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Cyflwyniad
• Mae’r nodyn hwn yn annerch i’r Gydbwyllgor Llywodraethu’r (JGC) o Partneriaeth Pensiwn Cymru (“WPP”). 

Diben y nodyn yw ystyried sut mae ystyriaethau llywodraethu cymdeithasol, amgylcheddol a chorfforaethol yn 
cael eu hystyried gan gronfeydd unigol, ac ar lefel Pŵl, gan osod y gweithredoedd y dylai’r Pŵl nawr eu 
gwneud. Ni ddylid ei ryddhau nac, fel arall, ei ddatgelu i unrhyw drydydd parti, heb ein caniatâd ysgrifenedig ni 
ymlaen llaw; os felly, dylid ei gyflwyno yn ei gyfanrwydd. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros barti arall 
oni bai ein bod wedi derbyn y cyfrifoldeb hwnnw yn ysgrifenedig.

• Trwy bwysleisio’r peryglon hir-dymor, bydd gofyn i’r Pŵl ystyried sut y caiff ffactorau Amgylcheddol, 
Cymdeithasol a Llywodraethau (ESG) eu hystyried wrth wneud penderfyniadau strategol, yn ogystal â’r sylw 
cyfredol ar weithredu, ymgysylltu, stiwardio a monitro. Crynhoir hyn yn agwedd WPP at Fuddsoddi Cyfrifol.

• Gellir diffinio Buddsoddi’n Gyfrifol yn gyffredinol ond rydym o’r farn bod i hyn ddwy elfen: Buddsoddi 
Cynaliadwy, lle rhoddir ystyriaeth i effaith bosib materion ESG ar ddeilliannau ariannol ym mhob cam o’r broses 
fuddsoddi, a Stiwardiaeth Effeithiol, lle mae buddsoddwyr yn sicrhau eu bod yn rhoi gwerth ar yr hawliau a’r 
cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â bod yn berchen ar asedau, ac yn eu gweithredu.

• Mae’r papur hwn yn rhoi:

‒ Adolygiad o bolisïau pleidleisio a buddsoddi cyfrifol (“RI”) yr wyth Cronfa, gan dynnu sylw at ddarnau lle 
ceir cydsynio ac anghydsynio. 

‒ Trafodaeth ar ddatblygiadau diweddar y diwydiant a meysydd i’r Cronfeydd eu hystyried wrth bennu eu 
polisïau yn y dyfodol. 

‒ Pennu camau nesaf posib, a drafodir yng Ngweithgor y Swyddogion a’r Pwyllgor Llywodraethu  ar y 
Cyd. 

• Edrychwn ymlaen at drafod y papur hwn gyda chi.
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Crynodeb gweithredol o sefyllfa’r Cronfeydd

Cronfa

Polisi RI 

wedi’i

Deilwra

Aelod

LAPFF

Llofnodwr

PRI

Llofnodwr

SC DU

(3)

Credoau

Buddsoddi

(4)

Pleidleisio
Risg

Hinsawdd

Cronfa 1     
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 2     Nodyn 4
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 3 Nodyn 1    
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 4     
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 5     
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 6 Nodyn 2    Nodyn 4
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 7     Nodyn 4
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 8 Nodyn 1    
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

1. Polisi wrthi’n cael ei ddrafftio.  2. Mae gan y Gronfa ddatganiad RI ar Newid Hinsawdd. 3. Yr holl gronfeydd o blaid egwyddorion y codau ac 
yn disgwyl i’w rheolwyr fod yn llofnodwyr. 4. Gall fod rhai Cronfeydd wedi cynhyrchu datganiadau o’u credoau buddsoddi ond nad ydynt ar
gael i’r cyhoedd.
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Trosolwg rheolaethol a materion
cyfredol
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Gofynion / argymhellion rheolaethol – nodyn
atgoffa

