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Påverkansinvesterande utgör den vassaste spetsen 
av helheten ansvarsfullt investerande. Genom 
påverkansinvesterande eftersträvas utöver ekonomisk 
avkastning även mätbar miljömässig eller social påverkan. 
Med andra ord räcker det inte att placeringarna inte 
orsakar skada genom sin affärsverksamhet – de måste 
även åstadkomma nytta. Den eftersträvade påverkan 
kan se ut på många olika sätt. Den kan innebära t.ex. en 
minskning av koldioxidutsläppen, produktionskapacitet 
för förnybar energi, bättre inlärningsresultat för barn eller 
hem för människor.  

Vad är påverkans-
investerande?

Påverkansinvesterande:
En placeringsform där man utöver ekonomisk 
avkastning eftersträvar en omfattande 
miljömässig eller social påverkan.
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Fondens påverkan ökar
Påverkansinvesterande är en del av helheten ansvarsfullt investerande och är 
ett nytt starkt växande sätt att placera. Fondteamet vill göra påverkansinves-
terande möjligt för alla placerare och vi ser vår fond som en banbrytande pro-
dukt på placeringsmarknaden. Vi vill bidra till att bygga upp en mer hållbar 
framtid med större möjligheter att påverka.

Genom påverkansinvesterande eftersträvas utöver ekonomisk avkastning 
även mätbar miljömässig eller social påverkan. Påverkansinvesterande hand-
lar om mer än att placeringarna inte orsakar skada genom sin affärsverksam-
het, utan de ska även ha en positiv påverkan. Aktia Impact har bland annat 
placeringar i mikrolån, green bonds och social bonds, finländska företag, för-
nybar energi samt globala innovationsföretag. Påverkan är med andra ord nå-
got som kan ske såväl lokalt som globalt och genom många tillgångsklasser.

Fondkapitalet har ökat avsevärt under det första hela portföljåret. Aktia Im-
pact inledde sin verksamhet i februari 2020 och vid utgången av det första 
året uppgick kapitalet till 18,6 miljoner euro. Vid utgången av 2021 uppgick 
fondens förvaltade tillgångar redan till 35,1 miljoner euro. Totalavkastningen 
sedan fonden etablerades uppgår till 14 procent.

Behovet av förändring och påverkan i världen är nu mer akut än någonsin. In-
ternationella undersökningar, till exempel IPCC:s klimatrapport och Dasgup-
tarapporten om sambandet mellan biologisk mångfald och ekonomin visar att 
innovation, investeringar och konkreta gärningar är nödvändiga för att garan-

tera en hållbar framtid. Ansvarsfullhet ses allt oftare som ett grundläggande 
krav på företag och även placeringar förväntas erbjuda meningsfulla möjlig-
heter att påverka. Dessa är förutsättningar som måste uppfyllas för att bygga 
en bättre framtid.

Vår fond försöker aktivt hitta intressanta placeringsobjekt som erbjuder möj-
ligheter att påverka. För att göra detta söker fonden nyplaceringsobjekt, det 
vill säga nyteckningar, börsintroduktioner och motsvarande. Idén är att våra 
placeringars påverkan blir mer konkret när placeringsobjektet tack vare pla-
ceringen får tillgång till kapital för att skapa social och miljömässig nytta.

Vi ser allt fler intressanta teman för påverkansinvesterande, särskilt inom för-
nybar energi och relaterad teknik. Tempot för den gröna omställningen kom-
mer att öka både i Europa och globalt. Vi har även identifierat ett flertal andra 
teman att bevaka och utmaningar som kräver nya lösningar. Fondteamet har 
exempelvis genomfört preliminära utredningar för placeringar inriktade på 
innovationer för att säkerställa tillgången till rent vatten. Andra teman som vi 
bevakar är hållbar infrastruktur och hållbart byggande, innovationer inom tex-
tilindustrin, hållbar matproduktion samt cirkulär ekonomi. Genom påverkan-
sinvesterande kan vi avsevärt påskynda och främja inte bara den gröna om-
ställningen utan en mer hållbar framtid i stort.

Impact-fondens	team	önskar	dig	trevliga	läsning		
med	vår	andra	påverkansrapport!
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pnått på ett så omfattade sätt som möjligt. Det 
finns två saker som är viktiga att beakta:

Påverkan kräver tid. Ett typiskt placeringsobjekt i 
vår fond samlar först in kapital och investerar se-
dan i produktion eller tjänster. Först när dessa in-
vesteringar har slutförts går det att mäta vilken 
påverkan våra placeringar har. Vår fond har place-
rat i många objekt, men den mätbara tiden för på-
verkan är fortfarande framför oss. Takten kommer 
att öka kraftigt under de närmaste åren när våra 
placeringsobjekt har fått tillräckligt med tid för att 
använda vårt kapital.

För det andra – påverkan kräver samarbete. Vi 
rapporterar om den påverkan som uppnåtts både 

Inledning

Vad	är	Impact-fonden	och	varför	
lönar	det	sig	att	välja	den?

Specialplaceringsfonden Aktia Impact är Finlands 
första öppna påverkansfond. Fonden har två mål: 
riskjusterad marknadsavkastning samt mätbar social 
och miljömässig påverkan. Fonden placerar endast i 
objekt som medför nytta för samhället eller miljön.

Fonden och dess team har en mission: ”Påverka 
genom att placera på ett enkelt sätt.” Den första de-
len av missionen, dvs. ”Påverka genom att placera”, 
innebär att våra placeringsobjekt gynnar samhället 
och miljön på ett betydande sätt. Dessutom priorite-
rar vi placeringar där vårt kapital används av place-
ringsobjektet och därigenom ökar placeringsobjek-
tets affärsverksamhet som gynnar samhället och 
miljön. Vi kallar dessa placeringar nyplaceringar. Vi 
upplever att nyplaceringar ger större möjligheter att 
påverka än placeringar på andrahandsmarknaden, 
även om sådana också ingår i fonden av diversifie-
rings- och likviditetsskäl. Vid utgången av 2021 stod 
nyplaceringar för cirka 42 % av fondens kapital. 

Den andra delen av missionen, ”på ett enkelt 
sätt”, innebär flera saker. Aktia Impact är öp-
pen för teckningar varje vardag och för inlös-
en fyra gånger per år. Det krävs alltså inte att te-
cknaren binder sig till placeringsobjektet i åratal. 
Med en placering får kunden tiotals olika påver-
kansplaceringar. Det ger våra kunder en effek-
tiv diversifiering av sina placeringar utan att själ-
va behöva leta efter placeringsobjekt som erbju-
der påverkansmöjligheter. Fondmodellen möjlig-
gör också kapitalfondsplaceringar utan att kräva 
att tecknaren förbinder sig långvarigt eller gör 
stora minimiplaceringar. Andelen kapitalfonder är 
tillräckligt liten för att vi ändå ska kunna erbju-
da dem som placerar i våra fonder en möjlighet 
till inlösen fyra gånger per år. Dessutom rappor-
terar vi årligen om fondens miljömässiga och so-
ciala påverkan. 

Hur	mäts	påverkan?
Denna rapport går igenom hur målet om social 
och miljömässig påverkan har uppnåtts. Vi be-
rättar om den nytta och påverkan fonden har up-

på nivån för hela det företag som utgör placerin-
gsobjekt och på vår fonds nivå. Den påverkan som 
uppnåtts alltid är ett resultat av samarbete. Till 
exempel är den klimatnytta som en ny vindpark 
uppnår resultatet av ett omfattande samarbete. 
En viktig bidragande faktor till framgång är place-
rarna som bidrar med kapital, men även projek-
tutvecklare, maskinleverantörer, byggare och alla 
andra som deltagit i projektet har gjort sin del för 
ett lyckat slutresultat.  Fondens roll har varit att 
delfinansiera projekten. Därför använder vi termen 
finansierad påverkan (jämfört med påverkan som 
vi åstadkommit). På detta sätt tar vi inte äran för 
all uppnådd påverkan, utan för finansieringen av 
påverkan och där också enbart för vår egen del.
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Aktia Impacts påverkan
Genom påverkansinvesterande eftersträvas utöver ekonomisk 
avkastning även mätbar miljömässig eller social nytta.

