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Hållbarhetsöversikt 2021

Det gångna året har präglats av att följa med och
integrera de nya förordningarna från EU om hållbara finanser. EU-kommissionen anser inte att de
offentliga medlen räcker till för att nå EU:s hållbarhetsmål, och vill därför styra in ytterligare 1 000
miljarder euro i gröna investeringar samt genom
att styra finansiella produkter mot en ökad hållbarhet. Finansmarknaden har en avgörande roll för att
stödja den omställningen. Det är framför allt
Disclosure-förordningen (SFDR) som ställer krav på
erbjudare av finansiella produkter att berätta om
hållbarhetsaspekter innan investering samt i regelbundna rapporter. Taxonomi-förordningen håller
på och tar sin form, med processen för godkännande av kärnkraft- och naturgas som gröna aktiviteter, som vid skrivande stund godkänts av
EU-kommissionen och väntar på det slutliga godkännandet från Europaparlamentet och Europeiska
rådet inom 4 månader. Taxonomi-förordningen
förväntas antas 1.1.2023.
Enligt Disclosure-förordningen behöver fondförvaltare berätta om till vilken grad hållbarhetsaspekter
beaktas i förvaltningen. Ålandsbankens ramverk
för hållbara investeringar innehåller bl.a. exkluderingar av vissa känsliga sektorer, så som tobak och
kontroversiella vapen. Innehaven i fonderna granskas även att de följer UN Global Compact. Dessa
två ovannämnda aspekter innebär att vi främjar
miljörelaterade eller sociala egenskaper, och som
följd har vi klassificerat majoriteten av Ålandsban-

kens fonder till sk. ljusgröna, eller artikel 8-fonder.
Vindkraftfonden har hållbar investering som mål
och den klassificeras således som artikel 9-fond,
eller mörkgrön. Tomtfondens verksamhet är inte
sådan att de hållbarhetsrelaterade aspekterna som
övriga fonder kan kategoriseras enligt går att til�lämpa för fonden och den kategoriseras således
som en artikel 6-fond.
Under året fortsatte trenden med ett ökat intresse
för hållbarhet på fondmarknaden generellt, drivet
både av kundernas ökade intresse för hållbarhet
och vidareutveckling av konceptet för hållbara
investeringar hos flertalet fond- och kapitalförvaltare. Bland Ålandsbankens fonder har intresset för
Vindkraftfonden varit stort sedan dess start i årsskiftet 2020/2021 och de första avtalen om vindkraftparker i Finland har slutits.
Under hösten tog vi fram en klimatstrategi som i
linje med Ålandsbanken koncernens klimatmålsättningar kommer att sträva till att minska på de
indirekta utsläppen under de kommande åren.

Målsättningarna är:
1.	Vi ska minska våra CO²-utsläpp med 50 %
fram till år 2030 jämfört med år 2021.
2.	Vi ska vara klimatneutrala senast år 2035 i
linje med Finlands klimatpolitiska beslut.
3.	Vi ska nå nettonollutsläpp år 2050.

Sammanfattningsvis har året 2021 varit framgångsrikt för fonderna både avkastningsmässigt och
mätt med hållbarhetsbetyg. I december hade det
globalt erkända ESG-analyshuset MSCI gett 3 av
Ålandsbankens 9 analyserade UCITS-fonder det
bästa betyget AAA. De övriga fonderna hade det
näst högsta betyget AA. Vi ser det som ett bevis
på vårt långsiktiga arbete att investera i aktier och
obligationer av god kvalitet och med goda
tillväxtförutsättningar.
Anna-Stina Wiklund
Ansvarig Hållbarhetsfrågor
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Våra riktlinjer och policyn
Ålandsbankens interna regelverk fastställs av styrelsen och uppdateras årligen. Ålandsbanken
Fondbolag Ab är som förvaltare av fonderna ansvariga för denna rapport. Nedan beskrivs kort
Ålandsbankens hållbarhetsstrategi med fokus på ansvarsfulla investeringar.
Riktlinje för ansvarsfulla investeringar
Ålandsbanken skapar värde för individer och företag genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den lilla bankens omtanke och förnuft.
Som aktiv kapitalförvaltare bedriver vi vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
I vår riktlinje (”policy”) beskrivs hur Ålandsbanken
ser på och arbetar med ansvarsfulla investeringar.
Hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Detta gäller för samtliga tillgångsklasser och investeringsstrategier.

Vår syn på ansvarsfulla investeringar
Vi anser att frågor inom miljö, socialt ansvar samt
bolagsstyrning (ESG) påverkar företags finansiella
resultat. Vi tror att företag där ledningen, styrelsen
och ägare förutom traditionella affärsmässiga faktorer även är starka inom frågor som gäller ESG
kommer att vara framgångsrika. Vi anser därför att
integrationen av ESG-faktorer i investeringsbeslutsfattandet är en viktig aspekt i vår strävan att
vara en av Nordens ledande kapitalförvaltare.
I enlighet med våra värderingar tar vi hänsyn till
ESG-faktorer när vi fattar våra investeringsbeslut.
Vi vill aktivt bidra till att skapa ett bättre och mer
hållbart samhälle.
Vi investerar enbart i de bolag som följer interna-

tionella normer, fördrag, konventioner och principer, exempelvis FN:s Global Compact. Brott mot de
mänskliga rättigheterna, svår miljöpåverkan eller
kontroversiella vapen strider mot våra värderingar.
Ålandsbanken undertecknade redan år 2010 FN´s
Principles for Responsible Investments (PRI).
Samma år var vi även en av de grundande medlemmarna av FINSIF, Finlands forum för hållbara
investeringar. I maj 2016 anslöt vi oss till den
svenska motsvarigheten SWESIF.

Genomförande
I vår fundamentala analys av bolag och fonder
inkluderar vi ESG-frågor. För att uppnå en god systematik och fördjupa denna analys har vi slutit
avtal med en extern global samarbetspartner,
MSCI. De har utvecklat bolags- och fondspecifik
rating som mäter ESG. Detta ger oss förutsättningar att på global basis effektivt integrera
ESG-faktorerna med den lilla bankens omsorg och
förnuft.
Uteslutning/avyttring
Ålandsbanken investerar inte i företag som är
inblandade i produktion av kontroversiella vapen,
är verksamma inom pornografi, spel av pengar
eller produktion av tobak eller förbränningskol. Vi
är selektiva i valet av investeringar inom alkoholhaltiga drycker. Vi investerar inte heller i företag

som bryter mot internationella normer, FN:s Global Compact och som inte visar förändringsvilja.

Redovisning
I Ålandsbankens årsredovisning beskriver vi vårt
arbete med ansvarsfulla investeringar. Som undertecknare av UN PRI rapporterar vi även hur vi
efterlever dess principer. För Ålandsbanken Fondernas del publiceras en hållbarhetsrapport
årligen.
För mera detaljerad information se
www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/MiFID/Policy-for-integrering-av-hallbarhetsrisker-inom-investeringsbeslut-och-inom-investerings-och-forsakringsradgivning.pdf
Ägarpolicy
Ålandsbanken Fondbolag bedriver verksamhet
som innebär aktiv förvaltning i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder av medel
som givits i uppdrag till bolaget av dess andelsägare. Förvaltningen ska enligt regelverk uteslutande ske i fondandelsägarnas gemensamma
intresse. Fondbolaget ska alltid agera med syfte
att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning
till fondernas andelsägare med hänsyn tagen till
fondernas målsättning och placeringsrestriktioner.
Syftet med denna policy är att redogöra för de
principer i vilka Ålandsbanken agerar i andelsägar-

nas intresse.
Våra principer för att utöva vår rösträtt vid
bolagsstämman:
När det är motiverat från andelsägarnas intresse,
utnyttjar vi rösträtten på ett väl övervägt sätt vid
bolagsstämmor i företag där vi har ett väsentligt
innehav. Ålandsbanken utövar ägarrollen utan krav
på styrelserepresentation då ett uppdrag som styrelseledamot skulle försvåra en effektiv
förvaltning.

etik, miljö och hållbarhet, exempelvis FN:s Global
Compact. Fondbolaget verkar för att de företag
som fonden investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt, har väl sammansatta styrelser avseende kompetens, mångsidighet och jämn könsfördelning
samt även i övrigt uppfyller de krav som Svensk
kod för bolagsstyrning anger.
I vilka situationer agerar Fondbolaget i de bolag
där fonden äger aktier:

I de fall vårt aktieinnehav kvalificerar oss för att
ingå i en valberedning är vi beredda att delta i valberedningsarbetet. Genom att delta i detta arbete
kan vi få en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar i bolaget i fråga.

I situationer där ett företag vi investerat i bryter
mot internationella konventioner eller överenskommelser kommer fondförvaltaren skriftligen att
dokumentera om investeringscaset fortfarande är
gällande (med hänsyn taget till kontroversen).
ESG-kommittén behandlar dessa ärenden och tar
ställning till ifall det bolaget gör är tillräckligt, om
en påverkansdialog med andra investerare ska
påbörjas eller om innehavet ska avvecklas.