The law is generally clear that schemes should consider any factors that are financially material to the 
performance of their investments, including social, environmental and corporate governance factors, and 
over the long term, dependent on the time horizon over which their liabilities arise. Although schemes 
should make the pursuit of a financial return their predominant concern, they may also take purely non-
financial considerations into account provided that doing so would not involve significant risk of financial 
detriment to the scheme and where they have good reason to think that scheme members would support 
their decision .       MHCLG

The long-term investment interests of administering authorities are enhanced by the highest standards of 
corporate governance and corporate responsibility amongst the companies in which they invest. Poor 
governance can negatively impact shareholder value. Stewardship aims to promote the long term success of 
companies in such a way that the ultimate providers of capital also prosper.        MHCLG

In formulating and maintaining their policy on social, environmental and corporate governance factors, an 
administering authority:- Must take proper advice; Should explain the extent to which the views of their 
local pension board and other interested parties who they consider may have an interest will be taken into 
account when making an investment decision based on non-financial factors; Must explain the extent to 
which non-financial factors will be taken into account in the selection, retention and realisation of 
investments; Should explain their approach to social investments.         Rheoliad 7 Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) Rheoliadau 2016. 
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Gofynion/argymhellion rheolaethu – nodyn
atgoffa

Pool members should ensure that pool companies report in line with the SAB Code of Cost Transparency. 
They should also ensure that pool companies require their internal and external investment managers to do 
so.       Rheoliad 7 Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) Rheoliadau 2016. 

In formulating their policy on the exercise of rights, administering authorities: Must give reasons in their 
Investment Strategy Statement for not adopting a policy of exercising rights, including voting rights, 
attaching to investments; Should, where appropriate, explain their policy on stewardship with reference to 
the Stewardship Code; Should strongly encourage their fund managers, if any, to vote their company shares 
in line with their policy under Regulation 7(2)(f); May wish to appoint an independent proxy voting agent 
to exercise their proxy voting and monitor the voting activity of the managers, if any, and for reports on 
voting activity to be submitted annually to the administering authority; Should publish a report of voting 
activity as part of their pension fund annual report under Regulation 57 of the 2013 Regulations.    Rheoliad
7 Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) Rheoliadau 2016. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015

The Act will make the public bodies listed in the Act think more about the long term, work better with 
people and communities and each other, look to prevent problems and take a more joined-up approach. This 
new law will mean that, for the first time, public bodies listed in the Act must do what they do in a 
sustainable way. Public bodies need to make sure that when making their decisions they take into account 
the impact they could have on people living their lives in Wales in the future.
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Datblygiadau eraill i’w hystyried

God Stiwardiaeth yr FRC UK. 

Disgwylir, ar hyn o bryd, y bydd yr FRC yn cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod 
Stiwardiaeth ar 30 Ionawr 2019, a disgwylir i God diwygiedig gael ei gyflwyno tua mis 
Gorffennaf 2019. Fel darpar lofnodwyr, efallai y bydd WPP yn dymuno adolygu’r 
ymgynghoriad.

Risg Hinsawdd. 

Mae craffu cynyddol yn digwydd ar weithredoedd buddsoddwyr sefydliadol hir-dymor 
wrth fynd i’r afael â’r risg sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd. Trosodd, rydym yn nodi 
rhai o’r prif ystyriaethau rheolaethol diweddar gan awgrymu y dylai hwn fod yn fater 
sy’n derbyn ymdriniaeth eglur ym mholisi RI WPP.

Argymhellion Gweithgor Datgeliadau Ariannol sy’n ymwneud â’r Hinsawdd (“TCFD). 
Mae’r TCFD wedi cynnig fframwaith y gall sefydliadau ei ddefnyddio i adrodd am y 
modd maent yn ymdrin â newid hinsawdd. Fe all Cronfeydd Unigol deimlo dan 
bwysau i adrodd yn unol ag argymhellion TCFD ac efallai y bydd WPP yn dymuno 
ystyried y modd y gall gefnogi Cronfeydd o’r fath.
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Beth mae’r rheoleiddwyr yn ei ddweud am 
risg hinsawdd?