Fonden har placerat i vindkraftverk, solkraftverk, mikrolån, infrastruktur för hållbar trafik, 
projekt för grönt byggande, innovationer som främjar cirkulär ekonomi, byggande av 
bostäder för specialgrupper och många andra objekt som skapar påverkan och nytta och 
som bygger upp en hållbar framtid.

*Uppgifter per 31.12.2021 Påverkanssiffrorna är baserade på de siffror som investeringsobjektet rapporterar, av vilka en andel för fondens placeringar har beräknats. Endast en del av fondens påverkan beskrivs 
i den högra kolumnen. Koldioxidavtrycket för den genomsnittliga finländaren är 10 300 kg CO2e/år (Källa: Sitra).

Fondens	storlek

35,1 mn euro

Fondens	nyplaceringar

14,6 mn euro

Fondens	nyplaceringsobjekt

45 st.

Elbilar

31 st.

Utsläppsminskning	som	fonden	åstadkommit

10 103 tCO2

vilket	motsvarar	980	finländares	årliga	
koldioxidavtryck.

Beviljade	mikrolån	till	företagare	

80 st.
Certifierad	skog	

490 ha
Nettopåverkan

+53 %
Genom placeringarna främjas sammanlagt elva mål för hållbar utveckling.  
Fondens viktigaste inverkan på målen för hållbar utveckling är:

SDG 7
Hållbar	energi		
för	alla

SDG 9
Hållbar	industri,	innovationer	
och	infrastruktur

SDG 13
Bekämpa	
klimatförändringarna

Innehåll  Effektivitetsinvestering  Redaktionell  Inlendning  Påverkan Information om portföljen  Placeringsprocess  Mätning  Mål för hållbar utveckling  Ansvarsfullhet  Placeringportfölj



Aktia Bank Abp 7

   Påverkansrapport 2021  •  Specialplaceringsfonden Aktia Impact

*Jämförelseindex: 60 % Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index Value Hedged EUR och 40 % MSCI AC World TR Net 

Fondens	avkastning	1.7.2020	-	31.12.2021
Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Specialplaceringsfonden Aktia Impact definieras 
som en produkt i enlighet med artikel 8 i EU:s 
reglering om hållbar finansiering SFDR (Finance 
Disclosure Regulation). Finansieringsprodukter 
enligt artikel 8 (”light green”) främjar bland 
annat miljömässiga eller sociala egenskaper eller 
kombinationer av dessa, och de företag som är 
föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Andelar	av	olika	placeringsklasser	31.12.2021

Aktieplaceringar

29,7 %

Ränteplaceringart

49,8 %
Alternativa	
placeringar

9,7 %

Kontanter	

10,8 %
Aktia Impact Jämförelseindex* Annualiserad avkastning

14,04 % 17,62 % 9,14 %

Information om Aktia Impact

Alternativa	placeringar	 9,7	%
Förnybara energifonder  9,3 %
Ej infordrade placerings-
förbindelser utgör     0,4%

Fondens storlek

35,1 mn euro

Ränteplaceringar		 49,8	%
Green och social bonds  36,2 %
Placeringar i mikrolån  13,6 %

Aktieplaceringar		 29,7	%
Noterade aktier  17,3 %
Noterade aktieval  11,8 %
Onoterade aktieval   0,6 %

Kontanter		 10,8	%
Ej infordrade 
placeringsförbindelser utgör 
2,6 % av fondens värde. Med 
beaktande av dessa utgör 
kontanter 8,2 % av fondens 
värde.
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Aktia Impacts placeringsprocess

•	 Aktias	placeringssyn
• Fonden strävar efter att i sitt allokeringsarbete 

beakta Aktias rådande placeringssyn.
• Placeringssynen inkluderas dock inte automatiskt 

i fonden eftersom dess allokeringskriterier också 
omfattar uppnående av positiva samhälleliga och/
eller miljömässiga effekter genom placeringarna.

Portföljens	avkastning/mål	för	påverkan
• Placeringarna allokeras mellan tillgångsslag och 

inom dem så att fonden maximerar sin påverkan och 
avkastning.

• Positiva samhälleliga och miljömässiga effekter 
söks inte på bekostnad av avkastningen, utan varje 
objekt ska vara konkurrenskraftigt i förhållande till de 
alternativ som finns på marknaden. 

Allokeringsprocess

Ränteplaceringar	55	%
• Obligationer (fonder, ETF-fonder, direkta placeringar)
• Mikrolån 
• Övriga lån

Aktieplaceringar	20	%
• ESG-/påverkansaktiefond
• Noterade bolagsval
• Onoterade bolagsval

Alternativa	placeringar	20	%
• Aktias partners påverkansprodukter, såsom Taaleris 

fonder för förnybar energi och andra aktörers private 
equity eller venture capital

Kontanter	5	%

Impact-fonden

Avkastning
• Konceptets funktion
• Avkastningshistoria
• Teamets bakgrund
• Processens trovärdighet
• Premisser för att verksamheten ska fungera i framtiden

Påverkan
• Tillräcklig samhällelig eller miljömässig nytta?
• Nettopåverkan (Upright Project)
• Pengar för objektets bruk? 
• Rapporteringsförmåga

Fondval

Avkastning
• Analys av affärsverksamheten
• Projektets/bolagets samt teamets bakgrund
• Strategins trovärdighet
• Premisser för hur produkterna/tjänsterna ska fungera 

i framtiden

Påverkan
• Tillräcklig samhällelig eller miljömässig nytta?
• Nettopåverkan
• Pengar för objektets bruk? 
• Rapporteringsförmåga

Enskilda	objekt

Innehåll  Effektivitetsinvestering  Redaktionell  Inlendning  Påverkan Information om portföljen  Placeringsprocess  Mätning  Mål för hållbar utveckling  Ansvarsfullhet  Placeringportfölj



Aktia Bank Abp 9

   Påverkansrapport 2021  •  Specialplaceringsfonden Aktia Impact

Placeringsexempel

Klimatförändringen är en av de mest betydan-
de globala utmaningarna. Energiomställningen, 
det vill säga övergången till ökad användning 
av förnybar energi är ett av de viktigaste sätten 
att bekämpa klimatförändringen och ett viktigt 
steg mot en hållbar och grön framtid. 

Fondens placeringar Aurinkotuuli I, Aurinkotuu-
li II och Aurinkotuuli IV är fonder som förvaltas 
av Taaleri Energia och som bygger och driver 
nya vind- och solenergiprojekt i industriell ska-
la. Taaleri Energia spelar en betydande roll i ut-
vecklingen av projekten. Tillsammans med lo-
kala aktörer i målländerna möjliggörs påverkan 
på många nivåer såväl i fråga om miljön som i 
fråga om samhället och individerna.

Fonderna Aurinkotuuli och Aurinkotuuli II pla-

cerar i projekt för förnybar energi som främ-
jar den gröna omställningen runt om i världen. 
Vindkraftsparker finns i Finland (Oltava, Isone-
va och Murtotuuli) samt i Norge (Haram), Sve-
rige (Målajord och Slageryd), Serbien (Cibuk), 
Polen (Mlawa och Grajewo), USA (Escalade) 
och Litauen (Anykščiai, Jonava och Rokiškis). 
Solenergiprojekt finns i Jordanien (Baynouna) 
och Spanien (Niebla).