Fondbolagets principer för hur man följer portföljbolagens verksamhet:

Fondbolagets principer för samverkan med
andra aktieägare:

Vi följer bolagen vi investerar i kontinuerligt för att
i ett tidigt skede kunna identifiera behov av dialog
med dem.

Vid kontroverser och förbrytelser mot internationella normer kommer vi att initiera en dialog med
bolaget tillsammans med andra investerare.

Våra principer för egen medverkan i
valberedningsarbete:

Fondbolagets principer för arbete med miljö,
socialt ansvarstagande och styrning:
Vi investerar enbart i bolag som följer internationella normer och överenskommelser avseende

Kontaktperson i ägarfrågor:
Anna-Stina Wiklund
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Ålandsbankens kapitalförvaltnings klimatmål
Ålandsbanken har som mål att halvera koldioxidutsläppen inom kapitalförvaltning senast 2030 och har som mål att vara
en koldioxidneutral förvaltare senast 2035 i linje med Finlands målsättning. Detta mål är i linje med Ålandsbankens
målsättningar om utsläppsminskningar och koldioxidneutralitet.
Vi arbetar därför för att se till att vi beaktar målen
i Parisavtalet 2015 i samtliga investeringsstrategier.
Parisavtalet syftar till att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader Celsius jämfört med
för-industriella tider (åren 1850-1900¹ ). I sin rapport från 2021 drog IPCC slutsatsen att uppfyllandet av detta mål kommer att kräva en minskning
av de globala koldioxidutsläppen med hälften till
cirka 2030 och att minska koldioxidutsläppen till
noll till 2050.
För att nå Parisavtalets 1,5 °C -mål krävs betydande
åtgärder från alla samhällssegment och ekonomin
i sin helhet, inklusive investeringar, där åtgärder
bör fokusera på att minska utsläppen från den
reala ekonomin. Detta kommer i sin tur också att
kräva att länderna lever upp till sina egna åtaganden för att uppfylla Parisavtalets mål.

Ålandsbanken fortsätter sitt arbete inom
klimatfrågor och miljöengagemang
Klimatmålet kompletterar Ålandsbankens mångåriga arbete och engagemang inom klimatfrågor
framför allt relaterade till miljön i Östersjön. Inom
kapitalförvaltningen använder vi ESG-integration
där hållbarhetsrelaterade möjligheter och -risker
beaktas i analysen av investeringarna. Tyngdpunkten av våra investeringar finns i nordiska bolag,
som i en global jämförelse ligger på lägre utsläpps-

nivåer, och där vi ser att det finns ett bra utgångsläge att aktivt börja ta ställning till klimatmålsättningar. Ålandsbanken har även Svanenmärkta fonder som haft ett stort fokus på att inte investera i
branscher med stora utsläpp (utvinnare av fossila
bränslen och kraftbolag med fossila bränslen som
källa).
Ålandsbanken är med i Climate Action 100+ sedan
2018. Det är ett internationellt initiativ där 615
investerare med över 55 triljoner USD i förvaltat
kapital, tillsammans påverkar världens 100 största
utsläppande företag att minska på utsläppen.
I Ålandsbanken Fondernas Hållbarhetsrapport
beskriver vi närmare arbetet med klimatrisker
(t.ex. har vi redan en längre period krävt ett högre
riskpremium från bolag inom energisektorn p.g.a.
större överhängande regulatorisk risk, vilket resulterat i en undervikt i sektorn) och vårt engagemang i frågan inom placeringsområdet.
Genom att förbinda oss till koldioxidneutralitet år
2035 vill vi göra vår del för att stödja uppnåendet
av Parisavtalets klimatmål och övergången till en
koldioxidsnål ekonomi. Vi ser även att från riskhanteringssynvinkel det blir allt viktigare att ta hänsyn
till klimatrelaterade frågor.

Strategi och åtgärder

för följande milstolpar för våra aktiviteter:

1. Skapa en nulägesbild

Genomförandet av målet mot koldioxidneutralitet
och nettonollutsläpp av växthusgaser kräver
omfattande grundarbete, noggranna överväganden och tid. Den globala ekonomin är fortfarande
mycket kol- och fossilintensiv, varför brett diversifierade investeringsportföljer fortfarande är koloch fossilintensiva. För en kapitalförvaltare är det
centralt att uppnå en konkurrenskraftig, god
riskjusterad avkastning på de medel som förvaltas,
som ligger i linje med de avkastningsmål som
ställs. Vi eftersträvar att nå kundernas investeringsmål, samtidigt som vi strävar efter att
anpassa investeringarna så att vi kan uppnå Parisavtalets klimatmålsättningar. Det är dock obestridligt att för att uppfylla Parisavtalets mål krävs
omedelbara åtgärder för att minska utsläppen. Vi
tror att det ligger i våra kunders långsiktiga
intresse att vår verksamhet ligger i linje med internationella klimatmål. Vi har nedan listat de åtgärder vi vidtar för att genomföra nollutsläppsmålet.

1 ) Ålandsbanken sätter upp ett delmål om 50 %
minskning av indirekta utsläpp från kapitalförvaltningens investerade medel år 2030, förutsatt att det underliggande investeringsramverket tillåter det. Vi använder 2020 som basår.

Ålandsbanken har följt koldioxidavtrycket från
aktie- och räntefonder (portföljvägd genomsnittlig
kolintensitet, som täcker scope 1 och 2)² sedan
2018. Implementeringen av nettonollutsläppsmålet
kommer emellertid att kräva en vidareutveckling
av investeringsanalysen för att ge en mer övergripande bild av den aktuella situationen för de olika
tillgångsklasserna.

Fastställande av delmål
Vi inser att ett trovärdigt långsiktigt nettonollutsläppsmål av växthusgaser måste stödjas av tillräckligt ambitiösa delmål, baserat på den senaste
kunskapen om klimatförändringar och de åtgärder
som krävs för att minska utsläppen. Vi sätter där-

2 ) Ålandsbanken följer upp målsättningen om
utsläppsminskningar årligen för att bedöma hur
det investeringsrelaterade delmålet kan nås
genom verkliga koldioxidutsläppsminskningar
och se till att det kommer att vara i linje med
Parisavtalet.
Samtliga tillgångsslag; aktier, ränteinstrument och
externa fonder kommer att väljas med målsättningen om Parisavtalets enlighet i åtanke.

Färdplan för att bli en koldioxidneutral
förmögenhetsförvaltare
För att uppnå våra mål om koldioxidneutralitet
kommer vi systematiskt att utveckla det arbete vi
gör. För att uppnå detta har vi byggt en separat
färdplan. I enlighet med färdplanen kommer framsteg för mål och utsläpp att övervakas och den
praktiska anpassningen av mål kommer att ses
över årligen. Färdplanen är uppbyggd enligt följande steg:

1 ) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SR15_FAQ_Low_Res.pdf
2 ) Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid produktion i egna fabriker eller från den egna fordonsflottan. Scope 2 rör den energi som köps in till verksamheten
3 ) Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför företagets gränser. Dessa utsläpp delas ofta upp i s.k. uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före den egna verksamheten eller efter den egna verksamheten i kedjan

Vi kommer att fortsätta att analysera och utveckla
bland annat följande indikatorer och, när så är
lämpligt, integrera dem i vår investeringsanalys
och rapportering:
- investeringarnas koldioxidavtryck, särskilt
utsläpp från Scope 3³ och absoluta utsläpp,
- andelen högutsläpps- och/eller utsläppskrävande investeringar i portföljerna,
- en bedömning av investeringar i förhållande till
Parisavtalets temperaturmålsättning på 1,5 ° C,
- investeringarnas klimatmål, särskilt de med
vetenskapliga mål eller på annat sätt trovärdiga
planer för att beräkna utsläpp,
- koldioxidneutrala och utsläppssnåla
investeringar,
- investeringar som erbjuder lösningar på
klimatförändringar.
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Förutom aktie- och ränteplaceringar främjar vi
också integrationen av klimathänsyn i andra tillgångsslag, till exempel fastigheter och
infrastruktur.
Bland de externa fonderna som vi väljer till de diskretionära kundportföljerna, har vi samma målbild
som för vår egen verksamhet.
Vi inser att det fortfarande finns utmaningar i
beräkningen av finansierade utsläpp och tillgängligheten av data för vissa tillgångsklasser (t.ex.
alternativa investeringar) samt för små företag.
Detta kommer oundvikligen att påverka det nuvarande läget och riktningen för våra investeringar,
men vi tror att både beräkningsmetoder och datatillgänglighet kommer att förbättras under de
kommande åren när klimatfrågor blir viktigare för
investerarnas beslutsfattande.
2. Utveckling av klimatriskhantering
Vi har diskuterat med olika ESG-dataleverantörer
och undersökt de klimatrelaterade data de
erbjuder. Huvudmålet har varit att hitta bättre
data, särskilt för bedömning av klimatrisker och
möjligheter (t.ex. scenario analys och de fysiska
riskerna med investeringar). Risker och möjligheter
relaterade till klimatförändringar bidrar till bedömningen av investeringsmöjligheter och är därför en
integrerad del av arbetet för att uppnå
nettonollutsläppsmålet.

