
Detta är marknadsföringskommunikation. Innan du fattar det slutgiltiga placeringsbeslutet bör du alltid bekanta dig med de lagstadgade och stadgeenliga 
dokumenten såsom stadgarna, fondprospektet, basfakta för investerare-dokumentet. Det är förbjudet att låna eller kopiera denna presentation eller delar av den. 

© Aktia Bank Abp, 2023. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för 
ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet och Aktias webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittaminen. Kunden bör alltid innan ett investeringsbeslut 

bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur placeringsfondens faktablad och fondprospekt.
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Ansvarsfullt 
investerande i Aktia
Vi tror att bolag som bedriver sin verksamhet på 
ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på 
lång sikt är lönsammare än bolag som inte agerar 
på ett hållbart sätt. Ansvarsfullt investerande be-
tyder för oss det att vi strävar efter att nå en så 
bra avkastning som möjligt på den valda riskniv-
ån. Med ansvarsfull investeringsverksamhet avser 
vi alla åtgärder för att beakta faktorer relaterade 
till miljön, samhället och god förvaltningssed (s.k. 
ESG-faktorer). Hållbarhet är en integrerad del av 
vår placeringsverksamhet och principerna för an-
svarsfullt investerande följs i alla fonder vi förval-
tar. Principerna för ansvarsfullt investerande följs 
också i vår diskretionära kapitalförvaltning och 
våra andra placeringstjänster.

Andra centrala internationella konventioner och nor-
mer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s 
mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Develop-
ment Goals), ILO:s konventioner och OECD:s riktlin-
jer för multinationella företag skapar värdebasen för 
ansvarsfullt investerande. Vi har haft egna principer 
för ansvarsfullt investerande sedan 2006.

Aktia har undertecknat de av FN stödda princi-
perna för ansvarsfullt investerande (Principles for 
Responsible Investment – PRI och principerna för 
ansvarsfullt banking (Principles for Responsible 
Banking – PRB). Vi är medlem i FINSIF (Finland’s 
Sustainable Investment Forum), en finsk organisa-
tion som främjar ansvarsfullt investerande.

Vi deltar även i ett antal klimatinitiativ, bland an-
nat Climate Action 100+, Science Based Targets 
(SBTi) och Net Zero Asset Managers Initiative. 
Vi rapporterar verksamhetens klimatpåverkan till 
CDP (Carbon Disclosure Project) och uppmunt-
rar via CDP:s kampanjer andra företag att bör-
ja klimatredovisa. Vi är även en officiell suppor-
ter av TCFD (Task Force on Climate-related Fi-
nancial Disclosures). Aktia är dessutom medlem i 
AIMA (Alternative Investment Management Asso-
ciation), SBAI (Standards Board for Alternative In-
vestments), Green Building Council Finland samt 
den rådgivande kommittén för ASCOR-projektet 
(Assessing Sovereign Climate Related Opportuni-
ties and Risks).

• UNPRI
• UNPRB
• FINSIF
• FIBS
• CDP
• Net Zero Asset Managers Initiative
• AIMA (Alternative Investment 

Management Association)
• ASCOR (Assessing Sovereign 

Climate related opportunities 
and risks)

• Green Building Council Finland
• SBAI (Standards Board for 

Alternative Investments)

• uteslutande
• beaktande av ansvarsfaktorer
• normbaserad screening
• aktivt ägarskap och aktiv påverkan
• påverkansinvesterande

• ISS ESG
• Morningstar
• Upright Project

Ansvarsprinciper	
inom	Aktias	
kapitalförvaltning

1

Påverkan	genom	
medlemskap,	
initiativ	och	
samarbete

2

Verktyg	som	
används

3

Innehåll   Ansvarsfullt	investerande	i	Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat och påverkan   Portföljförvaltning
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Centrala händelser 
H2/2022

J U LI

AUGUSTI OK TOBE R DECE MBE R

SE PTE MBE R NOVE MBE R

Vi utarbetade ett verktyg för 
att analysera hur beroende av 
naturkapital våra fonder är och 
identifiera transitionsbolag

Fonden UI-Aktia Sustainable 
Corporate Bond lanserades

Vi höjde SFDR-
hållbarhetsklassificeringen för 
flera av våra fonder

Vi höll ett anförande om 
påverkansinvesterande på 
Centralhandelskammarens 
fastighetsvärderingsdag

Vi publicerade de första fondspecifika ESG-rapporterna

Aktias hållbarhetsdirektör Markus Lindqvist valdes 
till vice ordförande i styrelsen för Finsif rf som främjar 
ansvarsfullt investerande i Finland

Vi publicerade pre contractual-dokument enligt SFDR-
förordningen för alla våra fonder enligt artikel 8 och 
artikel 9

Vi deltog i PRI in Person & Online-konferensen 
om ansvarsfullt investerande.

Vid klimatkonferensen COP27 undertecknade 
vi placerarinitiativet Global Investor Statement 
to Governments on the Climate Crisis 2022 
som uppmanar stater att vidta åtgärder mot 
klimatförändringen.

Ansvarsfullt investerande och 
påverkansinvestering presenterades på 
Aktias webbinarium Virtuell Navigering

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala	händelser	H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat och påverkan   Portföljförvaltning
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Aktias 
klimatstrategi
Vi förstår att världen förändras och att vi måste 
förändras med den. Vi nöjer oss inte med att 
bara anpassa oss, utan vår ambition är att gå 
i bräschen för förändringen. Globala problem 
förutsätter globala lösningar, och vi vill bidra till 
att bygga upp en hållbar framtid med våra place-
ringar och med vår egen verksamhet.

I september 2021 lanserade Aktia sin klimat-
strategi. Våra klimatmål sträcker sig fram till 2050 
och kommer från och med nu att styra hela kon-
cernens framtida verksamhet. Målsättningen är 
koldioxidneutralitet i placeringsportföljerna före 
2050 om verksamhetsmiljön så tillåter. Inom kred-

Koldioxidneutral 
placeringsportfölj 20501 Hållbar finansiering, lägre 

koldioxidutsläpp och minskad 
koldioxidexponering2 Nettokoldioxidneutral energiförbrukning 

i Aktias hyreslokaler 20303 * ASCOR, Assessing Sovereign Climate-related
Opportunities and Risks. TCFD, Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures.

** Källa: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 
31.12.2022.

2030 & 2050
Vi har ställt upp koldioxidneutralitetsmål 
för våra placeringar och för vår egen 
verksamhet. Vi kommer dessutom att 
erbjuda våra kunder hållbar finansiering.

Net Zero Asset 
Managers
undertecknare av initiativet.

ASCOR
Aktia är med i den rådgivande 
kommittén för ASCOR-projektet*. 
Projektets syfte är att skapa 
nya verktyg för att analysera 
klimatrelaterade risker och möjligheter 
på statlig nivå.

- 53 %
Koldioxidavtrycket från de fonder som 
förvaltas av Aktia är 53 % lägre än 
jämförelseindexet.**

TCFD
År 2021 gick Aktia med som 
officiell supporter av TCFD:s 
rapporteringsrekommendationer*.

itgivningen är målsättningen att minska koldiox-
idutsläppen och koldioxidexponeringen. I fråga om 
Aktiakoncernens egen verksamhet är målsättnin-
gen nettokoldioxidneutralitet i hyreslokalernas 
en-ergiförbrukning före 2030.

Aktia har uppnått positiva resultat med sina tidig-
are klimatinsatser. Vi deltar aktivt i att främja ans-
varsfullhet och uppmuntrar andra företag att 
införa mer ansvarsfulla arbetssätt och mer 
transparent hållbarhetsrapportering. Vi deltar i 
olika initiativ och påverkanskampanjer för 
placerare tillsammans med andra aktörer i 
branschen. Vi medverkar i initiativ som Climate 

Vårt mål är 
koldioxidneutralitet i 
placeringsportföljerna 
före 2050 om 
verksamhetsmiljön så 
tillåter.

AKTIAS KLIMATMÅL

Action 100+, Science Based Targets (SBTi) och 
Net Zero Asset Managers Initiative vars mål är att 
bromsa klimatförändringarna.

Under 2021 gick Aktia med som officiell supporter 
av TCFD:s rapporteringsrekommendationer (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) 
och gav ut sin första rapport enligt riktlinjerna från 
TCFD. Vi är även med den rådgivande kommit-
tén för ASCOR-projektet (Assessing Sovereign Cli-
mate-related Opportunities and Risks). Projektets 
syfte är att skapa nya verktyg för att analysera kli-
matrelaterade risker och möjligheter på statlig nivå.

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias	klimatstrategi   Resultat och påverkan   Portföljförvaltning
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Ansvarsfullt investerande i Aktia 

Resultat och 
påverkan 

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat	och	påverkan   Portföljförvaltning
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År efter år har Aktias kapitalförvaltning samlat 
priser både i internationella och inhemska jämfö-
relser. Den oberoende tredje parten Morningstar 
producerar data och ratings för placerare och gör 
också en bedömning av hur hållbara Aktias fonder 
är. Morningstar utnyttjar ESG- och klimatdata som 
Sustainanalytics producerar och som Aktia också 
använder i sin portföljförvaltning.

ESG beskriver hållbarhet inom tre helheter: mil-
jö (E, environmental), samhälle (S, social) och för-
valtningssätt (G, governance). Metodologin base-
rar sig på en bedömning av ESG-riskerna och de-
ras inverkan på aktörernas ekonomiska värde. I 
analysen tillämpas de allmänna ESG-synpunkterna 
på marknaden. Det handlar om en hållbarhetsa-
nalys av Morningstar och deras syn på hållbarhet. 

Fondernas hållbarhetsrating finns också på Akti-
as webbplats.

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver glober-
na Morningstars bedömning av fondernas hållbar-
hetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna 
har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler 
glober, desto mindre är fondens ESG-risker i för-
hållande till fondens referensgrupp.

Morningstar® Low Carbon Designation™-märket 
ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering 
mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan reali-
seras som förluster av ekonomiskt värde när sam-
hället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och 
om placeringarnas affärsverksamhet är beroende 
av t.ex. fossila bränslen.