Taaleri Energia mäter fondernas klimatnytta ge-
nom att följa minskningen av koldioxidutsläp-
pen. I beräkningarna används Europeiska Inves-
teringsbanken EIB:s beräkningsmetod. Meto-
den går ut på att bedöma i vilken utsträckning 
koldioxidutsläppen från energiproduktionen 
minskar när andra energiformer ersätts med 
förnybar energi. Ju mer fossila bränslen som 

Taaleris fonder för 
förnybar energi

används för energiproduktion i dagens läge de-
sto större är nyttan. Därför medför till exempel 
Taaleris vindkraftsprojekt i Serbien större nyt-
ta än Taaleris vindkraftsprojekt i Norge. Skill-
naden i påverkan beror på att Serbiens ener-
giproduktion nästan helt baserar sig på fossila 
bränslen medan Norges nästan helt består av 
förnybar energi. 

Utöver miljöpåverkan har projekten en be-
tydande påverkan på sysselsättningen. Den 
största delen av denna sysselsättningspåver-
kan förverkligas i projektets byggnadsfas, och 
när vindkraftsparken övergår till produktionsfa-
sen sysselsätter den människor bl.a. inom över-
vakning och underhåll. I projekten beaktas ESG, 
dvs. frågor som gäller miljö, samhälle och för-
valtning, under hela projektens livscykel.
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Det finns inga standarder för mätning av påverkan 
(eng. impact) eller för rapporteringssätten, men så-
dana utvecklas allteftersom påverkansinvesterande 
blir allmännare. I denna rapport mäts påverkan på 
två nivåer:

1.	 Fondens	nettopåverkan
2.	 Nyplaceringarnas	nettopåverkan

Vid bedömningen av nettopåverkan	av	samtli-
ga	placeringsobjekt	i	fonden bedömer vår samar-
betspartner Upright Project utifrån sin modell och 
genom artificiell intelligens hur stor nytta bolaget 
åstadkommer i förhållande till de resurser som för-
brukats. Hela värdekedjan ingår i bedömningen, 
även negativa effekter, till exempel koldioxidutsläp-
pen orsakade av den betong som används i funda-
menten för vindkraftverk. 

När vi bedömer våra	nyplaceringars	påverkan be-
aktar vi att placeringsobjektet med våra pengar 
kan bygga ett ytterligare vindkraftverk och den på-

Mätning av påverkan

verkan som vi bedömer är ett vindkraftverks inver-
kan på koldioxidutsläppen. Ett vindkraftverks på-
verkan kan variera beroende på vilken typ av pro-
duktion det ersätter. Påverkan av och data om våra 
nyplaceringar baserar sig på information som fåtts 
från målbolagen och som vi ställer i proportion till 
vår andel av placeringen. I denna rapport beskrivs 
påverkan i enlighet med läget vid utgången av 2021 
så heltäckande som möjligt i den mån data finns att 
tillgå per placeringsobjekt.

Det finns skillnader mellan de två nivåerna för på-
verkan. Vid bedömningen av placeringsobjektens 
nettopåverkan beaktas den påverkan som hela bo-
laget åstadkommit i förhållande till de resurser som 
bolaget förbrukar. Den andra skillnaden har att göra 
med att vi i fråga om våra egna placeringar försö-
ker bedöma specifikt vilken påverkan fondens pla-
cering har haft. Detta sker genom att förbättra pla-
ceringsobjektets förmåga att påverka. Typiskt är 
att vi förbättrar bolagets förmåga att påverka ge-
nom att ställa mer kapital till bolagets förfogande.
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Fondens  
nettopåverkan
Med nettopåverkan av fondens samtliga place-
ringar avses placeringsobjektens positiva och 
negativa påverkan på samhället, på skapandet 
och spridningen av information, på människors 
hälsa samt på miljön. Alla placeringsobjekt i Im-
pact-fonden ingår i denna bedömning. 

Fondens påverkan mäts i samarbete med det 
finländska teknikföretaget Upright Project. Im-
pact-fonden har samarbetat med Upright se-

dan fonden lanserades. Upright Project är ett 
finländskt företag som modellerar företags net-
topåverkan utifrån en kvantifieringsmodell. Mo-
dellen använder maskininlärningsteknik, en 
omfattande databas med vetenskapliga artik-
lar och offentliga databaser för att mäta företa-
gens övergripande påverkan för samhället, för 
skapandet och distributionen av kunskap, för 
människors hälsa och för miljön.

Enligt modelleringen var fondens net impact ratio, dvs. 
nettopåverkan, 53 %. Impact-fondens nettopåverkan är störst 
bland alla fonder modellerade av Upright Project. 
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Placeringar	i	Impact-fonden	med	
högst	nettopåverkan

Max.	100	%,	
min.	minus	
oändlighetpositiv	påverkan

positiv	påverkan	–	negativ	påverkan

78 %
BlueOrchard	Microfinance	Fund	
Finansiering av investeringar av mikroföre-
tagare i utvecklingsländer

68 %
Scatec	
Förnybara energilösningar

73 %
Aker	Carbon	Capture	
Infångning av koldioxid

66 %
Taaleri	Solarwind	I	
Vind- och solkraft

69 %
Y-Stiftelsen	(social	bond)	
Finansiering av ekonomiskt överkomliga 
bostäder

Uprights	beräkningsformel	för	nettopåverkan:		

Enligt modelleringen var fondens net impact ratio, 
dvs. nettopåverkan, 53 %. Impact-fondens nettopå-
verkan är störst bland alla fonder modellerade av 
Upright Project. Den näst bästa fonden i Uprights 
modellering har en nettopåverkan på 50 %.

En särskilt effektfull nettopåverkan åstadkoms i 
samhällskategorin som helhet. Kategorin inklude-
rar underkategorier för jämställdhet, samhällsin-
frastruktur, skatter, arbetsplatser, samhällsstabili-
tet och mänskliga rättigheter. Därutöver är fondens 
nettopåverkan i kategorin hälsa positiv. I de informa-
tions- och miljörelaterade kategorierna är nettopå-
verkan neutral eller endast något på minus. Fonden 
kan i sin helhet anses ha en mycket stor påverkan.

Mikrolånens påverkan är genom modellering-
en den mest betydande. Med hjälp av Aker Car-
bon Captures teknik binder man koldioxid från in-
dustriella processer. Y-Stiftelsens social bond är 
en obligation som stiftelsen har emitterat. Den fin-
ländska Y-Stiftelsen finansierar med hjälp av en 
social bond boende till ett rimligt pris och stiftel-
sens målsättning är att minska bostadslösheten. 
Scatec är en global leverantör av förnybara en-
ergilösningar. Taaleris förnybara energifond låter 
bygg sol- och vindkraftverk runt om i världen för 
att öka produktionen av förnybar energi.
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Nyplaceringarnas påverkan mäts för placeringsob-
jekt där fonden placerat genom en nyteckning el-
ler motsvarande. Våra placeringars påverkan är 
mer konkret när placeringsobjektet tack vare pla-
ceringen får tillgång till kapital för att skapa social 
och miljömässig nytta. Vid utgången av 2021 hade 
fonden gjort 23 sådana placeringar för samman-
lagt 14,6 miljoner euro. Även våra andra placering-
ar medför påverkan, men för att vara konkreta kon-
centrerar vi oss på fondens nyplaceringsobjekt. 

För att mäta påverkan väljs en eller flera mäta-
re ut för varje placeringsobjekt . Vi använder oss 
av placeringsobjektens egna påverkansindikato-

Nyplaceringarnas 
påverkan

rer. Mätning av påverkan är ett nytt område som 
utvecklas kontinuerligt. Standarder och etable-
rade beräkningssätt finns till exempel för förny-
bar energiproduktion och utsläppsminskningar, 
och exempelvis i de huvudfonder som förvaltas av 
Taaleri Energia görs kalkylerna enligt Europeiska 
investeringsbankens principer. 

Fondens påverkan utvecklas för varje år som går. 
Aktia Impact inledde sin placeringsverksamhet 
den 1 juli 2020. Fondens nyplaceringar inklude-
rar ett flertal tillväxtföretag med teknologier som 
fortfarande är under utveckling och lösningar som 
söker skalbarhet och globala marknader.

