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Sammanfattning

Denna redogörelse är den konsoliderade redogö-
relsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer av Ålandsbanken, inklude-
rande både Ålandsbanken Abp 
(7437006WYM821IJ3MN73) och Ålandsbankens 
Fondbolag Ab (743700YOXKOQ7F6FS364) .  
Ålandsbanken beaktar i regel i all sin kapital- 
förvaltning de huvudsakliga negativa konsekven-
serna (Principal Adverse Impacts, PAI) av sina 
investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer som en 
del av sin investeringsprocess . För hållbara inves-
teringar innebär detta att säkerställa att investe-
ringarna inte skadar något miljömässigt eller soci-
alt mål . 

På motsvarande sätt beaktar Ålandsbanken Abp i 
sina rådgivningsprocesser huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer . Ålandsban-
ken Abp som finansiell rådgivare ska även redo-
göra för hur information om huvudsakliga negativa 
konsekvenser från kapitalförvaltarna används i 
rådgivningen . Eftersom fullständiga data finns till-
gängligt först senare under 2023 avvaktar Ålands-
banken hur informationen kan påverka i 
rådgivningsprocessen .

Denna redogörelse lämnas i enlighet med artikel 4 
i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar som ska lämnas inom den finan-
siella tjänstesektorn (SFDR) . Publiceringen av redo-
görelsen sammanfaller med den första referenspe-
rioden 1 januari 2022 till 31 december 2022 . Rap-
portering för referensperioden över indikatorerna 
för negativa konsekvenser presenteras i tabell 1 
och eventuella relevanta indikatorer i tabell 2 och 3 
i bilaga I till SFDR:s  delegerade förordning (EU) 
2022/1288 . Denna rapportering kommer att äga 
rum 2023, efter mätningen av de första referens-
perioderna (Q1 2022 - Q4 2022) .

En sammanfattning av de PAI-indikatorerna som 
Ålandsbanken beaktar presenteras i tabell 1 .

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI-redogörelse)
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Beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Indikator Vidtagna och planerade åtgärder samt mål för nästa referensperiod

KLIMATRELATERADE INDIKATORER OCH ANDRA MILJÖRELATERADE INDIKATORER

På punkterna 1–6 gäller följande:

1 . Koldioxidutsläpp
Scope 1-utsläpp

Vi strävar efter att nå Parisavtalets målsättningar om en temperaturhöjning på max 1,5 grader  
till 2050 .

Scope 2-utsläpp Utsläppen ska därmed minska i takt med att målsättningen ska nås .

Scope 3-utsläpp 2030 ska utsläppen ha halverats från nivåerna år 2021 .

Totala GHG-utsläpp Vi ser över vilka av bolagen vi investerar som har skrivit under Science Based Targets och som  
därmed även jobbar mot samma målsättningar som vi själva gör i vår klimatstrategi .

2 . Koldioxidavtryck Totala utsläpp/vår ägarandel av bolaget Exkluderingar avseende punkterna 1–6:

3 . Koldioxidintensitet Vi exkluderar verksamheter som får över 5 % av sin omsättning från utvinning av förbränningskol .

4 . Exponering till företag verksamma inom fossila bränslen Övriga verksamheter med fossila bränslen ingår i vår klimatmålsättning och ska ställa om sin  
verksamhet i linje med den . 

5 . Andel av icke-förnybar energiförbrukning och produktion Påverkansdialog avseende punkterna 1–6:

6 . Energikonsumtionsintensitet per klimatsektor med hög påverkan Vi är med i klimatinitiativet Climate Action 100+, där vi tillsammans med andra investerare  
påverkar för att världens 100 största utsläppande bolag ska minska sina utsläpp . Vi för även  
diskussioner med bolag som ännu inte skrivit under Science Based Targets med målsättningen  
att det ska göra det, eller på annat sätt ställa om sin verksamhet till mindre utsläpp .

7 . Biologisk mångfald Andel av investeringar i företag med anläggningar eller  
verksamheter belägna i eller i närheten av känsliga ekosystem

I vår granskning av UN Global Compacts princip nr 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljö- 
risker . Vi kommer att använda denna granskningsmetod pga . att data än så länge är bristfälligt .

Tabell 1 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt
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8 . Utsläpp till vatten Ton utsläpp till vatten per investerad miljon € för varje portföljbolag, 
uttryckt som ett genomsnitt

I vår granskning av UN Global Compacts princip nr 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljö- 
risker . Vi kommer att använda denna granskningsmetod pga . att data än så länge är bristfälligt .

9 . Farligt avfall Ton farligt avfall per investerad miljon € för varje portföljbolag, uttryckt 
som ett genomsnitt .

I vår granskning av UN Global Compacts princip nr 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljö- 
risker . Vi kommer att använda denna granskningsmetod pga . att data än så länge är bristfälligt .