• Mae canllawiau’r Rheoleiddiwr Pensiynau yn datgan fod newid hinsawdd yn risg a ‘all fod yn 
arwyddocaol yn ariannol yn  tymor byr a’r tymor hwy’. Mae hefyd yn dweud wrth 
ymddiriedolwyr i ystyried ffactorau risg hinsawdd wrth wneud penderfyniadau buddsoddi, ac 
mae’n eu hannog i ymgyfarwyddo gyda pholisïau stiwardio eu rheolwyr.

• Mae Pwyllgor Archwilio yr Amgylchedd (EAC) wedi datgan yn ddiweddar fod ASau eisiau 
gweld mwy o gyfleon i gynilwyr pensiynau ymgysylltu ynglŷn â phenderfyniadau sy’n cael eu 
gwneud am lle mae eu harian yn cael ei fuddsoddi. Dywedodd Mary Creagh, AS, Cadeirydd yr 
EAC: “Rydym eisiau i adrodd ar berygl hinsawdd fod yn orfodol, ac eglurder cyfreithiol fod 
gan ymddiriedolwyr pensiynau ddyletswydd i ystyried cynaliadwyedd tymor hir, nid 
dychweliadau tymor byr yn unig”.

• Yn dilyn ymgynghoriad yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar newidiadau i reoliadau’r 
cynllun pensiwn galwedigaethol, o 1 Hydref 2019, bydd gofyn i ymddiriedolwyr nodi yn eu 
Datganiad Egwyddorion Buddsoddi sut maent yn rhoi sylw i ystyriaethau ariannol materol a 
stiwardiaeth, gan gynnwys newid hinsawdd.

• Rhyddhaodd yr Institute and Faculty of Actuaries Rybudd Risg yn datgan y dylai actiwariaid
sicrhau eu bod yn deall ac yn cyfathrebu’n eglur i ba raddau y maent wedi ystyried risgiau 
sy’n ymwneud â hinsawdd mewn unrhyw drafodaethau, cyfrifiadau neu gyngor perthnasol.  

Yn wyneb y cydsynio newydd am berthnasedd ariannol risg hinsawdd, mae rheoleiddwyr

bellach yn annog perchnogion asedau i ystyried o ddifrif effaith y risgiau a’r cyfleoedd

sy’n ymwneud â’r hinsawdd ar eu cynlluniau pensiwn
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Crynodeb o safbwyntiau’r Cronfeydd
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Crynodeb gweithredol o sefyllfa’r Cronfeydd
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Wedi’i ddirprwyo i
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Cronfa 4     
Wedi’i ddirprwyo i

Reolwyr 

Cronfa 5     
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Cronfa 6 Nodyn 2    Nodyn 4
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1. Polisi wrthi’n cael ei ddrafftio.  2. Mae gan y Gronfa ddatganiad RI ar Newid Hinsawdd. 3. Yr holl gronfeydd o blaid egwyddorion y codau ac 
yn disgwyl i’w rheolwyr fod yn llofnodwyr. 4. Gall fod rhai Cronfeydd wedi cynhyrchu datganiadau o’u credoau buddsoddi ond nad ydynt ar
gael i’r cyhoedd.
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Sylwadau ar y safbwynt cyfredol

• Mae sawl maes lle rhennir nodweddion:

‒ Dirprwyir y polisi pleidleisio i reolwyr buddsoddi;

‒ Mae pob cronfa yn aelod o’r LAPFF, ond nid yw’n eglur sut mae’r Cronfeydd yn ymwneud â’r LAPFF;

‒ Nid yw’r mwyafrif yn llofnodwyr Cod Stiwardiaeth y DU na PRI y CU;

‒ Aneglur faint o adroddiadau mae pob cronfa yn eu cael ar faterion ESG gan eu rheolwyr.