3. Ägarengagemang

5. Systematisk analys av mål

Vi har redan idag stort fokus på hållbarhetsfrågor
vid bolagsdialoger och kommer framledes att ta
större hänsyn till klimatfrågor, både i vår egen och
i våra gemensamma engagemangsaktiviteter. Det
inledande fokuset kommer att ligga på företag
med höga utsläpp och företag vars mål för utsläpp
eller utsläppsminskning inte överensstämmer med
1,5-gradersmålet. Som en del av våra diskussioner
med företag och intressenter kommer vi dessutom
att uppmuntra dem att sätta sina egna vetenskapliga mål och en mer omfattande rapportering av
utsläpp och klimatförändringar och möjligheter.

Vi förstår att vägen till koldioxidneutralitet är lång
och att utsläppsdata fortfarande saknas på många
områden. Vi vill dock vara en del av förändringen
och avser aktivt bidra till framtida utveckling
genom våra egna handlingar. Klimatavtalet från
Paris 2015 kräver att länder uppdaterar sina klimatmål vart femte år, och många initiativ för att
begränsa klimatförändringar kräver också att
målen sätts upp vart femte år eller på annat sätt
kräver mål på kort till medellång sikt. För vår del
ser vi detta också som en vettig väg framåt och vi
kommer att fortsätta att granska och uppdatera
färdplanen och målen minst vart femte år.

4. Exkluderingar
Vi exkluderar bolag som får över 20 % av sin
omsättning från utvinning av förbränningskol.
Skulle även bolagsdialogen i punkt 3. ovan inte
resultera i önskvärda resultat, kan vi välja att utesluta en investering i bolaget. Vi ser dock inte
exkludering som en primär strategi för att minska
utsläppen för våra investeringar. Vi ser ägarengagemang som ett mer effektivt och mer ansvarsfullt
sätt att uppmuntra företag att ta hänsyn till klimatförändringar i sin verksamhet och att minska
utsläppen från sin verksamhet. Bland ränteinvesteringar är dock bilden annorlunda när samma
påverkan som inom aktie-investeringar inte kan
göras och då är exkludering ibland det enda sättet
att gå vidare.

1 ) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SR15_FAQ_Low_Res.pdf
2 ) Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid produktion i egna fabriker eller från den egna fordonsflottan. Scope 2 rör den energi som köps in till verksamheten
3 ) Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför företagets gränser. Dessa utsläpp delas ofta upp i s.k. uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före den egna verksamheten eller efter den egna verksamheten i kedjan
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Sammanfattande hållbarhetstabell

Beskrivning av olika delar i
sammanställningen:
Morningstar Sustainability Rating:

31.12.2021

Antagna principer och samarbeten
UNPRI

GLOBAL
COMPACT

SWESIF HÅLLBARHETSPROFIL

Fonden utesluter
KONTROVERSIELLA VAPEN

Särskilt hållbarhetsfokus
ETISKA UTESLUTNINGAR

FOSSILA BRÄNSLEN

SFDR

En sammansatt bedömning över fondens
innehav jämfört med motsvarande fonder.
65 % av fondens innehav behöver ha betyg
och min 30st fonder ska ha det i sin kategori
för att få glober. Högsta antalet glober är 5 st.

Hållbarhetsbetyg
MSCI ESG RATING

MORNINGSTAR SUSTAINABILITY
RATING

Aktiefonder

Europa Aktie

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Norden Aktie
Nordiska Småbolag

S

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel, Vapen

ENMÄRK

MSCI ESG Rating: En sammansatt bedömE

T

Global Aktie

N
VA

Art 8

AA (100 %)

100 %

Kol

Art 8

AAA (100 %)

100 %

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AAA (96 %)

100 %

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AA (57 %)

100 %

Fond
3101 0027

ning av fondens innehav på basen av analys
gjord av MSCI. Skalan går från AAA (bäst)
till CCC (sämst). % anger hur stor andel av
bolagen har betyg.

UNPRI: FN:s initiativ för ansvarsfulla
investeringar.

UN Global Compact: FN:s intiativ för
ansvarsfullt företagande.

Kapitalförvaltningsfonder

Kapitalförvaltning

Swesif
Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AA (71 %)

100 %

Art 8

AAA (70 %)

65 %

N
VA

ENMÄRK

E

T

S

Räntefonder

Green Bond ESG

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel, Vapen

Euro High Yield

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AA (61 %)

45 %

Euro Bond

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AA (72 %)

68 %

Kort Företagsränta

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Kol

Art 8

AA (52 %)

55 %

Fond
3101 0027

Hållbarhetsprofil: Fr.o.m. 2018 ska samtliga
fonder verksamma i Sverige publicera hållbarhetsinformation. Swesif upprätthåller ett
faktablad för detta ändamål.

SFDR-kategorisering: EU:s hållbara finansiering-regelverk kräver att finansiella produkter kategoriseras i olika grupper enligt den
ambitionsnivå de har inom hållbarhet. Artikel
6-fonder beaktar hållbarhetsrelaterade risker,
artikel 8 främjar miljörelaterade- eller sociala
aspekter och artikel 9 har hållbar investering
som mål.
Uteslutningar

Kontroversiella vapen: biologiska och

AIF-fonder*

kemiska vapen, landminor, klustervapen,
kärnvapen, utarmat uran

Bostadsfonden

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Art 8

Tomtfonden

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Art 6

Fossila bränslen: Bolag som utvinner eller

Vindkraftfonden

Tobak, Cannabis, Pornografi, Spel

Art 9

förädlar kol, naturgas, olja eller uran. Kraftbolag som använder kol, naturgas, fossil olja
eller uran för att producera energi.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Norden Aktie
Beskrivning

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden placerar sina medel i aktier i nordiska bolag (bolag med
hemort i Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) eller bolag
som handlas på aktiemarknaden i något av de nordiska länderna.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Ålandsbanken Norden Aktie har uppnått
det högsta betyget AAA. Betyget är
ett snitt av de underliggande bolagens
hållbarhetsbetyg viktat i proportion
med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar

Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fondens innehav fördelas enligt grafen
till höger vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar
fondens viktade hållbarhetsbetyg.
18,18%

33,14%

32,36%
9,26%

0,52%

6,08%

CCC

B

LAGGARD

0,46 %

BB

BBB
AVERAGE

A

AA

AAA

LEADER
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Ålandsbanken Norden Aktie fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden har valt in
Under året har fonden aktivt valt att investera i
nordiska skogsbolag – däribland Stora Enso,
UPM-Kymmene och Nordic Paper där vi bedömer
att sektorn bidrar till att möjliggöra övergången
från engångsprodukter av plast till mer hållbara
alternativ av träfiber, papper och kartong. Många
av sektorbolagen har betydande skogstillgångar
som binder stora mängder koldioxid och dessutom
har en stor potential för uppvärdering. Innehaven i
skogsindustrin har bidragit positivt till fondens
avkastning under året.

Fonden har valt bort

Fondbolaget har påverkat

Fonden investerar – i enlighet med Fondbolagets
hållbarhetspolicy – inte i bolag med exponering
mot penningspel, tobak, pornografi samt utvinning av förbränningskol. Vi har också valt att ha en
restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen som olja och gas då vi bedömer att risken för
att klimatomställningen ska leda till ”stranded
assets” är hög. Under 2021 bidrog dessa exkluderingar negativt till fondens relativa avkastning.

Fondens förvaltare för en frekvent dialog med
befintliga och tänkbara portföljbolag avseende
bolagens hållbarhetsprofil. ESG-analysen är en
integrerad del av fondens förvaltningsprocess och
konsistent med inriktningen mot nordiska kvalitetsbolag. Under 2021 deltog vi i valberedningen
inför Nordic Papers bolagsstämma och bidrog därmed till sammansättningen av en kompetent och
allsidig styrelse, vilket förhoppningsvis gynnat
bolagets verksamhet.

Övergripande kommentarer om
hållbarhetsarbetet
Under inledningen av 2021 genomfördes en större
översyn av fondens ESG-arbete med skärpta krav
för investeringar i vissa sektorer. Fondens förvaltare har under året genomgått utbildning till certifierad ESG-analytiker (CESGA) med godkänt
resultat.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Nordiska Småbolag
Beskrivning
Fonden placerar sina medel i aktier i nordiska bolag (bolag med
hemort i Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) eller bolag
som handlas på aktiemarknaden i något av de nordiska länderna.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer bort

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Ålandsbanken Nordiska Småbolag har
uppnått det nästhögsta betyget AA.
Betyget är ett snitt av de underliggande
bolagens hållbarhetsbetyg viktat i proportion med portföljvikten. Totalt har 57 % av
fondens innehav ett betyg från MSCI.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen till
höger vad gäller hållbarhetsbetyg. AAAoch AA-bolag hör till de med högsta nivån
på hållbarhetsarbetet. A, BBB och BB till
de medelmåttiga och B och CCC till de
sämsta bolagen vad gäller hållbarhetsfrågor. Den svarta stapeln illustrerar fondens
viktade hållbarhetsbetyg.

