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MILJÖMÄRKT

441 678
Trycksak

Innehållsförteckning

PREMIUM 100

1,05 MRD EUR

Hela året i siffror

465 MEUR

BOSTADSFONDEN

3,1 MRD € 
+114 %

TOTALT KAPITAL

ANTAL FONDANDELSÄGARE

ca 33 000 st
+6,5 %
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Hållbarhetsöversikt 2017

€

EN PLANET
Ålandsbanken jobbar för 
att vi ska kunna leva det 
liv vi lever idag och ändå 
få resurserna på vår planet 
att räcka till.

ÖSTERSJÖPROJEKTET
1 850 000 € till goda idéer för 
miljön sedan 1997.

1 850 000

€

INVESTERING
Vi efterlever FN:s principer 
för ansvarsfulla placeringar
(UNPRI).

Best in
Class

Best in Class vi placerar  
endast i verksamheter med hög 
ESG-rating i sin jämförelsegrupp 
och dessutom mäter vi  
koldioxidintensiteten.

TRE AFFÄRSOMRÅDEN
Ålandsbanken har verksamhet på tretton orter 
varav fem på Åland.

Sverige

Finland

Åland

En hållbarhetsöverblick på ett ögonblick
INGEN KREDIT-
GIVNING TILL

eller verksamheter som 
exempelvis har en negativ 
påverkan på platser på 
Unescos världsarvslista 
eller på nationalparker och 
naturreservat.

Prioritering i bankens transporter:

+
-

97 %

Banken strävar efter att alltid 
ha minst 97 % frisknärvaro.

VÅRA VÄRDERINGAR
I det dagliga arbetet navigerar  
vi för hållbarhet genom  
våra värderingar.

HÅLLBAR ENERGI-
ANVÄNDNING  
70 % av all energi via förny- 
bara källor (s.k. grön energi). 

ANSVARSFULLT

AMBITIÖST PERSONLIGT

Hållbarhet

Vi på Ålandsbanken eftersträvar att vår verksamhet ska drivas långsiktigt hållbart, 
såväl finansiellt som socialt och miljömässigt. Det i sin tur ställer krav på att vi  
är medvetna om hur vår verksamhet och vårt sätt att bedriva vår verksamhet 
påverkar vår omgivning. Därför är vårt mål att ha grundläggande kännedom om 
verksamheten i de bolag som vi investerar i, framförallt hållbarheten i företags-
verksamheten granskas noggrannt.

HÅLLBARHETS- 
ÖVERSIKT

ANSVARSFULL
KREDITGIVNING

ANSVARSFULLA  
INVESTERINGAR

MILJÖANSVAR SOCIALTANSVAR
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Våra riktlinjer och policyn

Hållbarhet inom 
placeringsverksamheten
Ålandsbanken har fokuserat sin hållbarhets-
strategi inom fyra prioriterade områden: 
ansvarsfulla investeringar, ansvarsfull kredit-
givning, socialt ansvar och miljöansvar. I 
denna rapport fokuserar vi främst på 
ansvarsfulla investeringar inom 
placeringsverksamheten.

Inom ansvarsfulla investeringar ser vi att 
en integrering av miljö, sociala och bolags-
styrningsfrågor (Environmental, Social and 
Governance, ESG) kommer att resultera i en 
lönsam och framgångsrik placeringsverk-
samhet. ESG-faktorerna och -riskerna varie-
rar mellan olika tillgångsklasser, geografiska 
områden, sektorer och finansiella instru-
ment. Vår ambition är att se på de mest rele-
vanta av dessa och presentera dem i denna 
rapport.    

Inom ansvarsfulla investeringar är Rikt-
linjen för ansvarsfulla investeringar samt 
Ägarpolicyn de viktigaste styrande doku-
menten för vårt arbete. Denna hållbarhetsö-
versikt presenterar fonderna från ett hållbar-
hetsperspektiv. Vi presenterar också vad 
som är på gång i branschen och hur vi kom-
mer att arbeta vidare med dessa frågor de 
kommande åren.