INDIKATORER FÖR SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONALFRÅGOR, RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SAMT FRÅGOR RÖRANDE BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUTOR

10 . Brott mot UN Global Compact eller
OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Idag granskar vi samtliga fonder och modellportföljer halvårsvis för UN Global Compact . 
Vi utökar granskningen att täcka OECD:s riktlinjer för multinationella företag .  
Påverkansdialog inleds ifall ett bolag har en röd flagga . Bolaget har två år på sig att  
förbättra kontroversen .

11 . Brist på efterlevnadsmekanismer för att övervaka
efterlevnaden av UN Global Compact-principer eller
OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Under påverkansdialogen med ett rödflaggat bolag har bolagen historiskt själva 
kommunicerat om förbättringarna de gjort .

Ifall ingen trovärdig förbättring skett under två år, kommer bolaget att säljas från portföljen .

12 . Ojusterat lönegap mellan könen Genomsnittligt lönegap mellan könen i portföljbolagen Vi motsätter oss all typ av diskriminering enligt UN Global Compacts princip nr 6 . Vi följer med 
hur data utvecklas och gör nödvändiga åtgärder vid behov .

13 . Styrelsens könsjämställdhet Andel kvinnliga styrelsemedlemmar i portföljbolagen Vi påverkar bolagen att sträva efter en 60–40 könsfördelning i sina styrelser . Vi motsätter oss all 
typ av diskriminering enligt UN Global Compacts princip nr 6 .

14 . Exponering till kontroversiella eller olagliga vapen Samtliga kontroversiella vapen exkluderas från portföljerna .

INDIKATORER SOM GÄLLER INVESTERINGAR I FASTIGHETER

17 . Exponering till fossila bränslen via tillgångar i fastigheter Andel av investeringar i fastigheter som ingår utvinning, lagring, trans-
port eller tillverkning av fossila bränslen 

Vi granskar samtliga fastigheter för att säkerställa att de inte har exponering till fossila bränslen . 

18 . Energieffektivitet Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar ur ett 
energiperspektiv

Vi samlar in data på bostädernas energicertifikat .

awiklund
Cross-Out
Denna text finns dubbelt (se kolumn till höger)
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Indikator Vidtagna och planerade åtgärder samt mål för nästa referensperiod

KLIMATRELATERADE INDIKATORER OCH ANDRA MILJÖRELATERADE INDIKATORER

18 . Utsläpp av växthusgaser Scope 1-växthusgasutsläpp som genereras av fastigheter

Vi strävar efter att nå Parisavtalets  
målsättningar om en temperaturhöjning  

på max 1,5 grader till 2050 .

Scope 2-växthusgasutsläpp som genereras av fastigheter

Scope 3-växthusgasutsläpp som genereras av fastigheter

Totala utsläpp av växthusgaser som genereras av fastigheter

Tabell 2 Ytterligare klimat- och miljörelaterade indikatorer
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Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de 
huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Principerna för Ålandsbankens identifiering och 
prioritering av huvudsakliga negativa konsekven-
ser ska fastställas i Policy för integrering av håll-
barhetsrisker inom investeringsbeslut och inom 
investerings- och försäkringsrådgivning . Policyn 
uppdateras minst en gång årligen av styrelserna 
för Ålandsbanken Abp respektive Ålandsbankens 
Fondbolag Ab . Gällande policy inklusive datum för 
fastställandet finns publicerad på Ålandsbankens 
webbsidor .

Ansvarig för implementering av policyer och prin-
ciper i bolagens strategier och processer är vd för 
respektive bolag . Ålandsbankens Kommitté för 
ansvarsfulla investeringar fungerar som en rådgi-
vare i frågor om ansvarsfulla investeringar . Kom-
mittén sammanträder regelbundet och granskar 
även Policyn för integrering av hållbarhetsrisker 
inom investeringsbeslut och inom investerings- 
och försäkringsrådgivning, samt ger utlåtanden 
avseende hållbarhetsfrågor i investeringsbeslut . 
Fondbolaget tillämpar även för aktieägarengage-
mang principer som fastställs i Ålandsbanken 
Fondbolag Ab Ägarpolicy som fastställs av Fond-
bolagets styrelse .

Ålandsbanken beaktar i regel huvudsakliga nega-
tiva konsekvenser för hållbarhetsfaktorer innan 
investeringsbeslut görs . I samband med den finan-
siella analysen av investeringsobjekt (så som 
aktier, obligationer eller fonder) analyseras de håll-
barhetsrelaterade möjligheterna samt -riskerna 

som objektet kan stå inför . De s .k . PAI-indikato-
rerna ingår i dessa . Det sker även en kontinuerlig 
evaluering av befintliga innehav vad gäller 
PAI-indikatorer . 

Enligt Ålandsbankens klimatstrategi strävar vi i 
investeringsverksamheten efter minskade utsläpp, 
därav ligger indikatorerna relaterade till utsläpp 
högt på prioriteringslistan .