Vid utgången av 2021 hade fonden 
gjort 23 nyplaceringar för sammanlagt 
14,6 miljoner euro.
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Fondens nyplaceringsobjekt och påverkan
Placeringsobjekt Placeringstyp Bransch/syfte med obligationen Mätbar påverkan Placeringsobjektets påverkan och Aktia Impacts andel

Afryen Noterad aktie Kemiska produkter från biomassa  - Biobaserade kemikalier för industrins behov. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Aker Carbon Capture Noterad aktie Avskiljning av koldioxid - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Aker Horizons FRN 15.8.2025 Green bond Projekt för hållbar utveckling - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Arion Banki HF 0,375 % 14.7.2025 Green bond Gröna byggnader, grön infrastruktur och skogsskötsel för  
hållbar utveckling Minskning av koldioxidutsläpp, byggda bostäder Utsläppsminskning totalt 9 991 tCO2e.

Fondens andel 63 tCO2e. Byggda bostäder 1 704 st. Fondens andel 11 st.

Betolar Oy Noterad aktie Miljövänliga byggnadsmaterial - Koldioxidavtrycket på Betolars cementprodukter är 80 % mindre än för motsvarande produkter. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

BlueOrchard Microfinance Fund Alternativ räntefond Finansiering av investeringar av mikroföretagare i tillväxtländer Beviljade mikrolån Fondens andel 80 lån till mikro- och småföretagare.

Citycon Green bond Projekt för energieffektivitet och förnybar energi i fastigheter Förbättrad energieffektivitet och kolintensitet Energiintensitet (KWh/sq.m): -5 % från 2019, -15 % från 2014. 
Kolintensitet (Kg CO2e/sq.m): -38% från 2019, -73% från 2014. 

Cloudberry Clean Energy Noterad aktie Små vattenkraftverk och vindkraft Produktion av förnybar energi För närvarande producerar vatten- och vindkraftverken som är färdiga och under uppbyggnad 61 MW och efter att alla projekt har slutförts 
sammanlagt 150 MW förnybar energi. Fondens andel 592 kW.

Credit Agricole 0,125 % 9.12.2027 Social bond Sociala investeringar Antal lån beviljade för sociala investeringar Antal lån beviljade för sociala investeringar 5 588 st.
Fondens andel 53 st.

Digital Realty 0,625 % 15.7.2031 Green bond Grönt byggande, energi- och materialeffektivitet samt förnybar energi Minskning av koldioxidutsläpp, sparat vatten Energibesparing per år 550 700 MWh. Fondens andel 4 956 MWh 
Sparat vatten per år 661 563 000 gallon, dvs. 2 504 288 m3. Fondens andel 22 539 m3.

Equinix 0,25 % 15.3.2027 Green bond Förnybar energi, hållbart byggande, ren trafik - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

European Energy 6,125 % Perp 
22.9.2023/3020 Green bond Byggande av vind- och solkraft - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

European Energy Float 16.9.2021 Green bond Byggande av vind- och solkraft - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Fintoil Hamina 7,5 % 1.7.2025 Green bond Destillerad råtallolja - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Haffner energy Noterad aktie Framställning av grön vätgas - Ingen paverkanssiffra att rapportera än.

Hamburger Hofbach 0,125% 24.2.31 Green bond Ren trafik - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Hexicon Noterad aktie Havsbaserade vindkraftsparker - Målet är ren energi för 1,5 miljoner hushåll före 2030. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Ijsbeer FRN 7.9.2023 Green bond Vidareförädling av returträflis - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Kempower Noterad aktie Laddningssystem för elfordon - Laddningsanordningar tillverkas till 99 % av återvunnet material. Målet är koldioxidneutralitet senast år 2035 och 0 % restavfall senast år 2025. 
Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Klovern AB FRN 10.2.2025 Green bond Hållbart byggande - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Neste 0,75% 25.3.2028 Green bond Lösningar för förnybar energi - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Odd Molly Float 7.102024 Green bond Logistikfastigheter - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

OH ASA Noterad aktie Installation av havsbaserade vindkraftverk - Grunder för totalt 800 vindturbingeneratorer. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

OX2 Ab Noterad aktie Sol- och vindkraftverk Produktion av förnybar energi Kumulativt har bolaget byggt 3,2 GW förnybar energi. Fondens andel 640 kW.

SBB 0,75 % 14.12.2028 Social bond Sociala fastigheter Fastigheters sociala nytta 630 patienter per år, 1 491 elever per år. Fondens andel 6 patienter, 13 elever.
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Fondens nyplaceringsobjekt och påverkan
Placeringsobjekt Placeringstyp Bransch/syfte med obligationen Mätbar påverkan Placeringsobjektets påverkan och Aktia Impacts andel

Scandinavian Biogas FRN 8.6.2026 Green bond Förnybar energi - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Scandinavian Biogas Fuels Intl AB Noterad aktie Produktion av biogas Minskning av koldioxidutsläpp Utsläppsminskning 87 327 tCO2e. Fondens andel 122 tCO2e.

Scatec ASA FRN 19.8.2025 Green bond Sol- och vattenkraft Minskning av koldioxidutsläpp Utsläppsminskning per år 491 000 tCO2e. Fondens andel 6 088 tCO2e per år.

Scatec Solar Noterad aktie Sol- och vattenkraftverk i tillväxtländer - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Smakraft 1,875 %  13.4.2026 Green bond Små vattenkraftverk - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Smakraft FRN 2.11.2023 Green bond Små vattenkraftverk - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Solidate Oy Onoterad aktie Stödmodell för överskuldsatta - Bolaget har inlett skuldsaneringssamarbete med personaltjänsten vid Helsingfors Diakonissanstalt. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Sparkmind Fund Ky Kapitalfond Uppstartsföretag i undervisningsbranschen - Bolaget har gjort 13 placeringar (värde ca 15,7 mn euro) i finländska och utländska bolag som främjar undervisning och utbildning. Ingen 
påverkanssiffra att rapportera än.

Spinnova Oyj Noterad aktie Materialproduktion som baserar sig på förnybara energikällor och 
cirkulär ekonomi - En försöksanläggning i Finland, en miljon ton fibrer per år om 10 år. Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Storebrand 1,875 % 24.3.2031/51 Green bond Grönt byggande, förbättrad energieffektivitet och förnybar energi Minskning av koldioxidutsläpp, produktion av förnybar energi Utsläppsminskning 22 777 tCO2e, produktion av förnybar energi 60 GWh. Fondens andel 212 tCO2e, 558 MWh.

Taaleri Aurinkotuuli Kapitalfond Vind- och solparker, produktion av förnybar energi Minskning av koldioxidutsläpp Alla fondens projekt (tre vindkraftsparker och en solkraftspark) producerar förnybar energi.
Utsläppsminskning totalt 184 900 tCO2e år 2021. Fondens andel 2 311 tCO2e.

Taaleri Aurinkotuuli II Kapitalfond Vind- och solparker, produktion av förnybar energi Minskning av koldioxidutsläpp Fyra vindkraftsparker som producerar förnybar energi. En stor del av projekten befinner sig ännu i byggnadsfasen och kommer att nå 
produktionsfasen under 2022. Utsläppsminskning 30 526 tCO2e år 2021. Fondens andel 125 tCO2e.

Taaleri Tuulirahasto IV Kapitalfond Vind- och solparker, produktion av förnybar energi Minskning av koldioxidutsläpp Vindkraftsparken i Oltava har färdigställts. Isoneva och Murtotuuli blir färdiga i slutet av 2022.  Utsläppsminskning 12 000 tCO2e år 2021. 
Fondens andel 370 tCO2e.

TenneT, useita bondeja Green bond Elnätsinfrastruktur Antal hushåll som gagnas och minskning av koldioxidutsläpp

Sammanlagt 8,2 miljoner hushåll.
Fondens andel 4 920 hushåll.
Utsläppsminskning totalt 1 661 600 tCO2e år 2021.
Fondens andel 997 tCO2e.

Tornator Oyj Green bond Förvaltning av skogsegendom. Certifierad skog Totalt 288 000 hektar certifierad skog.
Fondens andel 490 hektar.