Riktlinje för ansvarsfulla 
investeringar
Ålandsbanken skapar värde för individer och 
företag genom att leverera den stora ban-
kens tjänsteutbud med den lilla bankens 
omtanke och förnuft. Som aktiv kapitalför-
valtare bedriver vi vår verksamhet på ett 
hållbart och ansvarsfullt sätt. I vår riktlinje  
beskrivs hur Ålandsbanken ser på och arbe-
tar med ansvarsfulla investeringar inom 
ESG-området. Detta gäller för samtliga till-
gångsklasser och investeringsstrategier.

Vår syn på ansvarsfulla investeringar
Vi anser att frågor inom ESG mer och mer 
påverkar företagens finansiella resultat. Vi 
tror att företag där ledningen, styrelsen och 
ägarna, förutom traditionella affärsmässiga 
faktorer, även är starka inom frågor som gäl-
ler ESG kommer att vara framgångsrika. Vi 
anser därför att integrationen av ESG-fakto-

rer 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 
internationella normer, fördrag, konventio-
ner och principer, exempelvis FN:s Global 
Compact.

Ålandsbanken undertecknade redan år 
2010 FN:s Principer för ansvarsfulla investe-
ringar (Principles for Responsible Invest-
ments, UN PRI). Samma år var vi även en av 
de grundande medlemmarna av FINSIF, Fin-
lands forum för hållbara investeringar. I maj 
2016 anslöt vi oss även till den svenska mot-
svarigheten SWESIF.

Genomförande
I vår fundamentala analys av bolag och fon-
der inkluderar vi ESG-frågor. För att uppnå 
en god systematik och fördjupa denna ana-
lys har vi slutit avtal med en extern global 
samarbetspartner, Sustainalytics. De har 
utvecklat en bolags- och fondspecifik klassi-
ficering som mäter ESG. Detta ger oss förut-
sättningar att på global basis effektivt inte-
grera ESG-faktorerna med den lilla bankens 
omsorg och förnuft. 

Ålandsbanken investerar inte i företag 
som är inblandade i produktion av vapen, är 
verksamma inom pornografi, spel av pengar 
eller produktion/distribution av tobak eller 
alkoholhaltiga drycker. Vi investerar inte hel-
ler i företag som strider mot våra värde-
ringar eller bryter mot internationella nor-
mer, exempelvis FN:s Global Compact.

Redovisning
I Ålandsbankens årsredovisning beskriver vi 
vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. 
Som undertecknare av UN PRI rapporterar vi 
även hur vi efterlever dess principer. Årsre-
dovisningen finns tillgänglig på Ålandsban-
kens webbplats.

Efterlevnad och uppföljning
Efterlevnaden av denna riktlinje övervakas 
av Ålandsbankens kommitté för ansvarsfulla 
investeringar (ESG-kommitté). Kommittén 
sammanträder regelbundet och granskar 
denna policy minst årligen. Kommittén 
består av Ålandsbankens ansvarig för håll-
bara investeringar, vd Fondbolaget, adminis-
trativ chef Ålandsbanken, aktieanalytiker 
kapitalförvaltning Sverige samt Private Ban-
king chef Finland.

Ägarpolicy
Ålandsbanken Fondbolag bedriver verksam-
het som innebär aktiv förvaltning i värde-
pappersfonder och alternativa investerings-
fonder av medel som getts i uppdrag till 
bolaget av dess andelsägare.  Förvaltningen 
ska enligt regelverk uteslutande ske i fon-
dandelsägarnas gemensamma intresse. 
Fondbolaget ska alltid agera med syfte att 
uppnå bästa möjliga riskjusterade avkast-
ning till fondernas andelsägare med hänsyn 
tagen till fondernas målsättning och place-
ringsrestriktioner. Syftet med denna policy 
är att redogöra för de principer enligt vilka 
Ålandsbanken agerar i andelsägarnas 
intresse.