• Nid yw un gronfa yn glir ynghylch perthnasedd ariannol y ffactorau ESG

• Mae sawl cronfa wedi cymryd camau yn unswydd i ymdrin â materion Buddsoddi Cyfrifol. Yn arbennig, ymysg
y camau a gymerwyd mae: 

- Nifer o gronfeydd wedi gweithio i ddatblygu eu credoau buddsoddi eu hunain; 

- Un gronfa wedi gwneud gwaith ar yr ôl troed carbon er mwyn lleihau ei defnydd o garbon. Mae cronfa
arall wedi gwneud datganiad o’i safbwynt am newid hinsawdd;

- Mae dwy gronfa yn llofnodwr Cod Stiwardiaeth y DU;

- Mae nifer o gronfeydd wrthi’n cwblhau polisïau Buddsoddi Cyfrifol

.
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Meysydd y gallai WPP roi sylw iddynt
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Cwestiwn allweddol i WPP a’r Cronfeydd yw
ystyried “pa fath o fuddsoddwyr cyfrifol maen nhw’n
dymuno bod?”

Ehangder ym mhob rhan o’r broses fuddsoddi

D
yf

n
d

e
r

ym
m

h
o

b
rh

an
o

’r
b

ro
se

s 
fu

d
d

so
d

d
i

Ymgorffori materion RI yn 
llawn yn cynnwys 

canolbwyntio mwy ar 
feddylfryd hirdymor a 

defnyddio phwerau 
cydweithio i annog yr arfer 

orau

Gweithredu i ddeall effaith RI ar 
benderfyniadau buddsoddi, ond yn 
bennaf gyda monitor a gweithredu 

goddefol 

Ymgysylltu â materion RI a 
gweithredu i ddatblygu 

monitro ac adrodd 

Mae sbectrwm o safbwyntiau y gallai’r pŵl eu 
mabwysiadu ar RI er dylai’r safbwynt hwnnw fod 
yn gymesur ac yn benodol i’r cynlluniau, a dylid 
ystyried nifer o ffactorau. Mae’r ffactorau 
hynny’n cynnwys:

• Barn a chredoau buddsoddi;

• Cyfnod y buddsoddiad;

• Maint asedau a chymhlethdodau cysylltiedig 
trefniadau buddsoddi;

• Y dull gweithredu;

• Y gyllideb lywodraethu gyffredinol;

• Y posibilrwydd y bydd trefniadau 
buddsoddi’n cael eu craffu.

I gyfrannu at drafodaethau swyddogion, rydym 
wedi datblygu fframwaith y gall y Pŵl ei 
ddefnyddio i ystyried y safbwynt y maent yn 
dymuno ei fabwysiadu

Nid oes bwriad i’r fframwaith hwn fod yn gadarn 
ac efallai y bydd rhai elfennau lle y tybir y 
byddai lefel uwch (neu is) o ymddygiad yn 
briodol. 
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Meini prawf y safbwynt craidd (1)
Meini Prawf RI Sylwadau ar gamau posib i WPP i ddatblygu polisi RI 

Credoau

Mae sawl Cronfa, ond nid pob un, wedi datblygu credoau. Gallai WPP ystyried cyfuno’r 

credoau ar lefel pŵl i adlewyrchu meddylfryd cyffredin. Parhau i ganiatáu i Gronfeydd 

gael eu credoau eu hunain ond dylent geisio ategu ei gilydd. 

Polisïau

WPP i ystyried p’un ai yw’n briodol i weithgarwch Stiwardiaeth (pleidleisio ac ymgysylltu) 

barhau i gael ei ddirprwyo i reolwyr buddsoddi neu i fabwysiadu polisi ar lefel Pŵl. 

Cynnig datblygu polisi ar lefel y Pŵl. 

Ystyried diffiniad o RI sy’n berthnasol i’r Pŵl a’r Cronfeydd

WPP i orfodi gofynion ar Dryloywder Costau.