Volvo Cars Green bond Utveckling och tillverkning av elbilar Produktion av elbilar

Totalt 25 727 helelbilar.
Fondens andel 31 helelbilar.
Bilarna har 21,7 % mindre avgasrörsutsläpp per bil. Fordonens CO2-minskning -9,5% jämfört med 2018. Energiförbrukning i fordonstillverkning -7 
% jämfört med 2018. Vattenförbrukning i fordonstillverkning -23 % jämfört med 2018.

Waga Energy Noterad aktie Avskiljning och vidareutnyttjande av biogas - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

Woodly Oy Onoterad aktie Materialteknik, utveckling av träbaserat och återvunnet material för 
plastindustrin - Ingen påverkanssiffra att rapportera än.

YIT Float 31.3.2024 Green bond Grönt byggande Energieffektivitet i fastigheter Fastigheters energieffektivitet 114 kWh/m2 (energiklass B).

Zaptec Noterad aktie Laddningsanordningar och programvara för elbilar Laddningsstationer för elbilar Över 100 000 år laddningsstationer för elbilar.
Fondens andel 80 st.
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Gröna obligationer är obligationer som an-
vänds för att finansiera miljövänliga investering-
ar. Green bonds kan emitteras av företag eller 
offentliga samfund, såsom stater eller kommu-
ner. Emittenter av green bonds utarbetar en re-
ferensram som anger investeringens använd-
ningssyfte. Referensramen och investeringens 
användningssyfte utvärderas av en objektiv ut-
omstående aktör (såsom norska Cicero) med 
hjälp av vilken placerarna kan analysera den 
gröna obligationens påverkan. Cicero anger ex-
empelvis sin påverkansutvärdering genom att 
klassificera gröna obligationer som ljusgröna, 
medelgröna eller mörkgröna. 

Vid emittering av en grön obligation förutsätts 
det inte att emittenten, t.ex. ett företag, är ett 
fullständigt grönt företag. Förutsättningen är att 
den gröna obligationens användningssyfte ska 
vara en investering som har positiv påverkan el-

Gröna obligationer  
– green bonds

ler medför nytta för miljön och/eller klimatet. Det 
enda syftet med Volvo Cars Ab:s gröna obligation, 
exempelvis, är att utveckla och producera elbilar. 
Gröna obligationer är ett sätt för företag att bidra 
till den gröna omställningen och samtidigt utveckla 
sin egen verksamhet i en mer hållbar riktning. Ett 
företag kan exempelvis emittera en grön obligation 
vars syfte är att hjälpa företaget att minska sina 
koldioxidutsläpp.

Vanliga investeringsobjekt för gröna obligationer 
är hållbart byggande (t.ex. Citycon), hållbar kol-
lektivtrafik (t.ex. Volvo Cars) eller förnybar ener-
gi (t.ex. TenneT). Det finns en stark efterfrågan 
på marknaden för green bonds och ibland blir vi 
tvungna att avstå från en intressant placerings-
möjlighet eftersom den förväntade avkastningen li-
der som resultat av den stora efterfrågan. Utbudet 
har dock ökat på senare år då allt fler företag vill 
samla kapital för finansiering av gröna projekt.

Placeringsexempel
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Afyren är ett franskt företag som noterades på 
Parisbörsen hösten 2021. Genom börsintroduk-
tionen samlade företaget kapital för att bygga en 
fullskalig kemikaliefabrik. Företagets mål är att 
främja koldioxidsnål cirkulär industri genom bio-
baserade lösningar med positiva miljöeffekter. 

Produktionsanläggningen använder fermente-
ringsprocesser för att framställa biobaserade 
molekyler som kan ersätta oljebaserade lösning-
ar. I stället för olja utnyttjar företaget organiskt 
jordbruksavfall i sina processer. På så vis kan av-
fallsflöden från jordbruket återanvändas utan be-
lastning på miljön.

Afyres anläggningar producerar molekyler som 
kan användas som råmaterial för ett stort an-
tal produkter. Företagets process ger upphov till 
olika typer av syror med användningsområden 
inom bland annat livsmedelsindustrin (konserve-
ring, förebyggande av mögel), hushållskemikalier 
(rengöringsmedel), lantbruk (ersättande av anti-
biotika) samt kosmetika (dofter och parfym). Att 
dra nytta av dessa nya molekyler i produktionen 
av dagliga konsumtionsvaror är ett bevis på att 
det är möjligt att producera produkterna på ett 
mer miljövänligt sätt och på så vis minska sam-
hällets beroende av fossila råmaterial.

Afyren

Placeringsexempel
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Mål för hållbar 
utveckling

Genom Impact-fondens placeringar främjas 
sammanlagt elva mål för hållbar utveckling.

FN:s internationellt kända mål för hållbar ut-
veckling har blivit en marknadsstandard för 
rapportering av påverkan. FN:s medlemslän-
der har förbundit sig till de 17 målen för hållbar 
utveckling, som fram till 2030 syftar till att av-
skaffa extrem fattigdom och till en hållbar ut-
veckling där miljön, ekonomin och människ-

an beaktas på lika villkor. Genom Impact-fon-
dens placeringar främjas sammanlagt elva mål 
för hållbar utveckling. Fonden bidrar mest till 
följande av målen för hållbar utveckling: SDG 7 
Hållbar energi för alla, SDG 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt SDG 13 Be-
kämpa klimatförändringarna.
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SDG	7	
Hållbar	energi	för	alla

Genom förnybar energi samt onoterade och no-
terade placeringar möjliggörs förmånlig och ren 
energi och övergången till en koldioxidsnål eko-
nomi. Exempelvis placeringar i fonder som för-
valtas av Taaleri (Aurinkotuuli, Aurinkotuuli II 
och Tuuli IV) främjar byggandet av vind- och 
solkraftsparker i Finland (Tuuli IV) och runt om i 
världen (Aurinkotuuli I och II). Placeringarna bi-
drar till att ersätta icke förnybara energikällor 
med gröna och förnybara lösningar. Dessutom 
bygger till exempel det norska företaget Sca-
tec sol- och vattenkraftverk i utvecklingslän-
der. Fondens green bonds påskyndar den grö-
na omställningen eftersom förnybar energi är 
en av de största finansieringsområdena för fon-
dens green bonds.

SDG	13	
Bekämpa	klimatförändringarna

Fonden placerar på ett mångsidigt sätt i grö-
na obligationer, onoterade och noterade företag 
samt alternativa placeringar, såsom projekt för 
förnybar energi, som i betydande grad stävjar 
klimatförändringen eller finansierar miljövänliga 
investeringar. Fonden bidrar till den gröna om-
ställningen genom en rad olika projekt och inn-
ovationer: vind-, vatten- och solkraft, biogas, in-
samling och vidareförädling av metan, infång-
ning av koldioxid samt elektrifiering av trafiken. 
Den bebyggda miljön spelar en stor roll i kam-
pen mot klimatförändringarna och fondens pla-
ceringar möjliggör mer energieffektiva fastighe-
ter och mer hållbart byggande. Fonden har pla-
ceringar i det finska skogsföretaget Tornators 
green bond som främjar hållbart skogsbruk, 
biologisk mångfald och till exempel återbeskog-
ning av torvmossar.

SDG	9	
Hållbar	industri,	innovationer		
och	infrastruktur

Fonden placerar i innovationer som stöder håll-
bar utveckling och främjar miljövänlig infra-
struktur. Det norska företaget Zaptec tillver-
kar till exempel intelligenta laddningslösningar 
för elbilar och finska Kempower utvecklar ladd-
ningslösningar för elektrifiering av trafiken. Fin-
ska Spinnova utvecklar mer hållbara råvaror för 
textilindustrin och finska Betolar utvecklar kol-
dioxidsnåla byggmaterial. Genom fondens green 
bonds finansieras till exempel energieffektivise-
ring av byggnader och hållbart byggande. Även 
olika projekt inom förnybar energi bidrar avse-
värt till den gröna omställningen. Fonden inklu-
derar även ett stort antal projekt och innovatio-
ner som främjar cirkulär ekonomi, exempelvis 
det franska företaget Afyren.
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Fonden placerar via BlueOrchard Microfinan-
ce Fund i mikrolån som ger stora möjligheter att 
påverka. Mikrolån gör det möjligt för människor 
i utvecklingsländer att få tillgång till tillförlitlig fi-
nansiering samt att utveckla sitt företagande 
och förbättra sin ekonomiska ställning. En för-
bättrad ekonomisk ställning innebär bättre möj-
ligheter för individer att till exempel utbilda sig 
och uppnå välfärd.