Fondbolagets principer för att utöva 
rösträtt vid bolagsstämmor
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. Ålandsban-
ken utövar ägarrollen utan krav på styrelse-
representation då ett uppdrag som styrelse-
ledamot skulle försvåra en effektiv 
förvaltning.

Fondbolagets principer för  
egen medverkan i valberedningsarbete
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.

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

Fondbolagets ESG-principer för 
investeringar
Vi investerar enbart i bolag som följer inter-
nationella normer och överenskommelser 
avseende etik, miljö och hållbarhet. Exem-
pelvis FN:s Global Compact. 

I vilka situationer agerar fondbolaget
I situationer där ett företag vi investerat i 
bryter mot internationella konventioner eller 
överenskommelser kommer fondförvaltaren 
skriftligen att dokumentera om investerings-
fallet 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 samverkan 
med andra aktieägare 
Vid kontroverser och förbrytelser mot inter-
nationella normer kommer vi att initiera en 
dialog med bolaget tillsammans med andra 
investerare.

Övriga av fondbolaget tillämpade 
principer av väsentlig betydelse för 
ägarutövandet
Vi verkar för att de företag vi investerar i 
sköts hållbart och ansvarsfullt och har väl 
sammansatta styrelser avseende kompetens 
och mångsidighet.

Tillämpning av riktlinjen i 
investeringsverksamheten
De insatser vi gör i vårt hållbarhetsarbete 
grundar sig på den strategi som vi lutar oss 
mot i vardagen och anpassar i takt med kon-
cernens utveckling. Vår verksamhet ska 
bedrivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt 
som socialt och miljömässigt. I det arbetet 
följer vi FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling samt vår väsentlighetsanalys.

Ansvarsfulla investeringar
Ålandsbanken följer FN:s principer för 
ansvarsfulla placeringar och våra gransk-
ningar av bolagens sociala och miljömässiga 
ansvarstagande görs med utgångspunkt 
från FN:s riktlinjer. Vårt samarbete med den 
oberoende ESG-utvärderaren Sustainalytics 
ger oss förutsättningar att på global basis 
integrera ESG-faktorerna i bankens investe-
ringsprocess. Vi följer en bäst-i-klassen-mo-
dell och prioriterar de bolag i varje bransch 
som har högsta hållbarhetsbetyg. Vi uteslu-
ter bolag inriktade på spel, tobaks- och alko-
holprodukter, vapen och pornografi.
Vi har tagit fram koldioxidintensiteten i våra 
aktiefonders innehav. Vår strävan är att stän-
digt minska CO2-intensiteten i koncernens 
verksamhet. Från 2018 publicerar vi ESG-po-
ängen och CO2-intensiteten för Ålandsban-
kens fonder som bilaga (fås vid förfrågan till 
Fondbolaget).

Vi har implementerat ESG-data från Sus-
tainalytics i fondförvaltningen. Sustainaly-
tics poängsätter bolag och vi samlar ihop 
data på fondnivå. Ambitionen är att ligga 
inom de två bästa kvartilerna inom gruppen 

av motsvarande fonder. Detta har vi uppnått 
för samtliga aktiefonder.

Vi har deltagit i samhällsdebatten genom 
diskussioner inom Finsif och Swesif, nät-
verksforum för hållbara investeringar. Dess-
utom har representanter från Ålandsbanken 
deltagit i Finance Finlands Climate Change 
Indicators Working Group, där finans-
branschen tagit fram rekommendationer för 
redovisning av klimatrelaterade faktorer och 
risker i linje med TCFD:s rekommendationer.

Ålandsbankens fonder ingår i Swesif:s 
placerartjänst Hållbarhetsprofilen. Tjänsten 
presenterar enkelt och tydligt hur fonder till-
lämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. I 
diskussioner med kunder och potentiella 
kunder under 2017 har tre frågor framträtt 
tydligt: dels vårt förhållningssätt till fossila 
bränslen, dels möjligheten att erbjuda ett 
fossilfritt investeringsalternativ. Dessutom 
noterar vi att intresset ökar för hur vi bedri-
ver påverkansarbete i de bolag vi har inne-
hav i.