Hyfforddiant WPP i ystyried sut y gall gefnogi addysg yn y Pŵl ac i Gronfeydd

Strategaeth
Dylai WPP geisio mewnbwn gan Gronfeydd o ran sut y gall gefnogi eu gofynion 

strategaeth. 

Strwythur
Dylai WPP geisio mewnbwn gan gronfeydd ar sut y gall gefnogi eu gofynion strategaeth. 

Gellir ystyried cyflwyno is-gronfeydd gyda meini prawf addasrwydd wedi’u diffinio. 
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Meini prawf y safbwynt Craidd (2)
Meini Prawf RI Sylwadau ar gamau posib i WPP i ddatblygu polisi RI 

Dewis / penodi

Rheolwyr

Mae WPP wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb o ystyried meini prawf RI i Russell Investments

(portffolio 2).  Dylai WPP ystyried unrhyw feini prawf gofynnol y mae’n dymuno 

adlewyrchu arnynt wrth ddethol rheolwyr a chytuno ar rhain gyda Russell. 

Adrodd

Gall WPP ystyried yr hyn sy’n bwysig i fynnu fod darparwyr yn adrodd amdano a gall hefyd 

fynnu ar ffurf yr adrodd hwnnw.

Mae angen i WPP sicrhau fod digon o wybodaeth ar gael i ddiwallu gofynion adrodd e.e. ôl-

troedio

WPP  i ystyried ei ddatguddiadau ei hun a rhai’r Cronfeydd ac archwilio sut mae anghenion 

y Cronfeydd yn cael eu diwallu. 

Monitro

WPP I ystyried ei agwedd at sicrhau bod rheolwyr yn cyflawni polisïau. Pa fecanweithiau

sydd ar waith i herio I sicrhau eu bod yn adrodd? A oes fframwaith llywodraethu priodol yn 

ei le? 

Ymlyniad Dylai WPP sicrhau ei fod yn adolygu ei fod yn cydymffurfio â’i bolisïau ei hun.
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Cymhariaeth WPP o gredoau Buddsoddi Cyfrifol

Meysydd Cyffredin Credoau

Eglurder a thryloywder agwedd y Gronfa

Wedi’i ymgorffori’n llawn ym mhroeseau’r rheolwyr

Mwy o wybodaeth ac adrodd yn well

Ymgysylltu â rheolwyr pan fo’n bosib

Dylai’r Cronfeydd ddatblygu polisi buddsoddi cyfrifol ffurfiol ar gyfer 
y Gronfa.
Dylai’r Gronfa ddatgelu’n gyhoeddus ei weithgareddau ar ESG a 
Stiwardiaeth i’r holl fudd-ddeiliaid. 

Dylai rheolwyr buddsoddi’r Cronfeydd ymgorffori ystyriaethau 
ffactorau ESG yn eu proses fuddsoddi a phenderfynu. 

Mae angen mwy o wybodaeth i benderfynu ar risg ariannol posib 
newid hinsawdd i’r Gronfa
Byddai’r Cronfeydd yn elwa o adrodd mwy ar ffactorau ESG fel rhan 
o’i weithgareddau monitor parhaus. 

Mae angen i’r Cronfeydd ymgysylltu mwy â rheolwyr buddsoddi’r 
Gronfa i gael gwell dealltwriaeth o risgiau ESG.

• Bydd angen mwy o waith i sefydlu cyfres o gredoau ac arferion all pob cronfa gytuno iddynt ond yn 
gyffredinol mae’r datganiadau Buddsoddi Cyfrifol neu bolisïau’r cronfeydd yn gytûn ar y cyfan.  

• Mae’r tabl isod yn cynnwys rhai enghreifftiau o feysydd cyffredin a’r gwahaniaeth yng nghredoau 
buddsoddi cyfrifol y cronfeydd yr oedd y wybodaeth ar gael iddynt. 
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WPP reoli risg hinsawdd

• Ystod o ymagweddau ymysg yr 8 cronfa i fynd i'r afael â hyn gydag un 
gronfa wedi pennu targed carbon penodol.