18,18%

33,14%

32,36%
9,26%

0,52%

6,08%

CCC

B

LAGGARD

0,46 %

BB

BBB
AVERAGE

A

AA

AAA

LEADER
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Ålandsbanken Nordiska Småbolag fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

En stor del av bolagsanalysen läggs på att hitta
branscher och bolag där vi ser en stark strukturell
tillväxtprofil. En trend som vi valt att tydligt positionera oss mot är den kraftiga tillväxten i försäljning av elbilar i Europa och framför allt i Norden.
Vi ser att den starka tillväxten kommer fortsätta
och att detta är en av de intressantaste megatrenderna under kommande decennier. Ett av fondens
största innehav är i norska Zaptec som tillverkar
laddare till elbilar. Vi har även en position i Eways
som tillhandahåller tjänster för laddinfrastruktur.

I enlighet med Fondbolagets hållbarhetspolicy
investerar fonden inte i bolag med exponering mot
penningspel, tobak, pornografi samt utvinning av
förbränningskol. I Småbolagsfonden har vi tagit
ytterligare ett steg och valt att även exkludera
investeringar i fossila bränslen och
försvarsindustri.

Fondbolaget har påverkat
Fondens förvaltare för en frekvent dialog med
befintliga och tänkbara portföljbolag avseende
bolagens hållbarhetsprofil. ESG-analysen är en
integrerad del av fondens förvaltningsprocess och
konsistent med inriktningen mot nordiska kvalitetsbolag. Under 2021 deltog vi i valberedningen
inför Nordic Papers bolagsstämma och bidrog därmed till sammansättningen av en kompetent och
allsidig styrelse, vilket förhoppningsvis gynnat
bolagets verksamhet.

Övergripande kommentarer om
hållbarhetsarbetet
Under inledningen av 2021 genomfördes en större
översyn av fondens ESG-arbete med skärpta krav
för investeringar i vissa sektorer. Fondens förvaltare har under året genomgått utbildning till certifierad ESG-analytiker (CESGA) med godkänt
resultat.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Europa Aktie
Beskrivning

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden strävar efter att åstadkomma en långsiktig gynnsam
värdeutveckling. Fondens medel placeras i aktier i Europa enligt
en aktiv värdeinriktad strategi.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.
Ålandsbanken Europa Aktie har uppnått
det högsta betyget AAA. Betyget är
ett snitt av de underliggande bolagens
hållbarhetsbetyg viktat i proportion
med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk

exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till höger vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC till
de sämsta bolagen vad gäller hållbarhetsfrågor. Den svarta stapeln illustrerar
fondens viktade hållbarhetsbetyg.
18,18%

33,14%

32,36%
9,26%

0,52%

6,08%
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Ålandsbanken Europa Aktie fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

Under året har fonden aktivt valt att investera i
nordiska skogsbolag – däribland UPM och Stora
Enso där vi bedömer att sektorn bidrar till att möjliggöra övergången från engångsprodukter av
plast till mer hållbara alternativ av träfiber, papper
och kartong. Många av sektorbolagen har betydande skogstillgångar som binder stora mängder
koldioxid och dessutom har en stor potential för
uppvärdering. Innehaven i skogsindustrin har
bidragit positivt till fondens avkastning under året.
Fonden har dessutom aktivt valt att investera i bilsektorn däribland Mercedes Benz där bolagen i
sektorn via sin omställning till elbilar positivt bidrar
till att sänka koldioxidutsläppen i samhället och
samtidigt bidrar till att transportlogistiken fungerar. Till detta kan även adderas fondens investeringar i både vindkraft och sol via bolag som
Örsted, Iberdrola och Enel.

Fonden investerar – i enlighet med Fondbolagets
hållbarhetspolicy – inte i bolag med exponering
mot penningspel, tobak, pornografi samt utvinning av förbränningskol. Vi har också valt att ha en
restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen som olja och gas då vi bedömer att risken för
att klimatomställningen ska leda till ”stranded
assets” är hög. Under 2021 bidrog dessa exkluderingar negativt till fondens relativa avkastning.
Fonden innehar ESG rating betyget AAA, vilket är
det högsta ESG betyget enligt MSCI.

Fondbolaget har påverkat
Fondens förvaltare för en frekvent dialog med
befintliga och tänkbara portföljbolag avseende
bolagens hållbarhetsprofil. ESG-analysen är en
integrerad del av fondens förvaltningsprocess och
konsistent med inriktningen mot europeiska
kvalitetsbolag.

Övergripande kommentarer om
hållbarhetsarbetet
Under inledningen av 2021 genomfördes en större
översyn av fondens ESG-arbete med skärpta krav
för investeringar i vissa sektorer. Fondens båda
förvaltare har under året genomgått utbildning till
certifierad ESG-analytiker (CESGA) med godkänt
resultat.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Global Aktie
Beskrivning
Fonden strävar efter att åstadkomma en långsiktig gynnsam
värdeutveckling. Fondens medel placeras i aktier globalt enligt
en aktiv värdeinriktad strategi.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer bort

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Ålandsbanken Global Aktie har uppnått
det nästhögsta betyget AA. Betyget är
ett snitt av de underliggande bolagens
hållbarhetsbetyg viktat i proportion
med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Tobak
Alkohol

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar

Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, kol, gas)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fondens innehav fördelas enligt grafen
till höger vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar
fondens viktade hållbarhetsbetyg.
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Allmän beskrivning av placeringar som
uteslutits under rapporteringsperioden
Fonden har uteslutit investeringar i bolag som producerar fossila bränslen samt bolag som använder
fossila bränslen eller kärnkraft för att producera el,
förutom Orsted A/S, vars samtliga nyinvesteringar
riktar sig till förnybara energikällor. Fonden har
även uteslutit bolag som producerar genmanipulerade frön, tobaks- och cannabisprodukter samt de
alkoholproducenter som inte tillämpar de högsta
globala standarderna inom ansvarsfull praxis.
Vidare har fonden uteslutit investeringar i bolag
som har förbrutit sig grovt mot internationella normer eller som producerar vapen eller
vapenkomponent.

En sammanfattning av påverkansarbetet
och diskussionerna som förts
Under år 2021 har vi initierat en direkt påverkansdiskussion med 18 bolag, varav sex är baserade i
Europa och tolv i USA.
Nio utav bolagen är verksamma inom hälsovårdsbranschen. Med sex av bolagen har diskussionen
huvudsakligen handlat om produktsäkerhet och
-kvalitet. Dessa bolag har haft utmaningar bland
annat kring allvarliga biverkningar, ett ökande
antal produktåterkallelser samt produktsäkerhetsprocesser. Genom diskussionerna strävar vi till att
få en bättre helhetsbild av bolagens verksamhet
samt till att säkerställa att bolagen använder sig av
effektiva produktsäkerhets- och kvalitetssäkringsprocesser. Vi vill även säkerställa att bolagen arbe-

tar aktivt för att bättre förebygga dylika problem
och att bolagen marknadsför sina produkter
ansvarsfullt.
Med tre av hälsovårdsbranschens aktörer har diskussionerna handlat om företagsetik. Dessa tre
företag har tidigare blivit anklagade för givande
eller tagande av muta. Vi har även fört diskussioner angående tidigare konstaterade fall av mutor
med två bolag inom finansbranschen samt ett
bolag inom industriprodukter och -tjänster. Genom
diskussionerna strävar vi till att få en bättre helhetsbild av det skedda, att ta reda på vilka åtgärder bolagen vidtagit när problemen uppdagats
samt vilka förebyggande åtgärder bolagen tillämpar för att minimera risken för framtida problem.
Dessutom vill vi försäkra oss om att bolagen
erbjuder sina anställda omfattande utbildningsprogram och omfattande antikorruptionsstandarder
och -processer.
Med två företag har vi samtalat om arbetsstandarderna i distributionskedjan. Ett företag som är
verksam inom detaljhandelsbranschen har anklagats för att ha använt sig av barnarbete. I samtalen
läggs mest vikt på att ta reda på vilka åtgärder
redan vidtagits av företagen och vilka planer finns
för att förebygga och förhindra barnarbete i bolaget framöver. Det andra bolaget, som är verksam
inom sektorn för industriprodukter och -tjänster,
har anklagats för dåligt bemötande av de
anställda, bland annat med koppling till dåliga livsoch arbetsförhållanden av migrantarbetare. Våra
samtal går främst ut på att ta reda på vilka åtgär-