Ålandsbankens interna regelverk fastställs av styrelsen och uppdateras årligen. Ålandsbanken 
Fondbolag Ab är som förvaltare, och tillsammans med Ålandsbanken Abp som förmedlare, av fond-
erna ansvariga för denna rapport. Nedan beskrivs kort Ålandsbankens hållbarhetsstrategi med 
fokus på ansvarsfulla investeringar. 

Riktlinjer och policy
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Hållbarhet per fond

Hållbarhet regelverkskrav

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare när 
investerare gör beslut om vilka fonder de 
väljer att investera i. Även lagstiftare poäng-
terar nu vikten av dessa frågor. Från och 
med 1.1.2018 ska alla svenska värdepappers-
fonder, oavsett om de förvaltas av svenskt 
eller utländskt fondbolag, rapportera håll-
barhetsinformation. På de kommande sid-
orna kan man läsa om hållbarhetsarbetet 
för Ålandsbankens fonder enligt dessa 
regelverkskrav.

Fonderna samlar ESG-poäng
Vi vill hålla en hög ambitionsnivå inom håll-
barhetsarbetet. Detta kan vi för aktiefonder-
nas del mäta med sammansatta ESG-poäng 
för fondens totala innehav jämfört med mot-
svarande fonder. Vår strävan är att våra fon-
der ska ligga över snittet, dvs. inom de två 
bästa kvartilerna för varje fond inom sin jäm-
förelsegrupp i en jämförelse om hållbarhets-
betyg som Morningstar gör. Detta har vi upp-
nått för varje fond under 2017.

Koldioxidavtryck
Klimatfrågan och den globala uppvärm-
ningen hör till vår tids viktigaste hållbarhets-
frågor. Vi har valt att för Ålandsbankens 
aktiefonder mäta och redovisa fondernas kli-
matavtryck. Detta för att öka transparensen 
för investerarna och vilken miljöpåverkan 
dessa har. På lång sikt är ambitionen att 
avtrycken ska minska. Vi redovisar koldioxid-
utsläpp i Ålandsbankens aktiefonder i rela-
tion till bolagens intäkter, viktat efter hur 
stort fondens innehav är i bolaget. Redovis-
ningen är den portfölj-information som 
fanns per 31.12.2017.

Målsättning: Portföljernas ESG-poäng bör ligga över index  
och inom de två bästa kvartilerna i sin jämförelsegrupp.

I ett dagligt Breakdown- 
email informeras hela kapital- 
förvaltningen om port-
följernas ESG-poäng 

och kontroverser.

Innehav med kontro- 
verser på 4 och 5 ska 

motiveras och  
dokumenteras av 
fondförvaltare.

ESG-kommitté träffas  
kvartalsvis och tar ställ-
ning till kontroverserna 

och övervakar 
poängsättningen. 

Portföljernas innehav  

exporteras månatligen till  

Sustainalytics databasen. 

ESG-data på  
innehaven importeras 

från Sustainalytics 
månatligen. 

ESG arbetsflöde
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Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond

Hållbarhet per fond

Fondens hållbarhetsjämförelse
Fonden har legat i den bästa kvartilen jämfört med 
andra Sverige- aktiefonder. Fondens koldioxidintensitet 
låg på 3,7 samtidigt som index hade en siffra på 4,8. 

Sett till de sammanställda poängen inom ESG ligger 
fonden också bland de bästa inom sitt område.  

Källla: Morningstar

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Environmental score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar miljömässiga frågor. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den bästa kvartilen hör den till de 22,5 % 
bästa av fonderna där miljöfrågor i bolagen hanteras 
seriöst.

Social score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar olika sociala frågor som t.ex. mänskliga rät-
tigheter inom bolaget, anställdas trygghet osv. I den fär-
gade rutan illustreras variationen i fondens jämförel-
segrupp av motsvarande fonder. Kvartilerna med olika 
färger representerar 22,5 % av fonduniverset vardera. 
Det betyder att då fonden ligger i den bästa kvartilen hör 
den till de 22,5 % bästa av fonderna där sociala frågor i 
bolagen hanteras seriöst.