• Swyddogaeth y Pŵl yw hwyluso gweithredoedd strategol y gallai’r
Cronfeydd fod eisiau eu gwneud. Ond fe all y Pŵl gefnogi’r gweithredu
hyn drwy ei bolisi a’i weithredoedd BC.

• Er enghraifft, efallai bod gan y Pŵl bolisi o annog rheolwyr i wella
datguddiad ar risg hinsawdd neu bleidleisio o blaid datrysiadau sy’n
ymwneud â’r hinsawdd.

• Ymhellach, gall y Pŵl roi cefnogaeth i weithgareddau cydweithredol ar ran 
y cronfeydd.

• Cronfeydd yn dylanwadu ar gynnig is-gronfa
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WPP – pa bolisi pleidleisio sy’n berthnasol, e.e. 
Ecwiti Byd Eang

WPP

Goddefol (BlackRock)

Gweithredol (Twf Byd-
eang)

Gweithredol (Cyfleoedd
Byd-eang)

BlackRock

Baillie Gifford, Pzena, 
Veritas

Russell

Gweithredol (Link)
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Trefniadau Pleidleisio WPP

• Mae posibilrwydd i’r ffordd gyfredol o roi’r polisi pleidleisio ar waith fod yn 
anghyson.

• Ar gyfer cronfeydd ecwiti gweithredol, mae Link wedi nodi canllawiau pleidleisio 
sydd wedyn yn cael eu rhoi ar waith drwy’r rheolwyr perthnasol, yn unol â dull o 
gydymffurfiaeth neu eglurhad.

• Gallai rheolwyr ddehongli’r canllawiau'n wahanol neu arddel safbwynt gwahanol; 
felly, pery’r posibilrwydd y gallai rheolwyr bleidleisio’n wahanol ar yr un 
cyfranddaliad.

• Gyda chronfeydd goddefol, BlackRock sy’n llunio a rhoi’r polisi pleidleisio ar waith. 

• Mae Link yn gorfod adrodd i WPP, ond yn yr un modd, rhaid i bob is-reolwr adrodd 
i Link. Gallai hyn greu anghysondebau neu oedi gweithredol, er dylai defnyddio un 
gwarcheidwad gyfyngu ar hyn. 

• Er bod Link wedi cynnig y canllawiau pleidleisio i WPP ac wedi’u rhoi ar waith, a 
gafwyd ymgynghoriad gyda WPP ar briodoldeb y canllawiau hyn? Oes unrhyw 
ddeialog wedi bod rhwng Link a’r rheolwyr ar ddehongli’r canllawiau?
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Sylwadau pleidleisio ac ymgysylltu WPP

• Meysydd trafod a gweithredu posib:

‒ Ymgysylltu gyda Link ar y canllawiau pleidleisio i sicrhau eu bod yn gymwys 
ddigon ac yn cwrdd â gofynion WPP;

‒ Ymgysylltu gyda Link ar y gofynion adrodd a chraffu’r pleidleisio;

‒ Adolygu cysondeb yr ymdriniaeth rhwng rheolwyr gweithredol a rheolwyr 
goddefol, a chytuno sut i sicrhau bod BlackRock yn ymgymryd â’i gyfrifoldeb;

‒ Ystyried 

• y posibilrwydd o ddefnyddio dull pleidleisio sengl yn hytrach na dirprwyo 
pleidleisiau i reolwyr unigol. Gallai hyn fod yn ymgynghorydd dirprwyol (e.e. ISS) 
neu’n drydydd parti (e.e. Hermes)

• os oes hyblygrwydd o fewn ymagwedd BlackRock

• sut mae pleidleisio ac ymgysylltu’n rhyngweithio ac a ellid ymgysylltu ar wahân.   
Ymchwilio i swyddogaeth LAPFF

• mathau eraill o ymgysylltu ar y cyd e.e. IIGCC
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Amcanion wrth ddatgblygu polisi RI i
WPP
Cynigir y meini prawf a ganlyn wrth ddatblygu polisi RI:

• Eglur – Dylai’r polisi fod yn ddiamwys, yn arbennig o gael ei graffu’n 
allanol.