ENMÄRK

E

Hållbarhetsrapport 2021 | Global Aktie | 15

T

Ålandsbanken Global Aktie - fondspecifik hållbarhetskommentar 2021

N
VA

Fond
3101 0045

der som vidtagits för att förbättra arbetsförhållanden. Vi vill också försäkra oss om att företaget
efterlever mänskliga rättigheter samt att kommunikationen kring dessa frågor hanteras
transparent.
Med ett företag, som är verksam inom industriprodukter och -tjänster, diskuterar vi medarbetarnas
hälsa och säkerhet, vilket har varit en utmaning för
bolaget. Vi vill veta vilka åtgärder företaget vidtagit för att förbättra medarbetarnas säkerhet samt
vilka framtida satsningar har planerats för att
vidare trygga deras hälsa och säkerhet. Vi har även
lyft frågan om bolagets utsläppsmål.
Under 2021 har vi dessutom initierat direkt påverkansarbete inom tre teknologibolag. Med ett av
bolagen handlar diskussionerna om diskriminering
och mångfald. Bolaget har anklagats för bland
annat diskriminering av kvinnor när det gäller
lönesättning och anställning. Genom diskussionerna strävar vi till att få en bättre helhetsbild av
det skedda och till att försäkra att bolaget har
omfattande principer och processer för att förebygga diskriminering. Med det andra bolaget har
diskussionerna främst handlat om de anställdas
låga löner och dåligt bemötande. Bolaget har
bland annat anklagats för dåligt avlönat arbete för
de anställda samt dåliga arbetsförhållanden, särskilt under pandemin. Genom diskussionerna strävar vi till att få en klarare helhetsbild av händelserna samt att försäkra att bolaget i fråga har processer för att säkerställa ett rättvist bemötande av
de anställda samt för agtt försäkra deras trygga

och adekvata arbetsförhållanden. Med det tredje
bolaget har vi diskuterat elektronikavfall. Elektronikavfall är ett växande problem, och bolaget i
fråga har en del att förbättra i sin återvinning av
kasserad elektronisk utrustning. Genom diskussionerna vill vi försäkra oss om att bolaget beaktar
dessa risker i sin verksamhet och utvecklar processer för att minimera dessa risker och för att
utveckla sin egen verksamhet.

idsnålt samhälle. Andra trender att bevaka är naturens mångfald och framtagande av relaterade mätsystem samt utvecklande och verkställande av
EU:s regleringsprojekt för hållbar finansiering.
Dessutom har många frågor inom socialt ansvar på
sistone uppmärksammats mera, då det under pandemin har klarnat att bolagens framgång och rykte
även är beroende av hur bolagen lyckas sköta sina
intressentrelationer till exempel under kristider.

Fonden använde inte sin rösträtt på bolagsstämmor under 2021.

Koldioxidavtryck

Enligt den årliga ekonomikonferensen i Davos är
de tre viktigaste riskfaktorer på tio års sikt miljörelaterade. Klimatförändringen är den mest betydande risken och förstärker även flera andra risker.
På klimatkonferensen som hölls i Glasgow i slutet
av 2021 pratade man fortsättningsvis om uppvärmningsmålet på 1,5 grader. På konferensen togs
minskad användning av kolenergi och fossila
bränslen upp för första gången officiellt och det
konstaterades att man måste trappa upp ambitionerna i kampen mot klimatförändringen. Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar
och dess påverkan kommer att sträcka sig decennier framåt i tiden. För bolagen innebär övergången till ett koldioxidsnålt samhälle både risker
och möjligheter. Fondens portfölj har en gedigen
representation av bolag som äger eller opererar
offshore vindparker, tillverkar vindkraftturbiner
eller bygger järnvägsinfrastuktur samt bolag som
tillverkar och utvecklar batterier. Därför tror vi att
fonden kan gynnas av övergången mot ett koldiox-

Fondens koldioxidavtryck var mindre än jämförelseindexets. På basis av ägarandelarna var fondens
koldioxidavtryck (scope 1 och scope 2) 73 374 koldioxidekvivalentton medan jämföreseldeindexets
motsvarande siffra var 134 242 ton.

Lägesöversikt över ansvarsrelaterade risker och möjligheter i de största
innehaven
MICROSOFT CORP 6,22 %
microsoft.com/en-us/investor
Microsofts företags- och konsumentlösningar ger
bolaget en fördel när digitaliseringen går allt
snabbare och distansarbete blir vanligare. Frågor
som berör integritet och datasäkerhet är centrala
för Microsofts affärsverksamhet. Eventuella säkerhets- eller integritetsfrågor kunde ha betydande
inverkan på Microsofts affärsverksamhet och dess
breda kundbas. Dock har Microsoft presterat bra i
båda områden och bolaget har välutvecklade processer för minimerandet av risker relaterade till
integritetsskydd och datasäkerhet. Microsoft har
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som företag förpliktat sig att minska miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och har satt ambitiösa mål för utsläppsminskning. Dessutom
erbjuder bolagets molntjänster, inklusive programvara, datalagringslösningar och datakraft, möjlighet för kunder att förbättra energieffektiviteten i
sin egen verksamhet.
APPLE INC 3,38 %
investor.apple.com
Apples mest betydande risker är kopplade till hanteringen av känsliga kunduppgifter. Eventuella
överträdelser skulle kunna orsaka bolaget betydande kostnader och skada dess anseende. Dock
har Apple välutvecklade processer på plats för
minimering av risker kopplade till integritetsskydd
och datasäkerhet. Vid eventuella arbetsrelaterade
problem i leveranskedjor kan bolagets beroende
av utlokaliserad produktion exponera bolaget för
verksamhetsstörningar och anseendeskada. Apple
har även utmaningar i hur bolaget hanterar återvinningen av kasserad elektrisk utrustning. Elektronikavfall är ett växande problem, och Apple
måste hantera risker associerade med detta. Apples produkter och tjänster faciliterar platsoberoende kommunikation, arbete och underhållning,
vilket kan minska behovet av trafikprestationer.
Apple har satt ambitiösa mål för
utsläppsminskning.
ALPHABET INC 3,12 %
abc.xyz/investor
Alphabet utmanas av problem kopplade till konkurrensrätt, tjänstsäkerhet samt aktieägarnas och

medarbetarnas rättigheter. Alphabet har anklagats
bland annat för diskriminering och brist på mångfald. Bolaget har även missbrukat sin ledande
marknadsposition inom sökmotorer genom att
marknadsföra sin egen produktjämförelsetjänst i
sina sökresultat och att flytta ner sina konkurrenters tjänster. Alphabet tillämpar avancerade processer för att trygga användares integritetsskydd.
Alphabet satsar på att minska miljöpåverkan från
sina enorma datacentra genom att investera i produktion av förnyelsebar energi. Alphabets digitala
marknadsföringsverktyg ersätter fysiska reklammedier och på sätt minskar användandet av träbaserade pappersmaterial.
ISHARES CORE EM IMI ACC 2,69 %
Fondens koldioxidintensitet är relativt hög. MSCI:s
beräknade temperaturökning för fonden i fråga är
över 3 grader, dvs fonden uppfyller inte för tillfället
Parisavtalets klimatmål. Därför kan övergången till
ett koldioxidsnålt samhälle utgöra en risk för fonden. På längre sikt kommer övergången till koldioxidsnålhet att skrida fram även i tillväxtregioner,
och till exempel teknologibolagens vikt i indexet
kommer att öka. Även andra ansvarspraxis, exempelvis bemötande av anställda, håller på att förbättras efter krav från både stater och investerare.
AMAZON.COM INC 2,50 %
ir.aboutamazon.com
Amazon är en mycket stor arbetsgivare, vilket
exponerar bolaget för personaladministrativa
utmaningar. Företaget har anklagats för dåliga
arbetsförhållanden och bristande arbetssäkerhet,

speciellt under pandemitiden. Företagets enorma
storlek och kundkrets förutsätter en omsorgsfull
hantering av kunduppgifter. I juli 2021 gavs bolaget
de största GDRP-böterna någonsin av Luxemburgs
dataskyddsmyndighet. E-handeln minskar kundernas behov av att använda fordon i trafiken. Amazon strävar till att minska sin miljöpåverkan bland
annat genom att använda förnybar energi. Amazons molntjänster erbjuder även bolagets kunder
möjligheten att minska sin miljöpåverkan.
VISA INC 2,41 %
investor.visa.com
På grund av stora transaktionsmängder löper Visa
en stor risk att bryta mot integritets- och datasäkerhetsbestämmelser. Visa har även haft vissa
utmaningar med verksamhet som strider mot konkurrensregler. Dock har Visa goda förutsättningar
att främja ekonomisk inklusivitet. Bolaget har
dessutom tagit flera initiativ och satt särskilda mål
för att främja mångfald. Visas elektroniska betalningslösningar minskar behovet av fysisk pengahantering och därtill hörande logistik.
JOHNSON & JOHNSON 1,97 %
investor.jnj.com
Johnson & Johnson har haft utmaningar med produktsäkerhet, -kvalitet och korruption. Alla dessa
exponerar bolaget för risker kopplade till anseende
och juridiska problem. Bland annat har bolaget
anklagats för att inte ha berättat om vissa produkternas allvarliga biverkningar. Bolaget är även
under tillsyn av USA:s justitiedepartement och värdepappersmarknadskommission på grund av de