Mikrolån har en positiv inverkan i synnerhet på 
jämställdhet och kvinnors ställning. Via BlueOr-
chard Microfinance Fund beviljas merparten av 
lånen till kvinnliga företagare. Möjligheten till lån 
för kvinnliga mikroföretagare medför betydande 
fördelar, t.ex. självbestämmanderätt och ekono-
misk jämlikhet. Dessutom får kvinnor som kom-
mer in i arbetslivet färre barn och i senare ålder.

I utvecklingsländer har i synnerhet kvinnor inte 

alltid möjlighet att få tillgång till finansiering och 
tjänster. Mikrolånen ger småföretagare tillgång 
till finansiering på så sätt att en lokal aktör fi-
nansierar individer och småföretag i utveck-
lingen av deras egen företagsverksamhet. Med 
hjälp av lånet kan företagarna göra inköp i form 
av t.ex. arbetsredskap eller material. 

Lånets indirekta påverkan riktar sig i genom-
snitt till uppskattningsvis fem individer, vilket 
innebär att även fem andra människor utöver 
låntagaren, t.ex. låntagarens familj, får indirekt 
nytta av det lån som beviljats. På så sätt mång-
dubblas den påverkan som åstadkoms  
genom mikrolån. 

Mikrolånen åstadkommer också enligt Upright 
Projects modellering den mest effektfulla påver-
kan i vår fond

Mikrolån

Placeringsexempel
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När det gäller ansvarsfullhet grundar sig analy-
sen på både kvantitativa och kvalitativa faktorer. 
En extern tjänsteleverantör producerar kvantitati-
va data. Till denna rapport levereras kvantitativa 
data av Morningstar och ISS ESG. Utöver en kvan-
titativ analys beaktar man inom portföljförvalt-
ningen kvalitativa faktorer, såsom rapporter och 
nyheter när placeringsbeslut fattas. Fonden pla-
cerar också i mindre onoterade företag, varvid på-
verkan av aktivt ägarskap ökar vid behov.

Ansvarsfullhet inom 
Impact-fonden

Morningstars analys beskriver ansvarsfullheten 
genom olika teman. Analysen omfattar ESG-ris-
ker, stridigheter, kontroversiella branscher och kol-
risker. Det är fråga om en av Morningstar utarbe-
tad objektiv syn på ansvarsfullhetsteman och de-
ras påverkan på och kopplingar till placeringsob-
jekten. Analysen tillämpar den allmänna synen på 
ansvarsfullheten på marknaden.

ESG-riskerna bedöms genom branschspecifika un-
derteman som hänför sig till miljö (environmental), 

samhälle (social) och förvaltning (governance). Me-
todologin baserar sig på en bedömning av ESG-ris-
kerna och deras inverkan på placeringarnas ekono-
miska värde.

Stridigheterna kan ha samband med de mest be-
tydande missbruk som placeringsobjekten möter 
och som kan realiseras till exempel i form av ekono-
miska förluster och ryktesrisker. Dessa har att göra 
med t.ex. etisk affärsverksamhet, förvaltningssätt, 
värdekedjor, medarbetarnas arbetsförhållanden och 
arbetshälsa.

Kontroversiella	branscher	och	verksamheter. 
Dessa har att göra med t.ex. alkohol, vapenproduk-
tion, fossila bränslen, djurförsök, palmolja, tobak, 
hasardspel och kärnkraft.

Kolriskerna beskriver hur väl man i bolagets affärs-
verksamhet har beaktat de risker som är förenade 
med övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Kol-
riskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt 
värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål 
ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet 
är beroende av t.ex. fossila bränslen.

Dessutom utnyttjar vi ISS ESG:s data om kolrisker, 
koldioxidavtryck och normförbrytelser. Vid norm-
baserad screening monitorerar ISS ESG våra fon-
ders innehav enligt kriterier som grundar sig på 

FN:s Global Compact-principer och identifierar bo-
lag som inte har klarat av att iaktta Global Com-
pact-principerna.

Fonden diversifierar placeringar i instrument på 
vilka en kvantitativ ansvarsanalys inte kan tilläm-
pas till alla delar. Tjänsten framställer inte ESG-da-
ta om till exempel onoterade bolag. Täckningspro-
centen omfattar de bolag som emitterar obligationer.

När det gäller fondens 
placeringar har inga 
betydande ESG-risker, 
konflikter, placeringar 
i branscher som 
allmänt upplevs som 
icke ansvarsfulla, 
normförbrytelser eller 
kolrisker framkommit.

Påverkansinvesterande är en del av ansvarsfullt investerande. 
Syftet med Impact-fonden är att uppnå påverkan och dessutom 
tillämpas inom fondens portföljförvaltning Aktias principer för 
ansvarsfullt investerande: uteslutning, beaktande av ESG-faktorer 
i placeringsbeslut, normbaserad screening, aktivt ägarskap och 
påverkan.
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Ränteplaceringar	och		
onoterade	placeringar

För green bonds och social bonds erbjuder tjäns-
ten en emittentspecifik analys, med andra ord får 
en green bond från Volvo samma ESG-analys som 
Volvo som ett företag. Enligt denna metodologi får 
emittenterna av fondens green bonds och social 
bonds goda betyg i analyserna. Merparten får 3/5 
eller 4/5 jordklot som beskriver Morningstars upp-
skattning av företagens ESG-risker och hur väl de 

tagit hänsyn till ESG-risker i sina verksamheter. Ju 
fler jordklot, desto mindre är företagets ESG-ris-
ker i förhållande till en referensgrupp. Eftersom 
täckningsgraden låg under 67 % har Morningstar 
inte gett något hållbarhetsbetyg i form av jordklot. 
Tjänsten ger ingen analys för fondens BlueOrc-
hard Microfinance-fond. 

Fonder	och	aktieplaceringar

Impact-fonden har placerat i fonden M&G Positive 
Impacts Fund. I Morningstars ansvarsklassificering 
får fonden 3/5 jordklot som beskriver Morningstars 
bedömning av fondernas ESG-risker och hur väl 
ESG-riskerna har beaktats i fondernas placerings-
objekt. Ju fler jordklot, desto mindre är fondens 
ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. 
Fondens hantering av ESG-risker ligger på genom-
snittsnivå, dvs. fondens egen riskhantering i anslut-
ning till temana inom ansvarsfullhet är god. När det 
gäller fondens placeringar har inga betydande icke 
ansvarsfulla branscher eller stridigheter framkom-
mit. Dessutom har fonden fått Morningstars Low 
Carbon Designation, ett märke som tilldelas fon-
der med låga kolrisker och låg exponering mot fos-
sila bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förlus-
ter av ekonomiskt värde när samhället går mot en 
mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas 
affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bräns-
len. Kolriskerna klassificeras om Morningstars data 
omfattar minst 67 % av fondens placeringar.

I fråga om fondens noterade aktier har man inte lyft 
fram några betydande ESG-risker, placeringar i icke 
ansvarsfulla branscher eller stridigheter. Merparten 
av placeringsobjekten har fått hållbarhetsbetyget 
3/5 eller 4/5 jordklot.

Fondens hantering av 
ESG-risker ligger på 
genomsnittsnivå.