• Cymesur – Dylai’r polisi adlewyrchu lle mae’r Cronfeydd a’r WPP wedi 
cyrraedd yn eu taith RI. Nid oes angen mynd yn Arweinydd dros nos.

• Cyson – Dylai polisi adlewyrchu’r penderfyniadau sydd eisoes wedi’u 
gwneud, o fewn WPP, a chyhyd a bo modd, yn y Cronfeydd.

• Gweithredadwy – Dylid gallu rhoi’r polisi ar waith trwy ddefnyddio 
strwythur ac adnoddau’r Pŵl.  

• Adlewyrchu arfer gorau – Dylai’r polisi ystyried gofynion rheoleiddio ac 
arfer gorau cyfredol, ond dylai fod yn destun adolygu a newid yn y 
dyfodol.
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WPP  - pa faterion ddylech eu cynnwys yn eich
polisi?
Maes Materion i’w hystyried

Polisi/Llywodraethu Credoau
Addysg
Gwaredu Buddsoddiadau
Ymgysylltiad â’r Gronfa
Dull o adolygu polisi
Dirprwyo

Strategaeth/Strwythur Risg Hinsawdd

Gweithredu Y modd y detholir rheolwyr
Ffioedd/costau a thryloywder

Stiwardiaeth Polisïau pleidleisio â’r dull o ymdrin â phleidleisio
Ymgysylltu â chwmnïau
Cydweithio
Ymgyfreithio

Monitro Gofynion gwybodaeth/adrodd tryddydd partïon
Dull o adolygu’r modd y glynir at bolisi
Datguddiad/tryloywder
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Camau nesaf posib

• Trafodaeth gyda Link a BlackRock ar ymarferoldeb y trefniadau
pleidleisio ac ymgysylltu presennol (Mawrth 2019 OWG)

• Fframwaith cychwynnol ar gyfer polisi RI (Mawrth 2019 OWG)

- WPP i ystyried sutmaent am ddiffinio “BuddsoddiCyfrifol”

- Cyflwyno holiadur byr i'r cronfeydd er mwynhelpu I

ddatblygu WPP RI credoau a pholisi (Ionawr/Chwefror 2019)

• WPP i adolygu’r polisi RI drafft, a’r Cronfeydd i gytuno arno(27 
Mawrth 2019 JGC)

• •Ystyried y camau nesaf posibl e.e. polisïau penodol ar bynciau
penodol pynciau (27 Mawrth 2019 JGC)
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Atodiad 1

Codau’r diwydiant



26

Cod 
Stiwardiaeth y 
DU

Egwyddorion y Cod

Er mwyn amddiffyn a gwella’r gwerth sy’n cronni er budd 
y sawl fydd yn elwa yn y pen draw, dylai buddsoddwyr 
sefydliadol:

1. Ddatgelu eu polisi yn gyhoeddus am y modd y 
byddant yn gollwng eu cyfrifoldebau stiwardio.

2. Fod â pholisi cadarn ar reoli gwrthdaro rhwng 
buddion parthed stiwardiaeth, a dylid datgan hwn yn 
gyhoeddus.

3. Monitro’r cwmnïau y buddsoddir ynddynt.

4. Sefydlu canllawiau eglur ar bryd a sut y byddant yn 
dyrchafu eu gweithgareddau stiwardio.

5. Fod yn fodlon gweithredu ar y cyd gyda buddsoddwyr 
eraill ble bo hynny’n briodol.

6. Fod â pholisi eglur ar bleidleisio a datgelu 
gweithgaredd pleidleisio.

7. Adrodd yn achlysurol ar eu gweithgareddau stiwardio 
a phleidleisio.

Ar hyn o bryd, mae 31 CPLlL
a 3 pŵl wedi’u rhestru’n 
llofnodwyr i’r Cod 

Mae canllawiau’r 
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau 
a Llywodraeth Leol yn 
awgrymu y dylai Cronfeydd 
arwyddo i’r Cod