påstådda mutbrotten som ska ha ägt rum i Brasilien och i Kina. Bolaget har goda förutsättningar
att förbättra de undertjänades tillgång till hälsovård. Bolaget har även en stark ledarskapspraxis.
KEYCORP 1,73 %
investor.key.com
Keycorp har satsat på att utveckla av sina personalresurser. Bland annat har bolaget förpliktat sig
starkt att främja mångfalden i bolaget. Även bolagets interna riskhantering fungerar bra. Keycorp
har fasta principer angående utrotning av korruption samt en riskkommitté som hjälper bolaget att
identifiera och gallra bort oetiska funktioner. Bolaget hanterar stora mängder av känsliga personuppgifter, och därför är dess största risker kopplade till integritetsskyddet och bristen på effektiva
skyddsmekanismer.
META PLATFORMS INC 1,67 %
investor.fb.com
Förutom konkurrensrättsliga utmaningar har Meta
haft problem kopplade till datasäkerhet, yttrandefrihet och spridande av falsk information. På grund
av krav från USA:s handelskommission har Meta
förbättrat sitt integritetsskydd. Bolaget har en
datasäkerhetskommitté på styrelsenivå, och dess
åtgärder kopplade till integritetsskydd är under tillsyn, vilket kan leda till att brister uppenbaras. I
september har Irlands datasäkerhetsmyndighet
gett bolaget 260 miljoner dollar i böter för verksamhet som bryter mot GDPR. Metas digitala
marknadsföringsverktyg ersätter fysiska reklammedier och minskar användandet av träbaserat

papper. Bolaget har även satt ambitiösa mål angående utsläppsminskning. Målen är förstärkta av
Science-Based Targets Initiative (SBTI).
DANAHER CORP 1,65 %
investors.danaher.com
Eftersom Danahers produkter används främst
inom hälsovårdstjänster är det oroväckande med
bolagets många produktåterkallelser. En stor
mängd produktåterkallelser kan vara ett tecken på
bristande kvalitetssäkring. Danaher har dock
utvecklat sina interna kvalitetssäkringsmekanismer. Bolaget har ett ISO 13485-certifikat (standarden inom kvalitetssäkringssystem för medicinteknisk utrustning) och bolaget erbjuder alla sina
anställda utbildning inom produktkvalitet och
-säkerhet. Bolaget har förpliktat sig att förebygga
tagande och givande av muta och andra former av
korruption både inom den egna organisationen
och för andra aktörer inom leveranskedjan. Danahers affärsverksamhet har vuxit under pandemin
eftersom bolagets produkter används bland annat
i coronatestning.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Kapitalförvaltning
Beskrivning

Metod som används: Fonden väljer bort

Fonden är en balanserad global blandfond som placerar främst
i andra fonder enligt en aktiv placeringsstrategi. Fonden strävar
genom aktiv allokering av sina tillgångar mellan aktie- och räntefonder efter en gynnsam värdeutveckling.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.
Ålandsbanken Kapitalförvaltning har
uppnått det nästhögsta betyget AA.
Betyget är ett snitt av de underliggande
bolagens hållbarhetsbetyg viktat i
proportion med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till höger vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar fondens
viktade hållbarhetsbetyg.
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Ålandsbanken Kapitalförvaltning fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

Fondbolaget har påverkat

Under året har fonden aktivt valt att investera i
nordiska skogsbolag – däribland UPM och Stora
Enso där vi bedömer att sektorn bidrar till att möjliggöra övergången från engångsprodukter av
plast till mer hållbara alternativ av träfiber, papper
och kartong. Många av sektorbolagen har betydande skogstillgångar som binder stora mängder
koldioxid och dessutom har en stor potential för
uppvärdering. Innehaven i skogsindustrin har
bidragit positivt till fondens avkastning under året.
Fonden har dessutom aktivt valt att investera i bilsektorn däribland Mercedes Benz där bolagen i
sektorn via sin omställning till elbilar positivt bidrar
till att sänka koldioxidutsläppen i samhället och
samtidigt bidrar till att transportlogistiken fungerar. Till detta kan även adderas fondens investeringar i både vindkraft och sol via bolag som
Örsted, Iberdrola och Enel.

Fonden investerar – i enlighet med Fondbolagets
hållbarhetspolicy – inte i bolag med exponering
mot penningspel, tobak, pornografi samt utvinning av förbränningskol. Vi har också valt att ha en
restriktiv hållning till investeringar i fossila bränslen som olja och gas då vi bedömer att risken för
att klimatomställningen ska leda till ”stranded
assets” är hög. Under 2021 bidrog dessa exkluderingar negativt till fondens relativa avkastning.

Fondens förvaltare för en frekvent dialog med
befintliga och tänkbara portföljbolag avseende
bolagens hållbarhetsprofil. ESG-analysen är en
integrerad del av fondens förvaltningsprocess och
konsistent med inriktningen mot europeiska
kvalitetsbolag.

Övergripande kommentarer om
hållbarhetsarbetet
Under inledningen av 2021 genomfördes en större
översyn av fondens ESG-arbete med skärpta krav
för investeringar i vissa sektorer. Fondens förvaltare har under året genomgått utbildning till certifierad ESG-analytiker (CESGA) med godkänt
resultat.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Euro Bond
Beskrivning
Fonden strävar efter en jämn och möjligast hög riskkorrigerad
avkastning. Fonden placerar i europeiska räntebärande värdepapper
nominerade i euro enligt en ”bond-picking”-strategi.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer bort

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Ålandsbanken Euro Bond har uppnått
det nästhögsta betyget AA. Betyget är
ett snitt av de underliggande bolagens
hållbarhetsbetyg viktat i proportion
med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till vänster vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar fondens
viktade hållbarhetsbetyg.
18,18%

Totalt finns 72 % av fondens innehav
med i jämförelsen.
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Ålandsbanken Euro Bond fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

I sina investeringsval har fonden gynnat bolag med
bra MSCI-betyg. Därtill har fonden under året ökat
på innehaven i gröna och sociala obligationer som
verifierats av en annan part och enligt definitionen
av ISMA. Euro Bond hade vid årsskiftet 19 st./ 38,6
M euro av Green- eller Sustainable företagsobligationer som motsvarar cirka 12 % av innehavet.
Fonden bevakar sina portföljbolags rapportering,
träffar regelbundet bolag och följer aktivt nyhetsflödet angående sina placeringar. Fonden för regelbundet diskussioner med bolagen både före och
efter investeringsbeslutet. Som ett resultat av ett
aktivt och positivt urval har fondens hållbarhetsbetyg stigit över genomsnittet för sin jämförelsegrupp och har nu MSCI-betyget AA. Under året
har inga investeringsmålbolag befunnits ha brutit
mot de ursprungliga villkoren och målen för lånet.

Fonden har helt uteslutit investeringar som uppfyller bankens och fondbolagets uteslutningskriterier;
tobak, cannabis, pornografi, kontroversiella vapen
och kolbolag. Därtill har fonden inte gjort placeringar i alkohol- eller (konventionella) vapenbolag.
Ytterligare har fonden sålt bort alla oljerelaterade
namnen (Neste Oil). Vid oklarheter och kontroverser kommer fonden först att inleda diskussioner
med bolaget och om tillräckliga förtydliganden
inte erhålls är det enda alternativet att avstå från
investeringen. Fonden har inte varit i sådana situationer under året.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Kort Företagsränta
Beskrivning
Fonden strävar efter en jämn och möjligast hög riskkorrigerad
avkastning. Fonden placerar i europeiska räntebärande värdepapper nominerade i euro enligt en ”bond-picking”-strategi med aktiva
obligationer.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer bort

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande
produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den
angivna produkten eller tjänsten.

Ålandsbanken Kort Företagsränta har
uppnått det nästhögsta betyget AA.
Betyget är ett snitt av de underliggande
bolagens hållbarhetsbetyg viktat i proportion med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till vänster vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar
fondens viktade hållbarhetsbetyg.
18,18%

Totalt finns 52 % av fondens innehav
med i jämförelsen.
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Ålandsbanken Kort Företagsränta fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

I sina investeringsval har fonden gynnat bolag med
bra MSCI-betyg. Därtill har fonden under året ökat
på innehaven i gröna och sociala obligationer som
verifierats av en annan part och enligt definitionen
av ISMA. Fonden bevakar sina portföljbolags rapportering, träffar regelbundet bolag och följer
aktivt nyhetsflödet angående sina placeringar.
Fonden för regelbundet diskussioner med bolagen
både före och efter investeringsbeslutet. Som ett
resultat av ett aktivt och positivt urval har fondens
ansvarsbetyg stigit över genomsnittet för sin jämförelsegrupp och har nu MSCI-betyget AA. Under
året har inga investeringsmålbolag befunnits ha
brutit mot de ursprungliga villkoren och målen för
lånet. Därtill kan inga väsentliga incidenter rapporteras beträffande målbolagens MSCI-betyg.

Fonden har helt uteslutit investeringar som uppfyller bankens och fondbolagets uteslutningskriterier;
tobak, cannabis, pornografi, kontroversiella vapen
och kolbolag. Därtill har fonden under det gånga
året inte gjort placeringar i alkohol- eller (konventionella) vapenbolag. Vid oklarheter och kontroverser kommer fonden först att inleda diskussioner
med bolaget och om tillräckliga förtydliganden
inte erhålls är det enda alternativet att avstå från
investeringen. Fonden har inte varit i sådana situationer under året.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Euro High Yield
Beskrivning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling
genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som High
Yield-obligationsmarknaden erbjuder.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter,
arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik
eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer bort

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna
produkten eller tjänsten.