ESG-analys
Morningstars analys beskriver ansvarsfullheten genom olika teman. 
Metodologin baserar sig på en bedömning av ESG-riskerna och 
deras inverkan på placeringarnas ekonomiska värde. Riskerna 
bedöms genom branschspecifika underteman som hänför sig till 
miljö (environmental), samhälle (social) och förvaltning (governance). 
Totalt sett omfattade Morningstars ESG-analys 61 % av fonden och 
genomsnittsbetyget för hanteringen av ESG-risker bland fondens 
placeringar ligger på en god nivå.

Alternativa	placeringar
Tjänsten framställer inte ESG-data om fondens al-
ternativa placeringar. Fonden har placerat i fonder 
för förnybar energi. De kapitalfonder som förvaltar 
placeringar inom förnybar energi följer sin egen 
ESG-politik i sin verksamhet och ESG-faktorerna 
beaktas i varje skede av projekten. För placerarna 
utarbetas regelbundet ESG-rapporter om projek-
ten med de senaste ESG-nyheterna genom hela 
projektlivscykeln. Inga betydande ESG-risker eller 
händelser har framkommit bland projekten.
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För att bedöma kolriskerna och koldioxidav-
trycket använder vi data som framställts av 
Morningstar och ISS ESG. I Morningstars tjänst 
är fondens ESG-datatäckning 61 % och i ISS 
tjänst är täckningen för koldioxidavtrycket un-
der 50 %. Till den del uppgifter om kolrisker i 
anknytning till Impact-fondens placeringsobjekt 
finns tillgängliga har kolriskerna klassificering-
arna negligible, low och medium. Fondens pla-

Normförbrytelser
Vi samarbetar med ISS ESG, en föregångare 
inom ansvarsfull och normbaserad ägarpåver-
kan. Vid normbaserad screening monitorerar 
ISS ESG våra fonders innehav enligt kriterierna 
som grundar sig på FN:s Global Compact-princi-
per och identifierar bolag som inte har klarat av 
att iaktta Global Compact-principerna. Global 
Compact-analysen omfattar 75 % av fonden. ISS 
ESG-screeningen har tre kategorier: inga för-

Kolrisker och  
koldioxidavtryck

brytelser, eventuellt problem, verifierat problem.

Impact-fondens normenlighet är 89 %. Inga 
normförbrytelser har framkommit till följd av 
screeningen av Impact-fonden. Vid screeningen 
har man gjort några anmärkningar om eventu-
ella problem som dock inte har verifierats. Fon-
dens bolag agerar således enligt Global Com-
pact-principerna.

ceringar är inte förenade med några betydande 
kolrisker och många placeringsobjekt, t.ex. grö-
na obligationer, strävar efter att minska de kol-
risker som är förenade med det emitterande bo-
laget. Eftersom fonden inkluderar många place-
ringar som tjänsteleverantörerna inte erbjuder 
data om, till exempel alternativa och onoterade 
placeringar, är det inte möjligt att beräkna ett 
tillförlitligt koldioxidavtryck för fonden.
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Hösten 2021 gjorde fonden en placering i fran-
ska Waga Energy i samband med företagets 
börsintroduktion. Waga Energy har utvecklat 
en teknik som möjliggör uppsamling av deponi-
gas i form av biometan. Biometan är en koldiox-
idneutral gas som kan bidra till den gröna om-
ställningen och ett koldioxidneutralt samhälle. 
Biometan spelar också en stor roll i den cirkulä-
ra ekonomin.

Företagets produkt – WAGABOX – är en enhet 
som placeras på deponier för att ta till vara de-
ponigas och förädla den till högklassig biome-
tan som kan användas direkt i fordon eller ma-

tas in i gasnätet. WAGABOX bekämpar klimat-
förändringarna på två sätt: Den samlar upp 
skadliga deponigaser som är en betydande käl-
la till växthusgasutsläpp och producerar samti-
digt förnybar biogas som kan ersätta fossilba-
serad naturgas.

I mars 2022 driftsatte Waga en uppsamlingsan-
läggning på en av Europas största deponier nära 
Paris. När anläggningen når fullskalig drift kom-
mer den enligt företaget att producera omkring 
120 GWh energi om året. Detta motsvarar energi-
förbrukningen för cirka 20 000 hushåll och mins-
kar koldioxidutsläppen med 25 000 ton per år.

Waga Energy

Placeringsexempel

Innehåll  Effektivitetsinvestering  Redaktionell  Inlendning  Påverkan Information om portföljen  Placeringsprocess  Mätning  Mål för hållbar utveckling  Ansvarsfullhet  Placeringportfölj



Aktia Bank Abp 25

   Påverkansrapport 2021  •  Specialplaceringsfonden Aktia Impact

Placeringsportfölj
Impact-fondens	placeringar*

*per 31.12.2021

Placeringsobjekt Andel av 
portföljen Beskrivning Nyplacerings-

objekt

Ränteplaceringar 
totalt 49,8 %

AIB 2,875 % 30.5.2026/31 Green bond < 1 % Förnybar energi, fastigheters energieffektivitet Nej

Aker Horizons FRN 15.8.2025 Green bond < 1 % Projekt för hållbar utveckling Ja

Arion Banki HF 0,375 % 14.7.2025 Green bond < 1 % Gröna byggnader, grön infrastruktur och skogsskötsel för hållbar 
utveckling Ja

Banco de Sabadel 1.125 % 
11.3.2027 Green bond 1 % Förnybar energi, fastigheters energieffektivitet Nej

BlueOrchard Microfinance Fund Alternativ 
räntefond 14 % Finansiering av mikroföretagare i tillväxtländer via mikrolånsbanker  

och andra finansinstitut Ja

Cibus Nordic SEK FRN 4,875 % 
12.6.2023 Green bond < 1,3 % Energieffektiva fastigheter, förnybar energi Nej

Citycon NOK FRN 24.11.2023 Green bond < 1 % Förnybar energi, fastigheters energieffektivitet Ja

Citycon Oyj 3,625% Green bond < 1,3 % Förnybar energi, fastigheters energieffektivitet Ja

CNP Assurances 2 % 27.7.2050 Green bond < 1 % Gröna byggnader, grön infrastruktur och skogsskötsel för  
hållbar utveckling Nej

Credit Agricole 0,125 % 9.12.2027 Social bond < 1 % Samhälleliga projekt Ja

CTP BV 2,125 % 1.10.2025 Green bond < 1 % Förnybar energi, fastigheters energieffektivitet Nej

Digital Realty 0,625 % 15.7.2031 Green bond 1 % Grönt byggande, energi- och materialeffektivitet samt förnybar energi Ja

Equinix 0,25 % 15.3.2027 Green bond < 1 % Förnybar energi, hållbart byggande, ren trafik Ja

European Energy 6,125 % Perp 
22.9.2023/3020 Green bond < 1 % Byggande av vind- och solkraft Ja

European Energy Float 16.9.2021 Green bond < 1 % Byggande av vind- och solkraft Ja

Fintoil Hamina 7,5 % 1.7.2025 Green bond < 1 % Destillerad råtallolja Ja

Hamburger Hofbach 0,125% 
24.2.31 Green bond < 1 % Ren trafik Ja

Ijsbeer FRN 7.9.2023 Green bond < 1 % Vidareförädling av returträflis Ja

Klovern AB FRN 10.2.2025 Green bond < 1 % Hållbart byggande Ja

Neste 0,75% 25.3.2028 Green bond < 1 % Lösningar för förnybar energi Ja

Nordex 6,50 % 1.2.2023 Green bond 1 % Tillverkning av vindturbiner Nej

Odd Molly Float 7.102024 Green bond < 1 % Logistikfastigheter Ja

Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green bond 2 % Havsbaserad vindkraft Nej

SBB 0,75 % 14.12.2028 Social bond < 1 % Fastigheter Ja

Scandinavian Biogas FRN 
8.6.2026 Green bond 1 % Förnybar energi Ja

Scatec ASA FRN 19.8.2025 Green bond < 1,3 % Sol- och vattenkraft Ja

Smakraft 1,875 %  13.4.2026 Green bond < 1 % Små vattenkraftverk Ja

Smakraft FRN 2.11.2023 Green bond < 1 % Små vattenkraftverk Ja

Sparebank 1 Oestlanded 0,125 
3.3.2028 Green bond < 1 % Förnybar energi, hållbart byggande, ren trafik Nej