I fynd yn llofnodwr, rhaid i 
endidau gynhyrchu datganiad 
yn manylu ar y modd y bydd 
yn cydymffurfio â bob un o’r 
egwyddorion. Nid oes cost i 
hyn.

Bydd y Cod yn cael ei adolygu 
yn ystod 2019
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Egwyddorion
Buddsoddi
Cyfrifol

Ymrwymiad llofnodwyr

Fel buddsoddwyr sefydliadol, mae gennym ddyletswydd i 
weithredu er budd hirdymor gorau ein buddiolwyr. Yn y 
swyddogaeth ymddiriedol hon, rydym yn credu y gall materion 
llywodraethu amgylcheddol, cymdeithasol a chorfforaethol (ESG) 
effeithio ar berfformiad portffolios o fuddsoddiadau (i raddau 
amrywiol ar draws cwmnïau, sectorau, rhanbarthau, 
dosbarthiadau o asedau, a thros amser).

Rydym hefyd yn cydnabod y gall rhoi’r Egwyddorion hyn ar waith 
gyfunioni buddsoddwyr yn well gydag amcanion ehangach 
cymdeithas. Felly, lle bo hynny’n cyd-fynd â’n cyfrifoldebau 
ymddiriedol, rydym yn ymrwymo i:

Egwyddor 1: Byddwn yn cynnwys materion ESG wrth 
ddadansoddi buddsoddiadau ac yn ein prosesau penderfynu.

Egwyddor 2: Perchenogion gweithredol fyddwn ni, a byddwn yn 
cynnwys materion ESG yn ein polisïau a’n hymarferion 
perchenogaeth.

Egwyddor 3: Byddwn yn ceisio datguddiad priodol ar faterion ESG 
gan yr endidau y byddwn yn buddsoddi ynddynt.

Egwyddor 4: Byddwn yn gweithio i gael y diwydiant i dderbyn yr 
egwyddorion a’u rhoi ar waith.

Egwyddor 5: Byddwn yn cydweithio i wella ein heffeithiolrwydd 
wrth roi’r Egwyddorion ar waith.

Egwyddor 6: Bydd pob un ohonom yn adrodd ar ein 
gweithgareddau ac yn symud tuag at roi’r Egwyddorion ar waith.

Ar hyn o bryd rhestrir 10 
cronfa CPLlL a 4 pŵl yn
llofnodwyr Egwyddorion
Buddsoddi Cyfrifol (PRI)

Mae arwyddo’r PRI yn rhoi
gorfodaeth ar endidau i
ymrwymo i gydymffurfio â’r
egwyddorion, ac i adrodd ar y 
modd y maent yn cydymffurfio

Mae cost o ryw £10k y 
flwyddyn i arwyddo
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Diolch

Mae'r papur hwn yn cael ei gyfeirio at JGC ar gyfer Partneriaeth
Pensiwn Cymru ("WPP"). Diben y papur hwn yw darparu
Crynodeb o safbwyntiau'r cronfeydd ar faterion sy'n ymwneud â'r
ESG a meysydd posibl i'w hystyried yn y dyfodol. Nid yw'r nodyn
wedi ei wedi'u paratoi i'w defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni 
ddylid ei ryddhau neu ei datgelu mewn modd arall i unrhyw
drydydd parti ac eithrio fel sy'n ofynnol gan gyfraith neu
rwymedigaeth reoliadol neu heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen
llaw.