Governance score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar frågor inom bolagsstyrning (governance). 
Det kan vara frågan om korruption, styrelsens obero-
ende samt skattegenomsynlighet. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den bästa kvartilen hör den till de 22,5 % 
bästa av fonderna där bolagsstyrningsfrågor i bolagen 
hanteras seriöst.

Källla: Morningstar
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Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond

Hållbarhet per fond

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Fondens hållbarhetsjämförelse
Fonden har legat i den bästa kvartilen jämfört med 
andra Norden- aktiefonder. Fondens koldioxidintensitet 
låg på 32,4 samtidigt som index hade en siffra på 22,4. 
Orsaken till att fonden har högre siffra kan förklaras av 
ett innehav, Fortum, som har högt koldioxid-intensitet. 
Sett till de sammanställda poängen inom ESG ligger 
fonden också bland de bästa inom sitt område. 

Källla: Morningstar

Källla: Morningstar

Environmental score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar miljömässiga frågor. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den bästa kvartilen hör den till de 22,5 % 
bästa av fonderna där miljöfrågor i bolagen hanteras 
seriöst.

Social score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar olika sociala frågor som t.ex. mänskliga rät-
tigheter inom bolaget, anställdas trygghet osv. I den fär-
gade rutan illustreras variationen i fondens jämförel-
segrupp av motsvarande fonder. Kvartilerna med olika 
färger representerar 22,5 % av fonduniverset vardera. 
Det betyder att då fonden ligger i den bästa kvartilen hör 
den till de 22,5 % bästa av fonderna där sociala frågor i 
bolagen hanteras seriöst.

Governance score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar frågor inom bolagsstyrning (governance). 
Det kan vara frågan om korruption, styrelsens obero-
ende samt skattegenomsynlighet.I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger ovanför den bästa kvartilen hör den till de 
5 % bästa av fonderna där bolagsstyrnings frågor i bola-
gen hanteras seriöst
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Ålandsbanken Europe Value Placeringsfond

Hållbarhet per fond

Fondens hållbarhetsjämförelse
Fonden har legat i den bästa kvartilen jämfört med 
andra Europa- aktiefonder. Fondens koldioxidintensitet 
låg på 17,7 samtidigt som index hade en siffra på 23,7. 
Sett till de sammanställda poängen inom ESG ligger 
fonden också bland de bästa inom sitt område. 

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Källla: Morningstar

Environmental score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar miljömässiga frågor. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den bästa kvartilen hör den till de 22,5 % 
bästa av fonderna där miljöfrågor i bolagen hanteras 
seriöst.

Social score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar olika sociala frågor som t.ex. mänskliga rät-
tigheter inom bolaget, anställdas trygghet osv. I den fär-
gade rutan illustreras variationen i fondens jämförel-
segrupp av motsvarande fonder. Kvartilerna med olika 
färger representerar 22,5 % av fonduniverset vardera. 
Det betyder att då fonden ligger i den bästa kvartilen hör 
den till de 22,5 % bästa av fonderna där sociala frågor i 
bolagen hanteras seriöst.

Governance score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar frågor inom bolagsstyrning (governance). 
Det kan vara frågan om korruption, styrelsens obero-
ende samt skattegenomsynlighet. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den bästa kvartilen hör den till de 22,5 % 
bästa av fonderna där bolagsstyrningsfrågor i bolagen 
hanteras seriöst.

Källla: Morningstar
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Ålandsbanken Premium 100 Placeringsfond

Hållbarhet per fond

Fondens hållbarhetsjämförelse
Fonden har legat över den bästa kvartilen jämfört med 
andra globala aktiefonder. Sett till de sammanställda 
poängen inom ESG ligger fonden också bland de bästa 
inom sitt område. 

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Källla: Morningstar

Environmental score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar miljömässiga frågor. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger ovanför den bästa kvartilen hör den till de 
5 % bästa av fonderna där miljöfrågor i bolagen hanteras 
seriöst.