Aktias fonder 
och hållbarhet

I tabellen beskrivs de 29 Aktia-fonder som har en hållbarhetsrating. Hållbarhetsratingen, dvs. sus-
tainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 procent. Morningstar® Low Carbon 
Designation™-märket ges när Morningstars data täcker minst 67 procent av fondens placering-
ar och när placeringarnas koldioxidrisker och exponering för fossila bränslen är liten. Källa: Mor-
ningstar, 31.12.2022.

45 procent av Aktias fonder är mer hållbara än sin 
jämförelsegrupp. Av våra fonder får 72 procent minst 3 jordklot 
i Morningstars hållbarhetsrating, dvs. de har klassificerats som 
minst lika hållbara som jämförelsegruppens fonder. Dessutom får 
sex av Aktias fonder märket Low Carbon Designation™.

Fond Morningstar
hållbarhetsrating™ Kolriskrating Hållbarhets-

klassificering

Aktia Capital låg Artikel 8

Aktia Solida låg Artikel 8

Aktia America låg Artikel 8

Aktia Emerging Market Corporate Bond+ genomsnittlig Artikel 6

Aktia Emerging Market Equity Select genomsnittlig Artikel 8

Aktia Emerging Market Local Ccy Bd ingen data Artikel 8

Aktia Government Bond+ ingen data Artikel 8

Aktia Micro Markka ingen data Artikel 8

Aktia Secura låg Artikel 8

Aktia Förvaltningsportfölj 25 ingen data Artikel 8

Aktia Förvaltningsportfölj 75 ingen data Artikel 8

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond låg Artikel 9

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ingen data Artikel 8

Aktia Corporate Bond+ låg Artikel 8

Aktia Europe Small Cap låg Artikel 8

Aktia Europa Dividend låg Artikel 8

Aktia Global låg Artikel 8

Aktia Kort Företagsränta+ ingen data Artikel 8

Aktia Nordic låg Artikel 8

Aktia Aktieportfölj låg Artikel 8

Aktia Förvaltningsportfölj 50 ingen data Artikel 8

Aktia Emerging Market Bond+ ingen data Artikel 8

Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ ingen data Artikel 8

Aktia Europa låg Artikel 8

Aktia Micro Rhein ingen data Artikel 8

Aktia Nordic Micro Cap ingen data Artikel 8

Aktia Nordic Small Cap ingen data Artikel 8

UI - Aktia EM Frontier Bond+ ingen data Artikel 8

Aktia Rhein Value genomsnittlig Artikel 8

AKTIAS FONDER OCH HÅLLBARHET

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat	och	påverkan   Portföljförvaltning
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Nettopåverkan av
Aktias fonder
Aktia har sedan 2019 samarbetat med det finska 
startupbolaget Upright Project. Vi har fördjupat 
samarbetet bland annat genom utökade modelle-
ringar av våra fonders nettopåverkan samt genom 
att inkludera nya produkter i modellerna.

Upright Project modellerar företags nettopåver-
kan utifrån en kvantifieringsmodell. Modellen an-
vänder maskininlärningsteknik och en omfattande 
databas med vetenskapliga artiklar för att mäta 
företagens övergripande påverkan för samhället, 
för skapandet och distributionen av kunskap, för 
människors hälsa och för miljön.

Med hjälp av Upright Projects nettopåverkansmo-
dell beskriver vi påverkansprofilerna för våra ak-
tie- och företagslånefonder kvartalsvis. Fondspe-
cifika påverkansprofiler presenteras på vår webb-
plats aktia.fi.

Nettopåverkansprofilen för Aktias fonder är po-
sitiv och vår nettopåverkan är betydligt bättre än 
våra jämförelseindex (OMX Helsinki 25 index +2%, 
Nasdaq Helsinki index -26%). En positiv nettopå-
verkan innebär att våra fonder i genomsnitt får 
flera positiva än negativa effekter till stånd. Fon-
dernas positiva nettopåverkan anknyter till sam-
hället samt människornas hälsa. I model min. är 
minus oändlighet och max. är 100 %.

NETTOPÅVERKANSPROFILEN FÖR AKTIAS FONDER

21 av Aktias fonder inkluderas i nettopåverkanskalkylerna: America, Rhein Value, Capital, Corporate Bond+, 
Emerging Market Corporate Bond+, Europa Dividend, Europa, Europe Small Cap, European High Yield 
Bond+, Global, Impact, Micro Markka, Micro Rhein, Nordic, Nordic High Yield, Nordic Micro Cap, Nordic 
Small Cap, Kort Företagsränta+, Secura, Solida, UI - Aktia Sustainable Corporate Bond. Uppgifterna grun-
dar sig på den dagens läge då informationen sökts. De angivna talen är inte bindande minimiantal. De an-
givna talen kan ändras uppåt eller nedåt. Källa: Upright Project, 31.12.2022.

Nettopåverkansprofilen 
för Aktias fonder 
är positiv och vår 
nettopåverkan är 
betydligt bättre än våra 
jämförelseindex.

TOP 3 NETTOPÅVERKAN

Aktia	Impact

+66 %
UI	-	Aktia	Sustainable	Corporate	Bond

+49 %
Aktia	Nordic	Micro	Cap

+39 %

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat	och	påverkan   Portföljförvaltning
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Koldioxidavtrycket 
i Aktias fonder
Hösten 2021 lanserade Aktia en klimatstrategi som 
ställer upp målet om en koldioxidneutral place-
ringsportfölj före 2050. Vi bevakar våra placeringar 
och fonder med hjälp av bland annat klimatriskbe-
dömningar och klimatscenarioanalyser.

Koldioxidavtrycket från de fonder som förvaltas 
av Aktia är 53 % lägre än jämförelseindexet*. I ak-
tiefonder favoriserar vår placeringsstrategi min-
dre kapitalintensiva bolag som typiskt även har 
en gynnsam utsläppsprofil. I företagsobligations-
förvaltning favoriserar vi energiproducenter som 
strävar efter att minska sina CO2-utsläpp.

Tabellerna visar koldioxidavtrycket i våra aktie- 
och företagslånefonder samt ungefärliga jämförel-
sesiffror för varje marknad. 

 Beräkningarna grundar sig på siffrorna som bola-
gen rapporterat (till den del som de fanns tillgäng-
liga vid tidpunkten för beräkningen) samt på sek-

torbaserade uppskattningar i fråga om andra bo-
lag. Siffrorna innehåller utsläppen på de s.k. scope 
1- och scope 2-nivåerna.

Koldioxidavtrycket (carbon footprint, carbon ef-
ficiency) beskriver mängden utsläpp i förhållan-
de till värdet på placeringarna med beaktande av 
hela kapitalstrukturen i bolagen. När man betrak-
tar koldioxidavtrycket är det viktigt att beakta att 
eftersom utsläppen varierar väldigt mycket mellan 
olika bolag och sektorer, kan små ändringar i inne-
hållet av portföljerna orsaka betydande föränd-
ringar i siffrorna.

Koldioxidavtrycket från 
de fonder som förvaltas 
av Aktia är 53 % lägre än 
jämförelseindexet.

*Källa: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.

Aktia America, 2024

Aktia Micro Markka, 2044

Aktia Rhein Value, 2047

Aktia Capital, 2029

Aktia Europa Dividend, 2034
Aktia Micro Rhein, 2039

Aktia Europa, 2030
Aktia Nordic Small Cap, 2037

Aktia Europe Small Cap, 2035

Aktia Global, 2050
Aktia Nordic, 2049

Aktia Nordic Micro Cap, 2038

Aktia Corporate Bond+, 2050
Aktia Kort Företagsränta+, 2049
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond, 2050

Aktia Solida, 2047

Aktia European High Yield Bond+, 2041

Aktia Secura, 2040

Aktia Nordic High Yield, 2035

Aktiefonder Räntefonder och blandfonder

AKTIAS FONDERS FÖRENLIGHET MED PARISAVTALET

Målsättningen i Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader före år 
2050. Det uppskattade årtalet visar när fonden kommer att överskrida den kolbudget som alloke-
rats för den. Den uppskattade graden visar om fonden är förenlig med klimatmålet i Parisavtalet.

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat	och	påverkan   Portföljförvaltning
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KOLDIOXIDAVTRYCKET I FONDERNA OCH REFERENSMARKNADERNA*
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*relativt koldioxid fotspår, ton CO2 / en miljon investerad 
**vägt medeltal av kolintensitet, ton CO2e / omsättning

Fond Fondens 
koldioxidavtryck*

Koldioxidavtryck vs 
referensmarknaden

Fondens 
kolintensitet**

Kolintensitet vs 
referensmarknade

Aktia America 11 -72 % 43 -73 %

Aktia Capital 99 -46 % 85 -25 %

Aktia Corporate Bond+ 56 -28 % 93 -32 %

Aktia Europa 55 -33 % 124 -6 %

Aktia Europa Dividend 70 -53 % 109 -60 %

Aktia Europe Small Cap 23 -74 % 65 -55 %

Aktia European High Yield Bond+ 47 -65 % 90 -54 %

Aktia Global 7 -87 % 27 -82 %

Aktia Kort Företagsränta+ 66 -18 % 85 -33 %

Aktia Micro Markka 15 -92 % 20 -83 %

Aktia Micro Rhein 12 -86 % 17 -88 %

Aktia Nordic 15 -75 % 39 -47 %

Aktia Nordic HY 33 0 % 67 0 %

Aktia Nordic Micro Cap 18 -77 % 33 -71 %

Aktia Nordic Small Cap 56 -27 % 119 4 %

Aktia Rhein Value 49 -40 % 70 -47 %

Aktia Secura 67 0 % 93 0 %

Aktia Solida 66 0 % 94 0 %

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond 76 -25 % 158 -31 %

AKTIAS FONDERS KLIMATINDIKATORER

Källa: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.
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Aktia America
Aktia Rhein Value
Aktia Capital
Aktia Corporate Bond+
Aktia Europa Dividend
Aktia Europa
Aktia Europe Small Cap
Aktia European High Yield Bond+
Aktia Global
Aktia Kort Företagsränta+
Aktia Micro Markka
Aktia Micro Rhein
Aktia Nordic
Aktia Nordic High Yield
Aktia Nordic Micro Cap
Aktia Nordic Small Cap
Aktia Secura
Aktia Solida
UI Aktia Sustainable Corporate Bond
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Normbaserad 
screening
Aktia har sedan 2017 samarbetat inom ansvarsfullt 
ägarskap med ISS ESG, en föregångare i normbase-
rad ägarpåverkan. På detta sätt stöder vi bolag så 
att de bättre kan uppfylla de förväntningar som rik-
tas på dem gällande normer som hänför sig till den 
internationella omgivningen, samhället och god för-
valtningssed.

Samarbetet bygger på så kallad normbaserad 
screening; ISS ESG bevakar våra fonders inne-
hav enligt kriterier som grundar sig på FN:s Global 
Compact-principer och identifierar bolag som inte 
har klarat av att följa Global Compact-principerna. 
ISS ESG-screeningen omfattar tre kategorier: inga 
förbrytelser, eventuellt problem, verifierat problem. 
Merparten av de bolag som vi placerat i följer des-

sa principer. ISS ESG för samtal för Aktias räkning 
med sådana bolag som inte har lyckats agera enligt 
de nämnda kriterierna. I diskussionerna strävar man 
vanligtvis efter att få bolagen att rapportera om 
sina problem och korrigera dem eller att vidta åt-
gärder för att säkerställa att motsvarande problem 
inte längre uppkommer.

Portföljförvaltarna i Aktias aktie- och företagslåne-
team fattar beslut om hur man ska gå till väga i frå-
ga om placeringen när det uppstår normförbrytels-
er. Då bedöms om bolagens åtgärder är tillräckliga 
och om bolaget fortfarande kan godtas som placer-
ingsobjekt. Normförbrytelser behandlas regelbun-
det även i ESG-kommittén i Aktia Kapitalförvaltning.

100 %
normenlighet

Aktia Capital  
Aktia Europe Small Cap 
Aktia Micro Markka  
Aktia Micro Rhein
Aktia Nordic High Yield
Aktia Nordic Micro Cap  
Aktia Nordic Small Cap  

90–99%
normenlighet

Aktia Rhein Value 99 %
Aktia European High Yield Bond+ 97 %
Aktia Nordic 97 %
Aktia Secura 95 %
Aktia Solida 95 %
Aktia Corporate Bond+ 93 %
Aktia Global 93 %
Aktia Kort Företagsränta+ 92 %

80–89%
normenlighet

Aktia America 89 %
Aktia Europa 87 %
Aktia Europa Dividend 87 %

GLOBAL COMPACT-NORMENLIGHETEN INOM AKTIAS 
AKTIE- OCH FÖRETAGSLÅNEFONDER

Källa: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.
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   Översikt över ansvarsfullt investerande  •  H2/2022

Aktivt ägarskap och 
aktiv påverkan
Genom påverkansarbete, ägarstyrning och aktivt 
ägarskap kan Aktia främja god bolagsstyrning i de 
företag som är placeringsobjekt samt skapa förut-
sättningar för god avkastningsutveckling på lång sikt 
för placeringsobjekten eller placeringsportföljerna.

Aktia har utarbetat principer för ägarstyrning. 
Aktia Fondbolag följer dessa principer i fonder-
na det förvaltar och därutöver följer Aktia Bank 
dessa principer vid förvaltning av kundernas pla-
ceringsegendom på basis av kapitalförvaltnings-
avtal. Principerna iakttar tillämplig reglering samt 
branschrekommendationer om ägarstyrning.

Under 2022 understödde vi vid Shells bolagsstäm-
ma Follow This-gruppens förslag, där bolaget upp-
manades att ställa upp mer krävande klimatmål i 

enlighet med målen i Parisavtalet. Vid Amazons 
bolagsstämma understödde vi förslaget om att bo-
lagets styrelse ska beställa en extern revision och 
en rapport över arbetsförhållandena i bolagets la-
ger. Vid Berkshire Hathaways bolagsstämma un-
derstödde vi förslagen som uppmanade bolaget 
att rapportera om utsläppsminskningsmålen samt 
om risker och möjligheter som hänför sig till kli-
matförändringen.

I enlighet med principerna för ägarstyrning publi-
cerar Aktia årligen också en separat rapport där vi 
berättar om förverkligandet av principerna för ägar-
styrning. Vi publicerar därutöver en separat Pooled 
Engagement-rapport som innehåller tilläggsuppgif-
ter om påverkanssamtalen som förts via ISS ESG. 
Rapporten kan läsas på Aktias webbplats.

110
påverkanssamtal

11
Direkta	påverkans-	
kampanjer	
genomförda	
av	Aktia

Under 2022 deltog vi via ISS ESG i påverkanssamtal med 110 oli-
ka bolag. Av dessa samtal berörde 28 miljöfrågor, 11 korruption, 18 
mänskliga rättigheter, 40 arbetsrätt och 13 flera eller överlappande 
ämnen.

Under 2022 genomförde vi sammanlagt elva separata påverkansdiskus-
sioner eller påverkansåtgärder. Det viktigaste temat i dessa diskussioner 
var bolagens eventuellt svaga klimatmål, som var temat för sex diskus-
sioner. Andra diskussionsteman var bland andra ESG-prestationerna som 
upplevts vara allmänt svaga samt stranded asset-risker. Vi anser att dis-
kussionerna fått ett positivt mottagande hos företagen, mottagandet har 
inte varit direkt negativt för en enda diskussion. I fråga om diskussioner-
na om klimatmålen tog bolagens representanter upp konkreta frågor om 
bolagens klimatstrategier och åtgärder för att genomföra dem.

342
möten

5766
röstningspunkter

616
röstningar	mot	
ledningens	
rekommendation

Aktias fonder använder en Proxy Votingtjänst som tillhandahålls av 
ISS. Tjänsten gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt delta i 
bolagsstämmor världen över. Under 2022 deltog vi i sammanlagt 342 
olika bolagsstämmor, varav 334 via röstningstjänsten och 8 utanför 
röstningstjänsten. Under dessa bolagstämmor röstade fonderna på 
sammanlagt 5766 röstningspunkter, på 616 av vilka de röstade mot 
ledningens rekommendation (10,7 % av röstningspunkterna).

Vid röstning beaktas alltid aktieägarnas intressen på lång sikt i enlighet 
med Aktias principer för ägarstyrning. Som stöd för röstningen tillställer 
ISS företagsspecifika hållbarhetsrapporter samt sina egna röstningsre-
kommendationer i enlighet med sin sustainability voting-policy.

Källa: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.

PÅVERKANDE

ANVÄNDNING AV RÖSTRÄTT
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13Aktia Bank Abp

   Översikt över ansvarsfullt investerande  •  H2/2022

EKONOMISK VERKSAMHET KAN 
KLASSIFICERAS SOM HÅLLBAR, 
OM DEN

Med hållbar finansiering avses beaktande av miljö- och samhällsaspekter i 
beslutsfattande som gäller placeringar. Under de senaste åren har man inom 
EU berett reglering för att definiera hållbar finansiering så att placerare, företag 
och EU:s medlemsstater kan rikta finansieringen till åtgärder som främjar hållbar 
utveckling. EU:s reglering om hållbar finansiering består av flera olika helheter, 
anvisningar och förordningar.

Reglering om hållbar 
finansiering

Placeringarna kan ha både positiva och negativa 
konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att be-
akta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för 
hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar 
man efter att så väl som möjligt förstå placeringsob-
jektens negativa konsekvenser för miljön eller sam-

Syftet med förordningen är att främja mätbar-
heten och transparensen i fråga om de finansiel-
la produkternas hållbarhetskonsekvenser, minska 
grönmålning och förbättra jämförbarheten mellan 
produkter som klassificerats som hållbara. 

Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar 
bland annat miljömässiga eller sociala egenskaper 
eller kombinationer av dessa, och de företag som 
är föremål för placeringar följer god förvaltnings-
sed. Största delen av de fonder som Aktia erbjud-
er räknas som Artikel 8-produkter. Produkter en-
ligt artikel 8 kallas också light green-produkter.

De fonder som avses i artikel 9 har som mål att 
göra hållbara placeringar och de ska främja mil-
jö- och samhälleliga mål och får inte medföra be-
tydande olägenheter för övriga hållbarhetsindika-
torer. Placeringsobjekten förutsätts följa god för-

Klassificeringssystemet för hållbar finansiering, 
dvs. EU-taxonomin definierar vilken typ av ekono-
misk verksamhet som är hållbar.

Förordningen ökar placerarnas insyn i företags-
verksamheten och klargör vilka ekonomiska funk-
tioner som främjar miljömålen och en mer hållbar 
framtid. *EU:s miljömål som fastställs i taxonomin 
är: begränsning av klimatförändringar, anpassning 
till klimatförändringar, hållbar användning och 
skydd av vatten och marina resurser, övergång till 
en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av 
föroreningar och skydd och återställande av biolo-
gisk mångfald och ekosystem.

valtningssed. Produkter enligt artikel 9 kallas ock-
så dark green-produkter. En del av Aktias fonder 
är placeringsprodukter enligt Artikel 9.

Om en placeringsprodukt inte främjar miljö- eller 
samhällsrelaterade mål och därmed inte betrak-
tas som en hållbar placeringsprodukt (Art 8 och 
Art 9), klassificeras den som en placeringsprodukt 
enligt Artikel 6. Placeringsprodukter enligt artikel 
6 beaktar inte EU:s kriterier för miljömässigt håll-
bara ekonomiska verksamheter (EU-taxonomin). 
Dessa fonder kan dock beakta hållbarhetsrisker. 
Med hållbarhetsrisk avses i detta sammanhang en 
miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad hän-
delse eller omständighet som, om den skulle in-
träffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydan-
de negativ inverkan på placeringens värde.

hället. Med de huvudsakliga negativa konsekven-
serna för hållbar utveckling avses PAI-indikatorerna. 
Hållbarhetsindikatorerna hänför sig till exempel till 
växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, vatten, av-
fall och samhälleliga frågor. De gäller företag, stater 
och multinationella bolag samt fastighetsegendom.

Som hållbara placeringsprodukter räknas produkter enligt Artikel 8 och Artikel 9.

Väsentligt bidrar till 
åtminstone ett av EU:s sex 
miljömål*

1

Inte utgör avsevärd 
skada för de övriga fem 
miljömålen.

2

Överensstämmer med 
FN:s, OECD:s och ILO:s 
etiska arbets- och 
människorättsprinciper.

3

HÅLLBARHETSKLASSIFICERING, UPPLYSNINGSFÖRORDNINGEN SFDR

De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling
PAI-INDIKATORER

Beaktande av miljö- och samhällsaspekter i 
beslutsfattande som gäller placeringar.

HÅLLBAR FINANSIERING

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat	och	påverkan   Portföljförvaltning
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Ansvarsfullt investerande i Aktia 

Portföljförvaltning 

Innehåll   Ansvarsfullt investerande i Aktia   Centrala händelser H2/2022   Aktias klimatstrategi   Resultat och påverkan   Portföljförvaltning



15Aktia Bank Abp
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Vi är en föregångare inom ansvarsfullt invest-
erande och hjälper våra kunder att öka sin 
förmögenhet. Vi tror att bolag som agerar ans-
varsfullt och enligt hållbara normer på lång sikt är 
lönsammare och har bättre riskprofil än bolag som 
inte agerar ansvarsfullt.

Vår metod för ansvarsfullt investerande baser-
ar sig på uteslutning, ESG-integration, normbase-
rad screening, aktivt ägarskap och påverkan. Vi 
strävar också efter att skapa en så god uppfat-
tning om placeringsobjektens samhälleliga påver-
kan som möjligt. Hållbarhet är en integrerad del av 
vår placeringsverksamhet och principerna för ans-
varsfullt investerande följs i alla fonder vi förval-
tar. Principerna för ansvarsfullt investerande föl-
js också i vår diskretionära kapitalförvaltning och 
våra andra placeringstjänster. Sättet att tilläm-
pa ansvarsfullhet i praktiken varierar något mel-
lan tillgångsslagen men utgångspunkten är sam-
ma oberoende av tillgångsslaget.

SAMMANDR AG

Ansvarsfullt 
investerande i Aktia

Aktia beaktar som en integrerad del av placering-
sprocessen de ekonomiskt väsentliga verkningar-
na av ESG, dvs. omgivnings-, samhälls- och för-
valtningsrelaterade ekonomiskt väsentliga faktor-
er som riktar sig till placeringsobjekten.

Placeringsanalysen baserar sig på både kvantita-
tiva och kvalitativa faktorer som Aktia använder 
flera datakällor till stöd för. Sådana är bland annat 
Morningstars och ISS ESG-data, ISS klimatdata, 
klimatrisk- och klimatscenarioanalyser samt Up-
rights nettopåverkansmodell.

Andra centrala internationella konventioner och 
normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och övriga FN-konven-
tioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sus-
tainable Development Goals), ILO:s konvention-
er och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande i 
Aktias placeringsverksamhet.

UTESLUTNING VID AKTIE- OCH FÖRETAGSOBLIGATIONSPLACERINGAR

*Man kan avvika från avgränsningen med övervägning av Aktias ESG-kommitté om den bedömer 
att hanteringen av övergångsriskerna för placeringsobjektet är på tillräckligt hög nivå med beak-
tande av risk- och avkastningsprofilen för portföljnivån.

METODER FÖR OCH TILLÄMPNING AV ANSVARSFULLT INVESTERANDE I AKTIA

(X) definieras av en extern kapitalförvaltare.

Direkta aktie-
placeringar

Företags- 
obligations- 
placeringar

Direkta stats- 
obligations- 
placeringar

Tredje parts 
fondanalys

Alternativa 
placeringar

Investment 
Desk

Uteslutande X X X (X) X X

Beaktande av 
ansvarsfaktorer X X X (X) X X

Normbaserad screening X X (X) X

Aktivt ägarskap och 
aktiv påverkan X X X X

Påverkansinvesterande X X X X X X

Bransch och omsättningsgräns Aktieportföljför-
valtning

Portföljförvaltning 
inom

företagsobligationer

Kontroversiella vapen (inkl. kärnvapen) 0 % X X

Vapenproduktion 5 % X X

Tobaksproduktion 5 % X X

Hasardspelsverksamhet 5 % X X

Produktion av cannabis 5 % X X

Produktion av vuxenunderhållning 5 % X X

Bolag som använder barnarbetskraft X X

Bolag som använder kontroversiella, aggressiva eller oetiska metoder
vid kreditgivning

X X

Brytning av stenkol för energiproduktion eller produktion av torv samt
energiproduktion som baserar sig på förbränning av dessa* 25 %

X

Alkoholproduktion 5 % X

Produktion av fossila bränslen eller energiproduktion som baserar sig
på förbränning av dessa* > 5 %

X 
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Påverkansinvesterande
Påverkansinvesterande är en del av helheten an-
svarsfullt investerande och är ett nytt starkt väx-
ande sätt att placera. Med påverkansinvesteran-
de eftersträvas förutom ekonomisk avkastning 
även mätbar miljömässig eller samhällelig nytta – 
vid påverkansinvesterande räcker det inte med att 
placeringarna inte orsakar olägenheter genom sin 
affärsverksamhet, utan de ska åstadkomma posi-
tiv påverkan.

I enlighet med Aktias ansvarsprinciper tillämpas 
möjligheterna till påverkansinvesterande i olika till-
gångsklasser. Aktias Impact-fond och tillväxteko-
nomiernas räntefonder har en särskild vikt på på-
verkansinvesterande.

Särskilt nu behövs förändring och påverkan i värl-
den, snabbt och i stor utsträckning. Internationel-
la undersökningar, såsom IPCC:s rapport om kli-

matförändringen och Dasguptas rapport om bio-
logisk mångfald och ekonomins beroende visar att 
det behövs innovationer, investeringar och åtgär-
der för att trygga en hållbar framtid. När hållbar-
het blir en grundläggande förutsättning för före-
tag efterfrågas påverkan och betydelse också av 
placeringar. Detta är en förutsättning för att byg-
ga upp en bättre framtid.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.

PÅVERKANSINVESTERANDE:

En placeringsform där man 
utöver ekonomisk avkastning 
eftersträvar en omfattande 
miljömässig eller social 
påverkan.
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PÅVE RK AN SINVESTE RING, 	FONDEXE MPE L

UI - Aktia Sustainable 
Corporate Bond -rahasto
På hösten lanserade Aktia den nya företagsobliga-
tionsfonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond. 
Den klassificeras som en så kallad mörkgrön fond 
i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om håll-
barhetsrelaterade upplysningar, som endast gör 
hållbara placeringar.

Fonden strävar efter positiv påverkan genom att 
placera i europeiska företagsobligationer enligt 
ICMA:s (International Capital Market Association) 
principer, vars medel används för att finansiera 
miljörelaterade projekt (green bonds), samhälls-
relaterade projekt (social bonds), projekt med an-
knytning till hållbarhet, dvs. miljö- och samhälls-
relaterade projekt (sustainability bonds) eller pro-
jekt som är bundna till hållbarhetsmål (sustainabi-
lity linked bonds).

Fonden placerar endast i obligationer med en po-
sitiv nettopåverkan, dvs. net impact ratio enligt 
Upright Projects modellering, där obligationens 

övergripande påverkan på samhället, skapandet 
och spridningen av information, människors hälsa 
och miljön mäts.

Med obligationerna som utgör placeringsobjekt fi-
nansieras miljö- eller samhällsprojekt i enlighet 
med emittentens referensram, vars medel ska an-
vändas till exempel för miljörelaterade projekt, så-
som hållbart byggande, energieffektivitet och för-
nybar energi, eller samhälleliga projekt, såsom 
grundläggande infrastruktur till förmånlig kostnad, 
tillgång till bastjänster eller boende till rimligt pris. 
Positiv påverkan som fonden har på samhället kan 
till exempel vara att främja jämlikhet mellan kö-
nen, stödja utbildning och inlärning, minska ojäm-
likhet, skapa ren och hållbar energi samt hållbara 
infrastrukturer. Positiv påverkan på miljön kan till 
exempel vara att bromsa och förebygga klimatför-
ändringen och bidra till en hållbar användning av 
ekosystemen och jordekosystemen samt att skyd-
da biodiversiteten, dvs. den biologiska mångfal-

den. Fonden följer Aktias principer för ansvarsfullt 
investerande och Aktias klimatstrategi. 

Vid identifieringen av mål för hållbar investering 
utnyttjas finländska Upright Projects metod för 
att identifiera obligationers nettopåverkan. Fon-
dens hållbara placeringar görs endast i sådana 
obligationer, vars nettopåverkan är positiv enligt 
modelleringen. Vid utgången av 2022 var fondens 
nettopåverkan +49 %.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.
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Impact-fonden är en banbrytande produkt på 
marknaden när det gäller påverkansinvesterande. 
Fonden är Finlands första öppna påverkansfond. 
Fonden har två mål: riskjusterad marknadsavkast-
ning samt mätbar social och miljömässig påver-
kan. Fonden placerar endast i objekt som med-
för nytta för samhället eller miljön. Den påverkan 
och nytta som vi vill uppnå med fonden kan ta 
många former: lägre koldioxidutsläpp, sysselsat-
ta människor, bättre inlärningsresultat hos barn el-
ler friskare människor. Fonden har placerat i vind-
kraftverk, solkraftverk, mikrolån, infrastruktur för 
hållbar trafik, projekt för grönt byggande, innova-
tioner som främjar cirkulär ekonomi, byggande av 
bostäder för specialgrupper och många andra ob-
jekt som skapar påverkan och nytta och som byg-
ger upp en hållbar framtid. Impact-fondens egen 
påverkansrapport publiceras årligen.

Fonden eftersträvar en så konkret och transparent 
nytta som möjligt exempelvis genom att i mån av 

Namn Beskrivning Nyteckning

BlueOrchard Microfinance Fund
Alternativ, 
ränteplacering

Finansiering av mikroföretagare i tillväxtländer via
mikrolånsbanker och andra finansinstitut

Ja

Taaleri Wind Power IV, SolarWind I, 
SolarWind II Alternativ, fond

Byggande och drift av vindkraftverk och solkraftverk
i industriell skala i Finland och globalt

Delvis

Citycon Oyj Green bond Projekt för energieffektivitet och förnybar energi i fastigheter Ja

Fintoil Hamina Green bond Destillerad ratallolja Ja

Y-Foundation Social Bond Bostäder för speciella grupper Nej

Kempower Aktie Laddningssystem för elfordon Ja

Waga Energy Aktie Avskiljning och vidareutnyttjande av biogas Ja

Spinnova Aktie Materialproduktion som baserar sig pa förnybara energikällor Ja

Woodly Oy Onoterat
Materialteknik, utveckling av träbaserat och återvunnet
material för plastindustrin

Ja

Sparkmind Fund Ky Onoterat
Fonden placerar i finländska tillväxtbolag inom
undervisningsbranschen

Ja

möjlighet placera med nyemissioner, varmed kapi-
talen finns tillgängliga för placeringsobjekten. Im-
pact- fonden diversifierar placeringarna i gröna 
obligationer, obligationer för social påverkan, note-
rade och onoterade aktier, kapitalfonder och mik-
rolånefonder. Specialplaceringsfonden Aktia Im-
pact erbjuder möjlighet att delta i alla dessa påver-
kansinvesteringar med en och samma placering.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.

PLACERINGAR I IMPACT-FONDEN

PÅVE RK AN SINVESTE RING, 	FONDEXE MPE L

Aktia Impact Impact-fondens egen 
påverkansrapport publiceras 
årligen.

Påverkans- 
rapport 2021
Specialplaceringsfonden 
Aktia Impact 

Detta är markandsföringskommunikation. Innan du fattar det slutgiltiga placeringsbeslutet bör du alltid bekanta dig med de lagstadgade och stadgeenliga 
dokumenten såsom stadgarna, fondprospektet och basfakta för investerare-dokumentet. Det är förbjudet att låna eller kopiera denna presentation eller 

delar av den. © Bank Abp, 2022. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt 
våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet och Aktias webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittaminen

Källa: Aktia Bank, 31.12.2022.
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På Aktia beaktas hållbarhetsfrågor oavsett till-
gångsklass. Det praktiska genomförandet av 
hållbarhetsfrågor varierar något mellan tillgångs-
klasserna.

Alternativa placeringar kompletterar de så kall-
ade traditionella aktie- och ränteplaceringarna ge-
nom att balansera och effektivisera diversifiering-
en och erbjuda attraktiva avkastningsalternativ i 
synnerhet i utmanande marknadssituationer. Alla 
de placeringar som inte är traditionella aktie- och 
ränteplaceringar är alternativa placeringar.

Aktia Bioindustri I Kb är en sluten kapitalfond vars 
enda placeringsobjekt är Taaleri Bioindustry Fund 
I Ky som fokuserar på bioindustriella projekt. Un-
der den första upplåningsomgången samlade fon-
den in kapital på ca 68 miljoner euro. Fonden ge-
nomförde den första stängningen i början av juni 
och Aktias kapitalförvaltningskunders stora in-
tresse för fonden bidrog också till att placerings-
objektet Taaleri Bioindustry Fund I Ky uppnåd-

PÅVE RK AN SINVESTE RING, 	FONDEXE MPE L

Bioindustri

de sin målstorlek på 80 miljoner euro under den 
första upplåningsomgången. Samtidigt anslöt sig 
den statsägda klimatfonden, The Finnish Clima-
te Fund, som ankarplacerare till målfonden med 10 
miljoner euro. Också Aktias fond för påverkansin-
vesteringar, Aktia Impact, har placerat i fonden.

Fonden Bioindustri är en föregångare för påver-
kansinvesterande och klassificeras som en så kall-
ad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 i EU:s 
förordning om informationsskyldighet om hållbar 
finansiering.

Mottagarfonden ämnar placera i produktionsan-
läggningar i industriell skala som är antingen fär-
diga eller som befinner sig i byggnadsfasen och 
med vilka man kan påskynda ökningen av produk-
tionen inom bioindustrin i Finland och utomlands. 
Med hjälp av placeringarna möjliggörs de tekno-
logier och innovationer som behövs för att bygga 
upp en hållbarare framtid. Samtidigt stöder fon-
den finländskt företagande och finländska inno-

vationer, skapar arbetsplatser i Finland och stöder 
tillväxten på den inhemska bioindustrimarknaden. 
Hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av pla-
ceringsbesluten och projektens hela livscykel.

Samarbetsavtalet med Taaleri Abp ger Aktia en-
samrätt att distribuera deras kapitalfonder som 
fokuserar på hållbar utveckling inom utvalda till-
gångsslag, till exempel förnybar energi, fastig-
heter och bioindustri. Mer detaljerad information 

Fonden Bioindustri 
är en föregångare för 
påverkansinvesterande 
och klassificeras som en 
så kallad mörkgrön fond.

om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsris-
ker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra 
riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fond-
prospektet och Aktias webbsidor: www.aktia.fi/sv/
vastuullinen-sijoittaminen. Utöver hållbarhetsfak-
torer måste investeringsbeslutet ta hänsyn till alla 
fondens egenskaper eller mål som beskrivs i fon-
dens prospekt, faktablad, stadgar och andra offi-
ciella dokument.
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MAR KNADSÖVE R S I K T

I sin helhet var året 2022 händelserikt på aktiemarknaden, men 
marknadsutvecklingen var klart negativ både i Europa och på den amerikanska 
aktiemarknaden. Centrala teman under året var bland andra inflationen, 
centralbankspolitiken och de stigande räntorna samt, särskilt i Europa, Rysslands 
anfallskrig mot Ukraina och dess konsekvenser för bland annat tillgången och 
priset på energi. Under sommaren och hösten fruktade marknaden att Europa 
skulle få stora problem under vintern om tillgången på rysk gas skulle upphöra.

I skrivande stund kan konstateras att detta scenario åtminstone under förvintern 
2023 har undvikits helt tack vare minskad gasförbrukning, en relativt mild vinter 
och effektivt fyllda lager. Men Europas beroende av rysk gas har visat sig vara 
mycket ohållbart, vilket kan bidra till att påskynda övergången till en grönare 
energiförsörjning i Europa.

Aktias fonder gör direkta aktieplaceringar i före-
tag av olika storlek runt om i världen. Vi bevakar 
aktivt företag, marknader och trender ur hållbar-
hets- och påverkansperspektiv. Vår syn är att 
bolag som agerar ansvarsfullt och enligt hållbara 
normer på lång sikt är lönsammare och har bättre 
riskprofil än bolag som inte agerar ansvarsfullt.

Våra centrala principer som vi iakttar vid förvalt-
ning av aktieplaceringar är att beakta ansvarsfak-
torerna dvs. ESG-faktorerna, uteslutande dvs. nega-
tiv screening samt ansvarsfullt ägarskap. Avgörande 
för aktiefondernas värdepappersval är att beak-
ta ansvarsfaktorerna, vilket i Aktia integrerats som 
en sömlös del av placeringsprocessen. Centralt i vår 
approach är att för denna del beakta både positiva 
och negativa ekonomiska materiella konsekvenser.

Positiva faktorer är till exempel hur bolag klarar av 
att svara på möjligheterna som de förändringar som 
hänför sig till miljön, samhälleliga förändringar och 

AN SVARSFULLT	 INVESTE R ANDE

Aktieportföljförvaltning
Anders	Thylin
portföljförvaltare
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PLACERINGSEXEMPEL: STMICROELECTRONICS

STMicroelectronics är ett bra exempel på ett bolag som med sina pro-
dukter tillgodoser de behov som elektrifiering och behovet av att mins-
ka utsläppen ställer på samhället. Bolaget tillverkar halvledarkomponen-
ter som används bland annat inom bilindustrin och för industrins be-
hov i allmänhet. Inom bilsektorn blir elbilar vanligare, vilket ökar behovet 
av de halvledarkomponenter som bolaget producerar. Bolaget har såle-
des en viktig roll i att göra det möjligt att minska utsläppen från biltrafi-
ken. Förutom elektrifieringen av bilbeståndet bidrar också den ökade an-
vändningen av olika sensorer och förarassistanssystem (ADAS) positivt 
till bolagets utsikter, vilket samtidigt också förbättrar trafiksäkerheten. I 
större utsträckning stöder den allmänna elektrifieringen i industrin ock-
så bolagets verksamhet.

Till bolagets styrkor hör dess goda ställning som tillverkare av kiselkar-
bidkomponenter (Silicon Carbide) och dess starka fotfäste som tillverka-
re av ADAS-komponenter.

STMicroelectronics är ett högklassigt och välskött bolag som också 
agerar ansvarsfullt på många sätt i sin egen verksamhet. Bolaget har 
satt upp ambitiösa mål som grundar sig på vetenskap (Science Based 
Targets) för att minska koldioxidutsläppen. Bolaget strävar också efter 
att minska vattenförbrukningen. Enligt olika indikatorer som mäter bl.a. 
miljöledning, miljöeffektivitet och hur ansvarsfulla produkterna är hör 
bolaget till de bästa i sin bransch.

trender skapar för bolagen. När bolagen med både 
sin strategi och sina produkter och tjänster lyck-
as svara på möjligheter som faktorer av denna typ 
skapat, stöder det bolagens affärsmässiga synsätt, 
särskilt på lång sikt. Negativa faktorer är till exem-
pel om bolag inte kan hantera riskerna gällande mil-
jö, samhälle eller förvaltning i sin verksamhet. I sin 
helhet skapar identifieringen av ESG-riskerna och 
möjligheterna en bättre grund för placeringsbeslut.

Vi använder ett omfattande samarbetsnätverk gen-
om vilket vi har tillgång till information och analys 
som i sin tur stöder iakttagandet av ESG-faktorerna. 
De ledande banker och analyshus som utgör våra 
samarbetspartner utvecklar och fördjupar ständigt 
inkluderingen av ESG-faktorer i sin egen bolagsan-
alys. För granskning av bolagens totala samhälleli-
ga verkan använder vi oss av Upright Projects net-
topåverkansmodell som åskådliggör bolagens ekol-
ogiska och sociala på verkan både ur miljöns och in-
tressentgruppernas synvinkel. För uppföljning av 
att bolagen fungerar i enlighet med Global Com-
pact-normerna har Aktia redan under flera år använt 
sig av ISS ESG:s normbaserade screening.

Vi använder oss av ESG-data från Morningstar/
Sustainanalytics i vår portföljförvaltning och rap-
portering. Vi följer koldioxidavtrycket i våra fonder 
med ISS ESG:s verktyg som gör det möjligt för oss 
att allt bättre följa med koldioxidavtrycket och kli-
matriskerna samt ger oss även tillgång till portföl-
jspecifika klimatscenarioanalyser.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.

Vi bevakar aktivt företag, 
marknader och trender 
ur hållbarhets- och 
påverkansperspektiv.

Aktias egna direkta möten med bolag och disk-
ussioner med bolagsledningen samt andra repre-
sentanter utgör en central informationskanal som 
stöder iakttagandet av ESG-faktorerna som en 
del av placeringsprocessen. Via möten med bolag 
förmedlar man bäst bolagsledningens egen uppfa-
ttning om och syn på betydelsen av ESG-faktorer 
samt deras inverkan på bolagens egen affärsverk-
samhet och strategi och framför allt kontakten till 
värdeskapandet som sker i bolagen. Ett avsevärt 
omfattande urval av kanaler för ESG-information 
är tillgängliga för oss. Dessutom har bolagen i allt 
högre grad aktiverat sig i fråga om den ESG-relat-
erade rapporteringen som hittills varit bristfällig 
eller helt saknats hos mindre bolag.
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Marknadsturbulensen som höll i sig under hela året ledde till att 
ränteivåerna och riskpremierna för företagsobligationer steg, och bidrog 
till att emitteringsvolymen av företagsobligationer minskade jämfört med 
året innan. Minskningen berörde också hållbara obligationer och hållbara 
företagsobligationer, där vi inte nådde upp till fjolårets emissionsantal (2021: 
247 mrd euro, 2022: 198 mrd euro). De hållbara företagsobligationernas 
andel av alla obligationer ökade emellertid också under 2022. Greenium, 
dvs. skillnaden mellan hållbara och vanliga obligationer, sjönk i genomsnitt 
under året, då marknaden fokuserade på de allmänna kreditrisknivåerna på 
bekostnad av hållbarheten. Därför blev hållbara företagsobligationer i själva 
verket mer attraktiva i förhållande till vanliga obligationer inför det nya året.

I våra företagsobligationsfonder fortsatte vi att öka de hållbara obligationernas 
andel. I fonden Aktia Corporate Bond var vikten 35 % i slutet av 2022, i fonden 
Aktia Nordic High yield 30 %, i fonden Aktia Kort Företagsränta 17 % och i 
fonden Aktia European High Yield Bond 15 %. 

I september 2022 lanserade vi fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond, 
som uteslutande placerar i hållbara företagsobligationer.

AN SVARSFULLT	 INVESTE R ANDE

Portföljförvaltning

Via våra företagslånefonder gör vi placeringar i rän-
tebärande värdepapper runt om i världen. Vi bev-
akar aktivt olika företag, marknader och trender. Vi 
vill bidra till att erbjuda hållbarhets- och påverkan-
sinriktade placeringsprodukter på marknaden.

När det gäller företagslånefonder har vi flera oli-
ka tillvägagångsätt för att främja ansvarsfull verk-
samhet: uteslutande av branscher, hänsyn till håll-
barhetsfrågor som en del av placeringsbesluten, att 
lyfta fram hållbarhetsfrågor vid diskussioner med 
bolag samt placeringar i gröna obligationer. Klimat-
förändringar har blivit ett specialområde för oss. Vi 
beaktar även socialt ansvar som en del av vår plac-
eringsverksamhet. Den allmänna bedömningen av 
ESG-faktorerna i anknytning till bolagens miljö, so-
ciala ansvar och förvaltningssätt är en del av gran-
skningen av varje bolag, nya placeringsidéer eller 
masskuldebrevslån emitterade av bolag som ingått 
i fonden en längre tid. God bolagsstyrning har tra-
ditionellt varit en del av kreditriskanalysen, men vi 
beaktar även i allt högre grad miljö- och samhälls-
relaterade aspekter.

Jonne	Sandström
portföljförvaltare
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Ansvarsfrågor kan påverka bolagens kreditrisk-
profil och marknadsprissättningen av masskulde-
brevslån på olika sätt och med olika tidshorison-
ter – väsentliga faktorer beaktas i samband med 
placeringsbeslut. De väsentliga faktorerna kan 
beröra enskilda bolag, t.ex. hur bolagets ledning 
agerar eller ryktesrisker, eller bolagets bransch 
eller verksamhetsområde, t.ex. eventuella ändrin-
gar i lagstiftningen. Vi bedömer sannolikheten för 
att riskerna i anknytning till eventuella ansvars-
frågor skulle förverkligas samt bolagets förmåga 
att reagera på situationen. Dessutom granskar vi 
bolagens och placeringsinstrumentens eventuel-
la positiva effekter på miljön och samhället. Ans-
varsanalysen baserar sig på en kvalitativ bedömn-
ing som gjorts av portföljförvaltarna. Som stöd 
för bedömningen använder vi ESG-data som våra 
tjänsteleverantörer producerar.

Normbaserad screening handlar om att bedöma 
bolagens verksamhet ur FN:s Global Compact-
normernas perspektiv. Ur denna synvinkel följer 
vi regelbundet alla bolag i våra fonder med hjälp 
av ISS ESG:s analysverktyg och databas. Vi plac-
erar inte i emittenter som enligt vår bedömning 
förknippas med allvarliga normförbrytelser och 
när påverkansförsök inte ger önskade resultat.

I placeringsbesluten följer vi branschgränser-
na enligt Aktias principer för ansvarsfullt invest-
erande. Utöver dessa avgränsningar tillämpar vi 
även andra uteslutningskriterier: bolag som fram-
ställer alkohol samt snabblånsbolag på grund av 

de eventuella sociala följderna av deras verksam-
het. Målsättningen för vår placeringsverksamhet 
är även att stöda stävjandet av och anpassning 
till klimatförändringar. Vi följer även några uteslut-
ningskriterier gällande klimattemat: vi undvik-
er placeringar i oljebolag och andra bolag vars af-
färsverksamhet grundar sig på anskaffning eller 
användning av fossilt bränsle (t.ex. gruvbolag). I 
denna uteslutning tillämpar vi några undantag – vi 
placerar i bolag som utvecklar ansvarsfulla alter-
nativ, strävar efter att dra nytta av möjligheterna 
som förnybar energi medför och som har en tro-
värdig plan för att göra sin affärsmodell koldiox-
idfri. Bland våra placeringsobjekt finns Neste 
som har betydande verksamhet inom förnyba-
rt bränsle. I praktiken är våra placeringar i energi-
bolag dock gröna masskuldebrevslån.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.

PLACERINGSEXEMPEL: ERG SPA

ERG-gruppen är en italiensk aktör inom ren energi med verksamhet i nio 
europeiska länder. Förutom Italien finns företaget också i Spanien, Frankri-
ke, Tyskland, Storbritannien, Polen, Rumänien, Bulgarien och Sverige. Un-
der de senaste femton åren har ERG genomgått en fullständig omställning 
från gas- och oljebolag till ett bolag som producerar el med främst vind- 
och solkraft. År 2021 härrörde nästan 71 % av bolagets omsättning från 
vind- och solkraft. Samma år stod vattenkraft för 25 % av produktionen, 
men den verksamheten såldes 2022 och nu är bolaget nästan till hundra 
procent ett vind- och solenergibolag. Bolagets mål är att uppnå koldioxid-
neutralitet för Scope 1 och 2 senast 2025 och för Scope 3 senast 2040. 

I några av våra fonder finns en grön företagsobligation som bolaget 
emitterade i september 2020 och som förfaller till betalning 2027. Med 
hjälp av företagsobligationsmedlen finansieras både vind- och solkraft, 
vilket ger betydande växthusgasbesparingar jämfört med den fossila el-
produktionen. ERG:s företagsobligation är bland dem som uppnår de 
högsta relativa påverkanssiffrorna i våra analyser. 

Bolaget rapporterar årligen om användningen av obligationsmedel i oli-
ka objekt enligt land, teknologi och effekt. Dessutom publicerar ERG år-
ligen en påverkansrapport.

Denna företagsobligation finns i våra tre fonder Aktia Corporate Bond+, 
Aktia Solida och UI-Aktia Sustainable Corporate Bond.  

Vi har ökat andelen 
hållbara obligationer 
avsevärt i våra fonder.
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Året 2022 var turbulent på räntemarknaden. I slutet 
av året låg största delen av räntemarknaderna på en 
lägre nivå än i början av året, främst på grund av tre 
sammanlänkade teman: kriget i Ukraina, tilltagande 
inflation och cenralbankernas räntehöjningar. Rysslands 
anfall mot Ukraina hade betydande konsekvenser, men 
de landsspecifika effekterna varierade. Via råvarupriserna 
bidrog kriget till ett förhöjt inflationstryck som fortsatte att 
stiga från 2021 års höga nivå och pressade centralbankerna 
i G10-länderna att höja räntorna. Tillväxtmarknaderna 
kände av Feds räntehöjningar i form av höjda riskpremier 
och räntor, vilket ledde till ökade statsskuldkostnader. 
Även i frontierländerna försämrades de makroekonomiska 
indikatorerna avsevärt, eftersom inflationen ökade med över 
5 procentenheter och underskotten i bytesbalansen ökade, 
särskilt på grund av höga energi- och livsmedelspriser. 
Detta ledde till betalningsproblem för vissa länder, men 

på regional nivå har länderna delats in i vinnare och förlorare 
beroende på om de exporterar eller importerar energi.