På indikatorer där datatillgängligheten fortfarande 
är väldigt låg, kan det vara utmanande att följa 
vårt förhållningssätt fullt ut beskrivet i Tabell 1 . Vi 
följer med utvecklingen kontinuerligt och uppdate-
rar våra processer samt policyn löpande . 

Exkluderingar appliceras på indikatorer där vi ser 
betydande negativ samhällelig inverkan; så som 
kontroversiella vapen . 

Påverkansdialoger förs med sådana bolag som 
avviker från den önskade ambitionsnivån på 
indikatorerna .

Datakällor som används: Bloomberg, MSCI, Mor-
ningstar Direct .

Strategier för engagemang

Ålandsbanken Fondbolag Ab agerar i ägarfrågor 
enligt de principer som fastställs i Fondbolagets 
Ägarpolicy . Ålandsbanken Abp tillämpar i regel 
inte aktieägarengagemang i de bolag som investe-
rats i för kunds räkning, i enlighet med Ålandsban-
kens Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning . 

Vi tillhandahåller information om både Ålandsban-
ken Fondbolag Ab:s Ägarpolicy och Ålandsbankens 
Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning på 
vår webbplats .

Ägarpolicyn innehåller bl .a . följande punkter:

 - Delta vid samt rösta på bolagsstämmor i 
portföljbolagen

 - Föra en aktiv dialog med portföljbolagen

 - Samarbeta med andra investerare i  
portföljbolagen avseende ägarfrågor

Ifall något av portföljbolagen bryter mot interna-
tionella normer inleds en dialog med bolaget med 
syftet att lösa problemet . Ifall ingen förändrings-
vilja eller klar förbättring kan ses inom två år från 
att förbrytelsen upptäcktes, kommer innehavet i 
bolaget att säljas . 

Ålandsbanken påverkar även mot 
myndigheter

Vi deltar aktivt i förfrågningar samt diskussioner 
som kan addera värde och förbättra hela bran-
schens förhållningssätt i olika hållbarhetsfrågor . I 
Finland sker det via FA Finance Finland och i Sve-
rige via Svensk Värdepappersmarknad och Fond-
bolagens Förening . Ålandsbanken är även medlem 
i Finsif och Swesif, Finlands respektive Sveriges 
forum för hållbara investeringar . 

Hänvisningar till internationella 
standarder 

Ålandsbanken stödjer och/eller har undertecknat 
följande internationella överenskommelser och 
initiativ:

 - Parisavtalet

 - FN:s Globala mål för hållbar utveckling (Sustai-
nable Development Goals)

 - FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter

 - ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättighe-
ter i arbetslivet

 - OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

 - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 
(UNPRI)

 - FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet 
(UNEP FI)

 - Net Zero Banking Alliance

 - Climate Action 100+

 - FN:s Global Compact

Närmare beskrivning av metod  
som används:

Parisavtalet

Länk till PAI-indikatorer: 1–6, tabell 1

Ålandsbanken har i sin klimatstrategi fastställt att 
samtlig verksamhet inom banken inte bidrar till 
koldioxidutsläpp som överstiger Parisavtalets 

temperaturmålsättning om 1,5 graders . För att 
säkerställa detta granskar vi vilka av portföljbola-
gen som skrivit under Science-Based Targets . Det 
är ett vetenskapligt ramverk hur olika verksamhe-
ter kan minska sina utsläpp för att vara i linje med 
Parisavtalet . Målsättningen är att utsläppen mins-
kar med 50% till år 2030 (jämfört med 2021) och 
är netto-noll år 2050 . Utsläppsberäkningar görs för 
samtliga aktier, obligationer och fastighetsinveste-
ringar som ingår i Ålandsbankens fonder samt 
modellportföljer och där vi har tillgång till data . 
Kontanter, derivat samt gröna obligationer ingår 
inte i beräkningarna eftersom etablerade redovis-
ningsprinciper för dessa ännu inte finns 
tillgängliga . 

FN:s vägledande principer för företag och mänsk-
liga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s Global Compact

Länk till PAI-indikatorer: 10, 11, tabell 1

FN:s vägledande principer för företag och mänsk-
liga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s Global Compact 
anger den miniminivå av beteenden som vi anser 
att samtliga av portföljbolagen ska ha . Dessa utgör 
grunden för påverkansdialoger samt eventuella 
exkluderingar vid allvarliga brott mot dessa princi-
per och riktlinjer . Screening av innehaven sker 
kvartalsvis .
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*) Samtalsavgift 8,35cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24%). Samtalen spelas in.

Helsingfors 
Bulevarden 7 

Tammerfors 
Hämeenkatu 4, vån. 6

Åbo 
Hansakvarteret,  
Eriksgatan 17

Pargas 
Köpmansgatan 24

Vasa 
Hovrättsesplanaden 11

Uleåborg
Kirkkokatu 17 B 16, 3. krs.

Åland
Huvudkontor  
Nygatan 2, Mariehamn 

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