Social score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar olika sociala frågor som t.ex. mänskliga rät-
tigheter inom bolaget, anställdas trygghet osv. I den fär-
gade rutan illustreras variationen i fondens jämförel-
segrupp av motsvarande fonder. Kvartilerna med olika 
färger representerar 22,5 % av fonduniverset vardera. 
Det betyder att då fonden ligger ovanför den bästa kvar-
tilen hör den till de 5 % bästa av fonderna där sociala frå-
gor i bolagen hanteras seriöst.

Governance score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar frågor inom bolagsstyrning (governance). 
Det kan vara frågan om korruption, styrelsens obero-
ende samt skattegenomsynlighet.I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger ovanför den bästa kvartilen hör den till de 
5 % bästa av fonderna där bolagsstyrnings frågor i bola-
gen hanteras seriöst.

Källla: Morningstar
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Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond

Hållbarhet per fond

Fondens hållbarhetsjämförelse
Fonden har legat i den bästa kvartilen jämfört med 
andra Kina- aktiefonder. Sett till de sammanställda 
poängen inom ESG ligger fonden i medelklassen inom 
sitt område. 

Källla: Morningstar

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Environmental score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar miljömässiga frågor. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den tredje kvartilen hör den under snittet 
av fonderna där miljöfrågor i bolagen hanteras seriöst.

Social score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar olika sociala frågor som t.ex. mänskliga rät-
tigheter inom bolaget, anställdas trygghet osv. I den fär-
gade rutan illustreras variationen i fondens jämförel-
segrupp av motsvarande fonder. Kvartilerna med olika 
färger representerar 22,5 % av fonduniverset vardera. 
Det betyder att då fonden ligger i den andra kvartilen 
hör den till bättre hälften av fonderna där sociala frågor i 
bolagen hanteras seriöst.

Governance score
Dessa poäng beskriver hur väl de bolag fonden investe-
rar i hanterar frågor inom bolagsstyrning (governance). 
Det kan vara frågan om korruption, styrelsens obero-
ende samt skattegenomsynlighet. I den färgade rutan 
illustreras variationen i fondens jämförelsegrupp av mot-
svarande fonder. Kvartilerna med olika färger represen-
terar 22,5 % av fonduniverset vardera. Det betyder att då 
fonden ligger i den andra kvartilen hör den till bättre 
hälften av fonderna där bolagsstyrnings frågor i bolagen 
hanteras seriöst.

Källla: Morningstar
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Ålandsbanken Emerging Markets och 
Premium 30, 50, 70 Placeringsfonder

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Ålandsbanken räntefonder placeringsfonder
Cash Manager, Dynamisk Ränta, Euro Bond, Euro High Yield, Kort Ränta SEK, Obligation Sverige SEK

Allmänna uppgifter
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) Ja

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter) Ja

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, motverkande av korruption) Ja

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag Nej

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och beaktar det i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut Ja

Fonden kan placera i bolag som är involverade i följande produkter eller tjänster:

Kluster bomber, personminor Nej

Kemiska och biologiska vapen Nej

Kärnvapen Nej

Vapen och/eller krigsmaterial Nej

Alkohol Nej

Tobak Nej

Kommersiell spelverksamhet Nej

Pornografi Nej

Fossila bränslen (olja, gas, kol) Ja

Uran Ja

Genetiskt modifierade organismer (GMO) Ja

Övrigt Ja

Hållbarhet per fond

Ålandsbanken Specialplaceringsfonder

Hållbarhet per fond

Ålandsbanken Bostadsfond, Ålandsbanken Tomtfond 
Ålandsbanken förvaltar Bostadsfonden och Tomtfonden med innehav runt om i Finland. 
Dessa två fonder har bidragit till samhällsnyttan genom att skapa ca 15 300 arbetstillfäl-
len tack vare startade byggprojekt. Miljöpåverkan i dessa fonder är låg eftersom bostä-
derna som köps in i Bostadsfonden är nya lägenheter, som har en avsevärt lägre mil-
jöpåverkan än gamla hus. Alla hus har avfallssortering och i en del har installering av 
laddningsstolpar för elbilar påbörjats. En stor andel av bostäderna ligger nära spårför-
bindelser, vilket underlättar de boendes användning av allmänna transportmedel.