Ålandsbanken Euro High Yield har uppnått
det nästhögsta betyget AA. Betyget är ett
snitt av de underliggande bolagens hållbarhetsbetyg viktat i proportion
med portföljvikten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i
fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell bruk exkluderas

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Kol

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella
normer. Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en
underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att
komma till rätta med identifierade problem eller där fonden
bedömer att bolagen inte kommer att kommma till rätta med
problemen under en tid som Fondbolaget bedömer som rimlig i
det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till vänster vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med högsta
nivån på hållbarhetsarbetet. A, BBB och
BB till de medelmåttiga och B och CCC
till de sämsta bolagen vad gäller
hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar
fondens viktade hållbarhetsbetyg.
18,18%

Totalt finns 61 % av fondens innehav
med i jämförelsen.
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Ålandsbanken Euro High Yield fondspecifik hållbarhetskommentar 2021
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade
eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in

Fonden har valt bort

I sina investeringsval har fonden försökt att gynna
gröna obligationer som verifierats av en annan
part och enligt definitionen av ISMA närhelst
marknadsprissättningen har gjort det möjligt. Fonden bevakar även sina portföljbolags rapportering
och har fört aktiva diskussioner med bolagen både
före och efter investeringsbeslutet. Som ett resultat av ett aktivt och positivt urval har fondens
ansvarsbetyg stigit över genomsnittet för sin jämförelsegrupp och har nu MSCI-betyget AA. Under
året har inga investeringsmålbolag befunnits ha
brutit mot de ursprungliga villkoren och målen för
lånet.

Fonden har helt uteslutit investeringar som uppfyller bankens och fondbolagets uteslutningskriterier,
som tobak, cannabis, pornografi och kontroversiella vapen. Vid oklarheter och kontroverser kommer fonden först att inleda diskussioner med bolaget och om tillräckliga förtydliganden inte erhålls
är det enda alternativet att avstå från investeringen. Fonden har inte varit i sådana situationer
under året. Fonden har under 2021 haft ett 30-tal
sådana uppföljningssamtal.
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Fondens hållbarhetsbetyg

Ålandsbanken Green Bond ESG
Beskrivning
Ålandsbanken Green Bond ESG är en obligationsfond som investerar i
gröna obligationer och företagsobligationer emitterade av företag med
de bästa hållbarhetsbetygen. Fonden strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning av hållbara ränteplaceringar till sina investerare.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter
och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)
Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete
med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller
social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller
verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete
med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett
angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller
social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller
verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Metod som används: Fonden väljer in
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter.
Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen

sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.

MSCI är ett globalt bolag som bl.a.
värderar fonder ur hållbarhetssynvinkel.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till
följd av fondens placeringsinriktning.
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Tobak
Fondbolagets kommentarer: Även cannabis som är avsedd för rekreationell
bruk exkluderas
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, kol, gas)
Uran

Internationella normer
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.
Bedömning görs antingen av fondbolaget eller av en underleverantör.
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma
till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att
bolagen inte kommer att kommma till rätta med problemen under
en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handligsplan för
ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna vilkor inte uppfylls
under utsatt tidsperiod.

Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärane värdepapper utgivna av vissa stater
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas
eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.
Fondbolagets kommentar:
- Länder som finns med på EU:s eller FN:s sanktionslistor
- Länder som inte har bekräftat en eller båda av följande: FN:s konvention om biologisk mångfald och/eller Parisavtalet
- Länder som ligger under de 70 bästa på Transparency International´s Corruption Perception Index.

Ålandsbanken Green Bond ESG har
uppnått det högsta betyget AAA. Betyget
är ett snitt av de underliggande bolagens
hållbarhetsbetyg viktat i proportion med
portföljvikten.

Fördelning av hållbarhetsbetygen
bland fondens investeringar
Fondens innehav fördelas enligt grafen
till vänster vad gäller hållbarhetsbetyg.
AAA- och AA-bolag hör till de med
högsta nivån på hållbarhetsarbetet. A,
BBB och BB till de medelmåttiga och B
och CCC till de sämsta bolagen vad
gäller hållbarhetsfrågor.
Den svarta stapeln illustrerar fondens
viktade hållbarhetsbetyg.
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Sammanfattning av ansvarsåtgärder som vidtagits under rapporteringsperioden

Andelen gröna obligationslån som emitterats i
enlighet med definitionen för Green Bond Principles har utökats markant. Deras andel av alla fondens investeringar överskrider 55 % (31.12.2021). Vi
kräver att alla emittenter av gröna obligationer har
en klar och tillgänglig Green Bond Framework
samt en bedömning från en utomstående utvärderare (SPO) angående obligationens grönhet och
dess GBP-enlighet. Även andelen lån bundna till
målen för hållbar utveckling (SLB) har utökats. När
det gäller dessa lån fokuserar fonden särskilt på
effektiviteten av de emitterande bolagens hållbarhetsmål, på att målen håller en tillräckligt hög nivå
samt att de driver anpassningen av affärsverksamheten som helhet i en mer hållbar riktning.
Andelen obligationer som tilldelats det högsta hållbarhetsvitsordet (MSCI A eller högre samt den
interna bedömningen ”strong”) har utökats. Deras
andel av fondens investeringar överskrider 85 %
(31.12.2021).

Allmän beskrivning av uteslutna
investeringar

Sammanfattning av påverkansarbetet och
diskussionerna

Kapitalet från den gröna obligationen som emitterats av fastighetsinvesteringsbolaget ska enligt
bolaget användas för att återbetala befintliga lån.

Under år 2021 deltog fonden i sammanlagt 18 diskussions- och informationstillfällen med bolag som
ingår i våra investeringsobjekt. Under dessa tillfällen diskuterades målens förverkligande och bolagens behov av att uppdatera bland annat sina
Green Bond Framework. Ett av de viktigaste diskussionsämnen var EU-taxonomiernas inverkan
och de eventuella ändringsbehoven som medförts
av EU Green Bond-standarden.

Detta utgör i vår syn inte tillräcklig hållbarhetsstyrning av tillgångar i enlighet med GBP. Vi har bett
bolaget om tilläggsupplysningar och kommer inte
att investera i lånet i fråga om vi inte förses med
en mer detaljerad utredning om användandet av
de aktuella medlen.
Målen för SLB-lånet som emitterats av ett bolag
som tillverkar förpackningsmaterial var enligt vår
bedömning inte tillräckligt ambitiösa och varken
styrde bolagets verksamhet i en mer hållbar riktning enligt de allmänna målen eller ändrade bolagets befintliga processer i en önskvärd riktning.
Därför uteslöts investeringen.

Lägesöversikt över hållbarhetstrender och
deras inverkan på fondens framtida
utveckling
Andelen lån bundna till hållbar utveckling (SLB) av
nya emissioner kommer att växa. En signifikansbedömning av bolagens hållbarhetsmål kommer att
vara en av de viktigaste och mest utmanande faktorerna i utvärderingen av nya investeringsobjekt.
Inkludering och implementering av EU-taxonomin
och de kommande Green Bond-standarderna som
bestämts på EU-nivå i investeringsbeslut kommer
att ha ett stort inflytande på investeringspolitiken
under detta år. Andelen gröna, av en extern utvärderare godkända obligationer i fondens investeringar kommer att fortsätta växa. Koldioxidneutralitet, närmare upplysningar om investeringarnas
koldioxidavtryck samt förväntningarna angående
deras utveckling kommer ha en betydligt större
roll framöver.
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Ålandsbanken Specialplaceringsfonder
Bostadsfonden
Ålandsbanken Bostadsfonden investerar direkt
i och äger främst nya bostadslägenheter och
-fastigheter köpta från byggföretag. Tack vare den
förbättrade energieffektiviteten är miljöeffekten
från nya bostäder mindre än från bostäder i äldre
byggnader.

Tillämpad metod: Fonden har valt in
I sina investeringsbeslut gynnar fonden ansvarsfullhet och strävar till att investera i objekt som har
till exempel bra energieffektivitet och hög energiprestandaklass (minst C-klass), jordvärme eller solpaneler och som har byggts i enlighet med specifika miljöcertifikatkrav. Fonden kan aktivt utnyttja
lånefinansiering i sin investeringsverksamhet. När
det gäller nya investeringar har man aktivt utrett
möjligheten till grön finansiering. Fondens investeringsobjekt ligger företrädesvis i tillväxtcentra med
goda trafikförbindelser, där en egen bil inte är en
nödvändighet för de boende. Fonden vill i mån av
möjlighet även främja bilkooperativverksamheten
i sina investeringsobjekt. Mängden laddningsstationer för elbilar utökas aktivt och deras betydelse
iakttas speciellt i nyinvesteringar. Fondens mål är
att producera bostäder för varje livsskede från studielivet till familjelivet och på så sätt stödja en hållbar urbanisering. Vid slutet av förra året undertecknade fonden ett avtal angående förvärvet av
ett helt bostadsvåningshusobjekt. Bostadsfastigheten har energiklass A och ska rustas med solpaneler för att ytterligare förstärka energieffektiviteten. Objektet ligger i ett utmärkt läge i Esbo och
har goda kollektiva trafikförbindelser.