Internationella valutafonden IMF har stött länder som har 
drabbats av marknadsläget och beviljat stödpaket till bland annat 
Zambia, Egypten och Argentina. För att möjliggöra ytterligare 
finansiering för kampen mot klimatförändringen i ett redan 
stramt finansiellt läge införde IMF ett nytt finansieringsprogram, 
Resilience and Sustainability Trust (RST). Detta kommer 
att möjliggöra ytterligare finansiering, särskilt för låg- och 
medelinkomstländer som är mer utsatta för klimatförändringar. 

Rysslands anfallskrig påverkade landsvalsmodellen för 
tillväxtekonomiernas räntefonder. Efter krigets början 
klassificerade vi både Belarus och Ryssland som svarta länder, 
dvs. icke-placeringsbara. Dessa länder hade redan uteslutits 
från statsobligationsplaceringarna innan placeringsdugligheten 
ändrades. 

AN SVARSFULLT	 INVESTE R ANDE

EMD-portföljförvaltning
Oskar	Murto
analytiker
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Inom tillväxtekonomiernas räntefonder har det 
långsiktigt byggts upp metoder för att granska 
ansvarsfaktorer. Även marknaden har märkt av 
Aktias pionjärskap. Vi medverkar i advisory-kom-
mittén för det internationella ASCOR-projektet 
(Assessing Sovereign Climate related Opportuni-
ties and Risks). Syftet med projektet är att ta fram 
verktyg för branschen för att granska staternas 
klimatrisker och möjligheter.

ESG är en väsentlig del av Aktias landanalys av 
tillväxtekonomierna och ansvarsfullhetsfaktorer-
na en integrerad del av portföljförvaltningen. Ak-
tia använder tre olika dataverktyg i tillväxtekono-

Aktia använder tre 
olika dataverktyg i 
tillväxtekonomiernas 
portföljförvaltning. 
Grunden för valet 
av land i fonden 
är en databaserad 
övervakningsmodell 
som kompletteras med 
två verktyg: Aktia ESG 
Balance och Aktia SDG 
Analysis.

miernas portföljförvaltning. Grunden för valet av 
land i fonden är en databaserad övervakningsmo-
dell som kompletteras med två verktyg: Aktia ESG 
Balance och Aktia SDG Analysis.

Grunden för valet av land för placeringarna är en da-
tabaserad fundamentsmodell som övervakar län-
derna med hjälp av olika indikatorer. Utveckling-
en och nivån av länderna i placeringsuniversum när 
det gäller ekonomiska, politiska och sociala variabler. 
ESG-faktorer bestämmer vilka länder i tillväxtekono-
miernas placeringsuniversum som är placeringsdug-
liga för oss. Placeringarna granskas kvartalsvis för 
att se om det har skett några materiella förändring-

AKTIAS MODELL FÖR VAL AV LAND

I modellen för val av land indelas länderna i fyra kategorier utifrån deras utveckling och nivå i fråga om 
ekonomiska, politiska och sociala variabler. Svart = inte placeringsdugligt. Rött = vi placerar inte staten, 
alltså t.ex. statsobligationer, men placeringar i valuta, FX-positioner/AAA-placeringar är möjliga). Gult = 
placeringar kan göras, aktivare övervakning. Grön = placeringsduglig. Källa: Aktia Bank, 31.12.2022.

ar i helhetsbilden i relation till länderna. Denna analys 
kompletteras med en kvalitativ analys på kort sikt.

Med hjälp av analysverktyget Aktia ESG Balan-
ce kan ländernas utveckling i relation till ESG-indi-
katorer bedömas i fråga om både nivå och trend. 
Länderna jämförs enligt inkomstnivå (BNP per ca-
pita) så att den så kallade ”wealth-bias” inte på-
verkar resultaten. Dessutom kan varje komponent 
granskas mer ingående för att skapa en helhets-
bild av ländernas starka och svaga sidor. Verk-
tyget baserar sig på Världsbankens ESG-data-
set, som består av tiotals indikatorer och omfattar 
mångsidigt olika hållbarhetsteman.
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I analysen har totalpoängen för E, S och G 
indelats enligt följande:

• E (environmental) omfattar teman såsom natur-
kapital, matsäkerhet, utsläpp och föroreningar, 
miljö- och klimatrisker samt hanteringen av dem

• S (social) täcker teman såsom hälsa & kost, sys-
selsättning, fattigdom & ojämlikhet, utbildning

• G (governance) täcker teman såsom stabilitet & 
legalitetsprincipen, innovationer, ekonomisk mil-
jö, effektiv förvaltning

Det tredje verktyget Aktia SDG Analysis används 
för att granska hur staterna främjar FN:s mål för 
hållbar utveckling. Uppgifterna härrör från Ber-
telsmann Stiftung och Sustainable Development 
Solutions Network. Uppgifterna utnyttjas i analy-
ser gällande både nivå och trend.

Att bygga upp ett nätverk av förhållanden är den 
del av tillväxtmarknadernas ESG-strategi eftersom 
den främjar påverkanssamtalen med institutioner-
na i olika länder. Aktias EMD-team träffar statens 
tjänstemän och representanter. Genom långsiktigt 
arbete har vi skapat goda relationer till målländer-
na och vi håller på att utveckla en verksamhets-
modell för aktivt ägande och påverkan i tillväx-
tekonomierna. Genom aktivt ägande och påverkan 

skulle vi i målländerna kunna lyfta fram olika håll-
barhetsteman och få mer information som en del 
av vår landanalys.

Utöver statsobligationsplaceringar kan Aktias rän-
tefonder som placerar i tillväxtekonomier också 
placera i ränteinstrument som emitterats av mul-
tinationella utvecklingsbanker med AAA-rating, 
såsom EBRD. Syftet med dessa instrument är att 
samla finansiering som är öronmärkt för projekt 
inom den privata sektorn och som utvecklar sam-
hället. Projektfinansieringen riktas ofta till län-
der i vilka den lokala ekonomin och infrastruktu-
ren inte ännu är så utvecklade. Finansieringen av 
dessa placeringar kan gälla t.ex. mikrolån och fi-
nansiering som främjar jämlikhet mellan könen 
samt jordbruk och energisektorn, vilka är starkt 
förknippade med klimatförändringen.

Mer detaljerad information om hur vi identifierar 
och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid in-
vesteringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvars-
fullt investerande finns i fondprospektet och Aktias 
webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittami-
nen. Utöver hållbarhetsfaktorer måste investerings-
beslutet ta hänsyn till alla fondens egenskaper el-
ler mål som beskrivs i fondens prospekt, faktablad, 
stadgar och andra officiella dokument.

PLACERINGSEXEMPEL

I våras placerade vi i ett utvecklingsfinansieringsprojekt i Mongoliet 
med AAA-rating som emitterats av IFC, som fungerar under Världsban-
ken, i fonden Aktia EM Local Currency Frontier Bond+. Aktias roll i ut-
vecklingsfinansieringen är att bära valutarisken för att projekten ska 
kunna finansieras i lokal valuta. Avkastningen på skuldpappret är kopp-
lad till kursen för Mongoliets valuta mot dollarn. Det strategiska syf-
tet med lånet är att återuppbygga den mongoliska finanssektorns håll-
barhet efter problemen till följd av coronapandemin. Lånet är inriktat 
på mikroföretag och särskilt på att finansiera landsbygden och företa-
gandet bland kvinnor. För IFC är lånet det första finansieringsprojek-
tet i Mongoliet som placerar i mikrofinansinstitut utanför banksektorn 
som når ut till mindre mikroföretag. Pengarna planläggs via Transcapital 
NBFI. Detta är inte bara en viktig utveckling för lokala företagare, utan 
också ett viktigt steg för landets finanssektor. I Mongoliet har cirka 90 
% av de små och medelstora företagen svårt att få finansiering, vilket 
direkt påverkar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Under det senaste året placerade vi inom fonden Aktia EM Local Cur-
rency Frontier Bond+ även i utvecklingsfinansieringsprojekt i Tadzjikis-
tan, Uzbekistan, Sierra Leone, Azerbajdzjan, Zambia och Vietnam. Inom 
fonden Aktia EM Local Currency Bond+ placerade vi i Polen, Ungern 
och Indonesien. 

Utvecklingsfinansiärernas instrument utgjorde i slutet av året 18,0 % av 
alla placeringar i Aktias Frontier-fond i lokal valuta, vilket var något hö-
gre än det historiska genomsnittet (ca 15 %). I fonden Aktia EM Local 
Currency Bond+ ökade andelen av utvecklingsfinansiärers instrument i 
fjol och uppgick till 10,6 % i slutet av december.pi
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Utöver Aktias egna aktiefonder, räntefonder och 
fonder som placerar i tillväxtekonomier erbjuder vi 
även utvalda tredjepartsfonder till kunderna. Ge-
nom dessa fonder kan kunderna effektivt diversi-
fiera sin portfölj sektormässigt och geografiskt. I 
fondvalet och fondrekommendationerna betonas 
fonder som agerar ansvarsfullt och beaktar eko-
nomiskt väsentliga ESG-faktorer samt de möjlig-
heter som hållbar utveckling medför.

Av tredjepartsfonderna och av de kapitalförvaltare 
som förvaltar dem förväntas att ansvarsfaktorerna 
är en integrerad del av placeringsverksamheten. 
Vi förväntar oss även att kapitalförvaltare definie-
rar sin approach för ansvarsfullt placerande samt 
utvecklar, kommunicerar och rapporterar om det-
ta på ett vederbörligt sätt. Nivån för ansvarsfullt 
placerande och använda metoder varierar i någon 
mån mellan tillgångsslag och beroende på områ-
de. Därmed förutsätter vi inte att verksamhetssät-
ten hos andra kapitalförvaltare är identiska med 
de verksamhetssätt som Aktia tillämpar vid aktie- 
och företagsobligationsplaceringar.