Foto: Kjell Söderlund
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Hållbarhetsplan 2018-2030

Hållbara städer och samhällen
Globala målsättningar inom hållbara städer 
och samhällen handlar om att växande stä-
der kan skapa nya möjligheter för ekono-
misk tillväxt, men också bidra till ökade soci-
ala klyftor och påfrestningar på lokala 
ekosystem.

För att förebygga detta rekommenderar 
FN bl.a. följande: 1) att verka för en inklude-
rande och hållbar urbanisering samt för-
bättra kapaciteten för deltagandebaserad, 
integrerad och hållbar planering och förvalt-
ning av bosättningar och 2) att bygga håll-
bara och motståndskraftiga byggnader av 
lokala material.

I Ålandsbankens fastighetsfonder 
Bostadsfonden och Tomtfonden kan vi 
påverka de områden bostäderna och tom-
terna finns i, med ett konkret resultat i att 
samhällen blir mindre segregerade. Fon-
derna har även kunnat visa på sysselsät-
tande siffror och skapande av flera arbets-
tillfällen, än vad som varit verklighet utan 
dessa fonders sysselsättande effekt. 

Bekämpning av 
klimatförändringen
Den globala målsättningen att bekämpa kli-
matförändringen är ett av de viktigaste 
målen inom Ålandsbanken. Vi anser att kli-
matförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Den globala målsättningen är 
att förbättra utbildningen, medvetenheten 

och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning och begräns-
ning av klimatförändringarnas 
konsekvenser.

För Ålandsbankens aktiefonder har vi 
tagit fram koldioxid-intensiteten för fonder-
nas innehav. Avsikten är att investerare blir 
medvetna om avtrycket investeringsverk-
samheten har på miljön och att vi aktivt 
arbetar för att minska på denna i 
fortsättningen.

 När vi investerar tar vi aktivt miljöfrågor i 
beaktande och undviker bolag med miljöför-
störande verksamhet. Detta gör vi via miljö-
analysen som vår samarbetspart Sustainaly-
tics gör för de bolag vi har investeringar i.

Ålandsbanken har även tagit fram Öster-
sjökortet, ett biologiskt nedbrytbart Master-
card-kort kopplat till Åland Index som beräk-
nar koldioxidutsläppen för samtliga kortköp. 
Tanken är att kunderna på så vis har en möj-
lighet att ändra sitt konsumtionsbeteende 
mot ett mera miljövänligt håll. 

Fredliga och inkluderande 
samhällen
Globala målsättningar inom fredliga och 
inkluderande samhällen handlar om väl 
fungerande statsförvaltning med ansvars-
fulla institutioner, transparens och rättssta-
tens principer så att den har ett fundamen-
talt egenvärde. De utgör grund för god  

samhällsstyrning inklusive korruptionsbe-
kämpning och är viktiga drivkrafter för sam-
hällsutveckling. Målsättningen är att väsent-
ligt minska alla former av korruption och 
mutor samt avsevärt minska alla former av 
våld och dödligt våld överallt.

Ålandsbanken har valt att exkludera 
bolag som har över 5 % av sin omsättning 
från verksamhet relaterat till vapen. Via vår 
samarbetspart Sustainalytics bolagsanalys, 
ser vi även över frågor om arbetsförhållan-
den, respekt för mänskliga rättigheter och 
uteslutning av barnarbetskraft som viktiga 
frågor att ta i beaktande vid val av 
investeringsobjekt.

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 tre av de 17 uppställda målen, nämligen Hållbara städer 
och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringen (13) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). 
Nedan följer en kort redogörelse för våra aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar med hänsyn till 
dessa mål.

Ansvarsfulla investeringar

Källa: UNDP
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