Storebrand 1,875 % 24.3.2031/51 Green bond < 1 % Grönt byggande, förbättrad energieffektivitet och förnybar energi Ja

Telefonica 2,502 % 5.2.2027/49 Green bond 2 % Förnybar energi, digitala tjänster som främjar energieffektiviteten och 
energieffektivitet Nej

Sijoituskohde Andel av 
portföljen Beskrivning Nyplacerings-

objekt

TELIA 1.375% /81 Green bond 1 % Digitala tjänster som minskar co2, energieffektivitet och  
gröna byggnader Nej

TenneT 0,875 % 3.6.2030 Green bond 1 % Havsbaserade vindkraftsnät Ja

TenneT 2,374 % Perp 
22.7.2025/49 Green bond 1 % Elnät för havsbaserad vindkraft Ja

Tornator Oyj 1,25 % 14.10.2026 Green bond 2 % Hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och återbeskogning 
 (t.ex. torvmossar) Nej

Uniqa 3,25 % 9.7.2035 Green bond 1 % Förnybar energi, förebyggande av miljöförorening, koldioxidsnål trafik 
och behandling av avloppsvatten Nej

UPM 0,125  % 19.11. 2028 Green bond 1 % Projekt inom cirkulär ekonomi Nej

Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green bond 2 % Utveckling och tillverkning av elbilar Ja

Y-Foundation 1,625 % 4.10.2026 Green bond 1 % Bostäder för specialgrupper Nej

Y-Foundation 3,125 % 4.10.2023 Green bond 1 % Bostäder för specialgrupper Nej

YIT Float 31.3.2024 Green bond 1 % Energieffektivt byggande, projekt för förnybar energi, utsläppsfri trafik Ja

Noterade och 
onoterade 
aktieplaceringar 
29,7 %

Afyren SAS Aktie 1 % Kemikalier som tillverkas av förnybara råvaror Ja

Aker Carbon Capture Aktie 1 % Avskiljning och lagring av koldioxid vid industriella processer Nej

Betolar Oy Aktie 2 % Byggnadsmaterial från industrins shuntar med betydligt  
mindre CO2-utsläpp Ja

Cloudberry Clean Energy Aktie 1 % Små vattenkraftverk och vindkraft Delvis

Hexicon AB Aktie <1 % Vindkraft Ja

Kempower Aktie 1 % Laddningslösningar för elektrifiering av trafiken Ja

M&G Positive Impacts Fund Fond, noterade 
aktier 17 % Exempelvis bolag inom förnybar energi och hälsovård globalt Nej

OHT Aktie 1 % Operatör av fartyg som används för installation av havsbaserad 
vindkraft Ja

OX2 Ab Aktie 1 % Projekt för förnybar energi Ja

Scandinavian Biogas Fuels Intl AB Aktie 1 % Produktion av biogas Delvis

Scatec Solar Aktie 1 % Sol- och vattenkraftverk i tillväxtländer Delvis

Solidate Oy Onoterad aktie <1 % Omställningsprogram för överskuldsatta finländare Ja

Sparkmind Fund Ky Kapitalplacer-
ingsfond <1 % Finländska tillväxtbolag inom undervisningsbranschen Ja

Spinnova Oyj Aktie 2 % Utveckling av teknologi för produktion av ansvarsfulla textilier Ja

Vestas Wind Systems A/S Aktie 1 % Vindkraft Nej

Waga Energy Aktie <1 Insamling och förädling av metan Ja

Woodly Oy Aktie <1 % Materialteknik, utveckling av träbaserat och återvunnet material  
för plastindustrin Ja

Zaptec Aktie 1 % Tillverkning av laddningsanordningar för elbilar Delvis

Alternativa 
placeringar 
9,7 %

Taaleri Aurinkotuuli Alternativ fond 3 % Byggande och drift av vindkraftverk och solkraftverk i  
industriell omfattning Delvis

Taaleri Aurinkotuuli II Alternativ fond 2 % Byggande och drift av vindkraftverk och solkraftverk i  
industriell omfattning Delvis

Taaleri Tuuli IV Alternativ fond 5 % Byggande och drift av vindkraftverk i industriell omfattning. Delvis
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Aktia Bank Abp (”Aktia”) har producerat den här översikten för placerare. Informationen är samlad ur offentli-
ga källor som Aktia anser vara pålitliga. Aktia ansvarar dock inte för riktigheten eller pålitligheten i innehållet. 
Den här översikten är avsedd som ett av många hjälpmedel som stöd för placerarens beslutsfattande, men pla-
ceringsbeslutet är i sista hand alltid placerarens eget och det ska basera sig på information och undersökning-
ar som placeraren bedömer vara tillräckliga. Placeraren ska beakta de snabba ändringarna på marknaden och att 
detta inverkar på innehållet i översikten. Företagen i Aktiakoncernen, Aktias samarbetspartners eller personalen 
i dessa bolag ansvarar varken för direkta eller indirekta förluster eller skador som föranleds av att den här över-
sikten helt eller delvis används i placeringsverksamheten. Presentationen är avsedd att visas i samband med en 
muntlig presentation av Aktia och ska inte användas utan den muntliga presentationen. Innehållet i översikten är 
avsett för den placerare som översikten visats för och den ska inte överlämnas i någon annan persons bruk. Det 
är förbjudet att kopiera eller låna denna översikt eller delar av den utan tillstånd av Aktia.

Investeringsverksamhet förknippas alltid med en ekonomisk risk. Kunden ansvarar själv för de ekonomiska följ-
derna av sina placeringsbeslut. Avkastning kan utebli och man kan t.o.m. förlora det investerade kapitalet. Kost-
nader för finansieringstjänster och -produkter kan debiteras kunden oberoende av resultatet av placeringsåt-
gärderna. Innan man fattar ett placeringsbeslut är det skäl att noggrant studera placeringsmarknaden och oli-
ka placeringsalternativ. Aktia ansvarar inte för att de i dokumentet angivna avkastningsantagandena förverkligas. 
Informationen baserar sig på antaganden som utgår från den historiska avkastningen på olika finansieringsinstru-

ment men utgör ingen garanti för framtida utveckling av avkastning eller värde. Översikten utgör en del av Akti-
as marknadsföringsmaterial och har inte nödvändigtvis gjorts upp enligt bestämmelserna om oberoende investe-
ringsanalys. Handelsbegränsningarna som gäller investeringsanalys tillämpas inte på de eventuellt presenterade 
finansieringsinstrumenten. Den här översikten grundar sig inte på kundens personliga uppgifter och är inte av-
sedd som placeringsråd. Målet är att presentera finansieringsinstrumenten och deras särdrag, inklusive kurser. Vi 
bokar gärna ett möte för att ta fram en individuell placerarprofil och erbjuda dig individuella placeringsråd. Kun-
den kan bli tvungen att betala även andra än via Aktia debiterade skatter och offentliga avgifter. Kunden ska vara 
medveten om att placeringar och investeringsegendom kan ha skattepåföljder, vilkas ekonomiska effekter inte 
nödvändigtvis beaktats i denna presentation. Kunden ska själv skaffa sig tillräckliga uppgifter om vilka skattepå-
följder kundens investeringar och därtill anslutande beslut har. Det framtida resultatet påverkas av beskattning-
en, som i sin tur beror på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. 

Påverkan och data baserar sig på information som fåtts från målbolagen. Påverkan av och data om våra egna pla-
ceringar baserar sig på information som fåtts från målbolagen och som vi ställer i proportion till vår andel av pla-
ceringen. I denna rapport beskrivs påverkan i enlighet med läget vid utgången av 2021 så heltäckande som möj-
ligt i den mån data funnits att tillgå per placeringsobjekt. Aktia Impact har inte verifierat data eller producerat 
data själv