Vi uppmuntrar kapitalförvaltare till att för sina fon-
ders del rapportera om klimatindikatorerna i enlig-

het med TCFD (Task force for Climate-related Fi-
nancial Disclosure) samt att offentligt ge sitt stöd 
för dessa rapporteringsrekommendationer. Cen-
trala faktorer med tanke på förverkligandet av 
hållbarheten är t.ex. undertecknandet av princi-
perna för ansvarsfullt placerande som FN stöder 
(PRI), beaktandet av internationella normer, beak-
tandet och inkluderandet av ESG-faktorerna i pla-
ceringsprocesserna samt olika metoder av aktivt 
ägarskap såsom användningen av rösträtt och bo-
lagspåverkan. Vi reder också alltid ut fondernas 
exponering för kontroversiella sektorer. Vi upp-
muntrar kapitalförvaltare att binda sig till att stäv-
ja klimatförändringen och till att stöda samhälls-
utvecklingen i en mindre kolberoende riktning och 
att beakta detta också i sina placeringsbeslut.

I vår fondanalys skapar vi en helhetsomfattan-
de syn på hur hållbarheten beaktas i placerings-
processerna och placeringsbesluten genom att 
använda t.ex. en enkät till kapitalförvaltare, som 
vi själva utvecklat. I enlighet med processen för 
fondvalet inom ansvarsfullt placerande bedömer 
man denna helhetsbild regelbundet och man för 
regelbundna dialoger med kapitalförvaltarna i an-
knytning till iakttagelserna i den. Vid utvärderade 

också hur kapitalförvaltarnas filosofi och process 
för ansvarsfullt placerande inverkar på fondens 
avkastnings- och riskprofil.

Vi vill utveckla kapitalförvaltarnas verksamhet 
inom ansvarsfullt placerande så att den så gott 
som möjligt motsvarar både våra och andra insti-
tutionella placerares krav. Med hjälp av ESG-da-
ta och rapportering som Morningstar/Sustainana-
lytics erbjuder kan vi effektivt granska fondernas 
hållbarhetsaspekter, t.ex. ESG-risker.

AN SVARSFU LLT	 INVESTE R ANDE

Fondval
I fondvalet och 
fondrekommendationerna 
betonas fonder som 
agerar ansvarsfullt och 
beaktar ekonomiskt 
väsentliga ESG-faktorer 
samt de möjligheter som 
hållbar utveckling medför.
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Aktias Investment Desk bistår kunderna med han-
del, fungerar som rådgivare vid valet av place-
ringsobjekt och erbjuder genom strukturerade 
produkter placeringsalternativ i olika produkt- och 
tillgångsklasser. Aktias Investment Desk har utar-
betat ansvarsprinciper som grundar sig på Akti-
as principer för ansvarsfullt placerande. Principer-
na iakttas i de koncept och produkter som förval-
tas av Investment Desk, dvs. Aktia Placeringsidéer 
och Aktia Inhemsk Modellportfölj samt strukture-
rade placeringar. På placeringar i aktier och före-
tagsobligationer tillämpar Invesment Desk uteslut-
ning, beaktande av hållbarhetsfaktorer och norm-
baserad screening samt beaktar placeringarnas 
påverkan på samhällsutvecklingen.

På placeringar där den underliggande tillgången 
är ett tematiskt index eller ett branschindex till-
lämpas uteslutning. Då tillämpas uteslutning på 
bransch- eller temanivå och inte på enskilda bo-
lag. På strukturerade placeringsprodukter tilläm-
pas samma principer, beroende på placeringens 
underliggande tillgång. I enlighet med Aktias an-
svarsprinciper iakttar Investment Desk i fråga om 
direkta aktieplaceringar vissa branschspecifika 
uteslutningar för att beakta negativ extern påver-

kan samt för att förvalta de ekonomiska och soci-
ala riskerna i anslutning till dem.

Som en integrerad del av formningen av synen i 
placeringsprocessen beaktas ekonomiskt väsentli-
ga verkningar av faktorer relaterade till miljön, sam-
hället och god förvaltningssed (ESG) som riktar sig 
till placeringsobjekten – både positiva och negativa 
faktorer och risker. I fråga om ESG-faktorer har inga 
minimikrav för ESG-värden fastställts, utan dessa 
beaktas som en del av den övriga analysen under 
placeringsprocessen. För detta ändamål används 
ett brett urval av tjänster som tillhandahålls av ex-
terna tjänsteleverantörer, bl.a. The Upright Project.

Den normbaserade screeningen genomförs med 
hjälp av ISS ESG för enskilda underliggande till-
gångar som ingår i placeringskoncepten och pla-
ceringsrekommendationerna. För strukturerade 
placeringar görs screeningen i samband med att 
produkten skapas. Eftersom strukturerade pla-
ceringar inbegriper ett placeringsmål att behålla 
placeringen fram till förfallodagen och skillnaden 
mellan inköps- och försäljningskursen på andra-
handsmarknaden är klart större än för traditionel-
la värdepapper, baserar sig säljrekommendatio-

nerna endast i undantagsfall på resultaten av en 
normbaserad screening i efterhand. Den koncept-
specifika arbetsgruppen fattar i sista hand beslut 
om hur man i samarbete med portföljförvaltning-
en och Aktias ESG-kommitté ska gå till väga med 
den gällande placeringsrekommendationen i hän-
delse av normförbrytelser. Då bedömer man om 
bolagens åtgärder är tillräckliga för att bolaget 
fortfarande är placeringsdugligt.

Investment Desk följer upp och mäter hållbarhe-
ten minst kvartalsvis för varje koncept i place-
ringsrekommendationerna. Som mätare används 
både The Upright Projects och ISS ESG:s databa-
ser. Fyra gånger per år publiceras en skild översikt 
för samtliga placeringskoncept över konceptets 
hållbarhetsfaktorer och utvecklingen av dem ut-
gående ifrån The Upright Projects data. 

Varje ny placering granskas innan rekommendatio-
nen lanseras via The Upright Project och ISS ESG. 
Inom strukturerade produkter producerar Invest-
ment Desk också placeringsprodukter med påver-
kanstema t.ex. för green bonds, där eventuell mät-
bar påverkan rapporteras till kunderna årligen.

AN SVARSFU LLT	 INVESTE R ANDE

Investment Desk

PLACERINGSEXEMPEL: 
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF THE 
FOOD UCITS ETF

Hållbar livsmedelsproduktion är ett ämne som 
lätt överskuggas av utsläppsfri energi i fråga 
när det gäller bekämpningen av klimatföränd-
ringen. Enligt FN härrör dock nästan en tred-
jedel av de växthusgasutsläpp som orsakas av 
människan (GHG = GreenHouseGases) från 
livsmedelsproduktionen, hälften av jordens be-
boeliga områden (exklusive glaciärer och ök-
nar) används inom jordbruket, och köttproduk-
tionen orsakar de största utsläppen i livsmed-
elsproduktionens ekosystem. I ljuset av dessa 
siffror står det klart att vi i takt med att utveck-
lingsländerna blir rikare måste kunna styra vår 
livsmedelsproduktion i en mer hållbar riktning. 

Rize Sustainable Future of the Food UCITS 
ETF placerar sina medel i sådana bolags akti-
er som bidrar till att skapa ekologiskt hållba-
ra livsmedelsproduktionsmodeller. Bolag med 
verksamhet inom till exempel olje- och gas-
industrin eller med anknytning till kolproduk-
tion utesluts automatiskt. Dessutom utesluts 
bolag vars verksamhet är skadlig för skogar-
na. Sådana verksamheter är till exempel od-
ling av soja och palmolja. ETF:s placeringar är 
indelade i åtta olika undersektorer, till exem-
pel växtbaserade livsmedelsprodukter, eko-
logiska förpackningar och till exempel preci-
sionsjordbruk. Ju större del av omsättningen 
som bolaget får från hållbar livsmedelspro-
duktion, desto större vikt får det i indexet.  
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Aktia Bank Abp (”Aktia”) har producerat den här översikten för placerare. Informationen är samlad ur offentliga 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 placeringsbeslutet är i sista hand alltid placerarens eget och det ska basera sig på information och undersökningar som placera-
ren 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 an-
svarar varken för direkta eller indirekta förluster eller skador som föranleds av att den här översikten helt eller delvis används i placeringsverksamheten. Innehållet i översikten är avsett för den placerare som översikten visats för 
och den ska inte överlämnas i någon annan persons bruk. 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. Detta material eller kopior av det får inte spridas till USA eller till amerikanska mottagare i strid med begränsningarna i USA:s lagstiftning. Spridning av materialet i USA kan 
betraktas som en överträdelse av dessa lagar.

Investeringsverksamhet förknippas alltid med en ekonomisk risk. Kunden ansvarar själv för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Avkastning kan utebli och man kan t.o.m. förlora det investerade kapitalet. Kostnader 
för finansieringstjänster och -produkter kan debiteras kunden oberoende av resultatet av placeringsåtgärderna. Innan man fattar ett placeringsbeslut är det skäl att noggrant studera placeringsmarknaden och olika placeringsal-
ternativ. Aktia ansvarar inte för att de i dokumentet angivna avkastningsantagandena förverkligas. De presenterade scenarierna är beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på investering 
varierat, och/eller gällande marknadsförhållanden, och är ingen exakt indikator. Investeringens utfall är beroende av marknadsutvecklingen och av hur länge du behåller investeringen/produkten. Översikten utgör en del av Aktias 
marknadsföringsmaterial och har inte nödvändigtvis gjorts upp enligt bestämmelserna om oberoende investeringsanalys. Handelsbegränsningarna som gäller investeringsanalys tillämpas inte på de eventuellt presenterade finan-
sieringsinstrumenten. Den här översikten grundar sig inte på kundens personliga uppgifter och är inte avsedd som placeringsråd. Målet är att presentera finansieringsinstrumenten och deras särdrag, inklusive kurser. Vi bokar gär-
na ett möte för att ta fram en individuell placerarprofil och erbjuda dig individuella placeringsråd. Kunden 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 skattepåföljder kundens in-
vesteringar och därtill anslutande beslut har. Framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden.

Kunden bör alltid innan ett investeringsbeslut bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur placeringsfondens faktablad och fondprospekt. Stadgarna, fondprospek-
ten, faktablad och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på finska och svenska vid Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi. Fonderna förvaltas av Ak-
tia Fondbolag Ab som är en del Aktiakoncernen. Aktia Bank Abp verkar som ombud för Aktia Fondbolag Ab.
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