Tillämpad metod: Fonden har uteslutit
Vid investeringsbeslut utnyttjar fonden sin förhandlingssituation genom att premiera objekt som
tillhör den högsta ansvarsklassen (bekräftat med
certifikat, energiklassificering, jordvärme/solpaneler, osv.) Således utesluts de från ett hållbarhetsperspektiv svagaste objekten från fondens
innehav.

Vindkraftfonden
Ålandsbanken Vindkraftfond investerar främst i
finska och nordiska vindparker som är i projektutvecklingsfasen eller under uppbyggnad. Ett utökat
utbud av förnybar elproduktionskapacitet kan ha
en konkret roll i utsläppsminskningen.

Fonden har valt in
Fondens mål är att göra hållbara investeringar och
på så sätt bromsa klimatförändringen. Målet ska
uppnås genom investeringar i vindparker som utökar andelen av förnybar och utsläppsfri energi i
samhället. Fondens investeringar ger projekten
möjlighet att fatta ett investeringsbeslut och låta
bygga vindparker som utökar kapaciteten för förnybar elproduktion.
I takt med att befintliga fossila energikällor ersätts
med förnybara källor, minskar successivt utsläppen som påverkar klimatet. En utökad produktion
av förnybar el främjar till exempel elbaserade trafiklösningar, vilket minskar användandet av fossila
bränslen och utsläppen som är kopplade till trafik.
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Koldioxidintensitet per fond
En fonds koldioxidintensitet beräknas som det vägda genomsnittet av koldioxidintensiteten hos respektive portföljbolag
i fonden. Nyckeltalet visar fondens exponering mot koldioxidintensiva företag uttryckt som portföljbolagets årliga CO2 i
ton/bolagets årliga intäkter i fondens valuta, fördelat på portföljvikt. I koldioxidtalen finns Scope 1- och Scope 2-utsläppen med. Formeln för uträkning av koldioxidintensitet är i linje med TCFD-rekommendationer.

Koldioxidavtryck Fond

% andel av portfölj

Koldioxidintensitet (t CO2/$m Omsättning)
2019

2020

2021

Norden Aktie

100 %

68

104

41

Europa Aktie

100 %

84

87

72

Global Aktie

100 %

175

76

78

Nordiska Småbolag

58 %

N/A

N/A

Kapitalförvaltning

75 %

128

126

84

Euro Bond

72 %

190

177

100

Kort FTGR

52 %

138

136

N/A

Euro High Yield

62 %

110

N/A

N/A

Green Bond ESG

72 %

99

119

94

MSCI Europe

98 %

148

143

120

MSCI World

99 %

169

155

146

VINX

100 %

140

112

91
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Handlingsplan 2022 Hållbara investeringar
Inom placeringsverksamheten i Ålandsbanken är vår målsättning att utveckla vårt sätt att arbeta för ansvarsfulla
investeringar, för att på så sätt bidra till de globala målsättningar som finns uppställda i FN:s globala hållbarhetsmål
(Sustainable Development Goals, SDG) och dess Agenda 2030 -plan. Vi fokuserar vårt arbete inom fem av de 17
uppställda målen, nämligen God utbildning för alla (4) Hållbar energi för alla (7) Hållbara städer och samhällen (11),
hållbar konsumtion och produktion (12) och Bekämpa klimatförändringen (13). Nedan följer en kort redogörelse för
våra aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar med hänsyn till dessa mål.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

4 God utbildning för alla

7 Hållbar energi för alla

- Positiv påverkan delmål 4.7 Utbildning för
hållbar utveckling och globalt medborgarskap

- Positiv påverkan delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Målsättningar:

Genom Ålandsbankens Vindkraftfond är vi med och bidrar
till att andelen vindkraftverk och utbud av förnybar energi ökar.

Vi utbildar oss inom hållbara placeringar och delar med oss av
den kunskap på interna utbildningar och externa sammankomster
Aktiviteter:
- Samtliga fondförvaltare och analytiker har tagit del av CEESGA
(Certified European ESG Analyst)-examen.
- Vi utbildar regelbundet våra kollegor inom det aktuella inom
hållbara placeringar

Målsättningar:

Aktiviteter:
- Genom att vi är med och finansierar nya vindkraftparker är vi med och skapar mera utbud av förnybar energi.
Disclosure- och taxonomi-förordningarna kommer att bidra
med ökade rapporteringskrav vad gäller hållbarhetsrelaterade
risker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

- Vi har tagit del av intervjuer/enkät-undersökningar för
slutarbeten i hållbara investeringar-examensarbeten.
- Vi har varit med som projektmedlem i Sustainability in Finance (SuFi).
Det är ett Central Baltic Interreg projekt som Högskolan på Åland driver
tillsammans med högskolor och universitet från Estland, Finland och
Lettland. Projektet ska ta fram onlinekurs på engelska om hållbarhet
inom finansiering och ekonomi.

KÄLLA: UNDP
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11 Hållbara städer och samhällen

12 Hållbar produktion och konsumtion

13 Bekämpa klimatförändringen

- positiv påverkan delmål 11.1 Säkerställa tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder

- positiv påverkan delmål 12.6 Uppmuntra företag att införa hållbara
metoder och att integrera hållbarhetsinfo i sin rapporteringscykel

- positiv påverkan delmål 13.2 Integrering av klimatåtgärder i strategier på
nationell nivå

- positiv påverkan delmål 11.3 Verka för en inkluderande och hållbar
urbanisering

Målsättningar:

Målsättningar:

Uppnå en ökad transparens och engagemang samt i samtlig
kommunikation framhäva att beaktande av hållbarhetsfrågor inte
har negativ inverkan på avkastnings/risk-förhållandet i investeringar.

Utöka integreringen av klimatåtgärder i vår placeringsstrategi och
minska avtrycket.

Aktiviteter:

- exkludera investeringar i bolag som producerar förbränningskol

- integrera hållbarhetsdata för bolagen från MSCI i förvaltningen

- Idag publicerar vi fondernas koldioxidintensitet (Scope 1 och Scope 2
utsläpp). I nästa steg vill vi utveckla beräkningarna av utsläppsdata
på de bolag vi investerar i. Vi kommer att fortsätta att analysera och
utveckla bland annat följande indikatorer och, när så är lämpligt,
integrera dem i vår investeringsanalys och rapportering:

- positiv påverkan delmål 11.6 Minska städernas negativa miljöpåverkan per
person, särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall
Målsättningar:
Genom Ålandsbankens fastighetsfonder Bostadsfonden och Tomtfonden kan
vi påverka de områden bostäderna och tomterna finns i, att samhällen blir
mindre segregerade. Fonderna har även kunnat visa på sysselsättande siffror
och skapande av flera arbetstillfällen, än vad som varit verklighet utan dessa
fonders sysselsättande effekt.

- öka påverkansarbete i bolag (engagement) genom röstning på
bolagsstämmor samt deltagande i valberedningsarbete

Aktiviteter:

- Vi följer myndighetskraven och anpassar våra investeringsprocesser
enligt dessa. EU:s hållbara finansiering-förordning kommer att bidra
med ökade rapporteringskrav vad gäller hållbarhetsrelaterade risker
och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

- starta bostadsprojekt som bidrar till att arbetstillfällen kan skapas.

- hållbarhetsfaktorer är med som en naturlig del i dialogen med bolagen
- årlig intern utbildning (även som e-learning)

Aktiviteter:

- investeringarnas koldioxidavtryck, särskilt utsläpp från Scope 3 och
absoluta utsläpp,
- identifiera andelen högutsläpps- och/eller utsläppskrävande
investeringar i portföljerna,
- en bedömning av investeringar i förhållande till Paris-avtalets
temperaturmålsättning på 1,5 ° C,
- investeringsmålens klimatmål, särskilt de med vetenskapliga
mål eller på annat sätt trovärdiga planer för att beräkna utsläpp,
- koldioxidneutrala och utsläppssnåla investeringar,
- investeringar som erbjuder lösningar på klimatförändringar.
- Genom Climate Action 100+ initiativet påverka världens 100 största
utsläppande bolagen att minska på sina utsläpp.
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Ålandsbanken
Fondbolag Ab
Mariehamn PB 3
AX-22101 Mariehamn
Tfn 0204 29 088
fond@alandsbanken.fi
Vasa
Hovrättsesplanaden 11

Helsingfors
Georgsgatan 9 A
Bulevarden 3,

Tammerfors
Hämeenkatu 4, vån. 6

Uleåborg
Kirkkokatu 17 B 16, 3. krs.

Åbo
Hansakvarteret,
Eriksgatan 17

Åland
Huvudkontor
Nygatan 2, Mariehamn

*) Samtalsavgift 8,35cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24%). Samtalen spelas in.

Vi går vår egen väg

Pargas
Köpmansgatan 24

Tfn: 0204 29 011*
www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi

