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Ålandsbanken Vindkraft
Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft

Ålandsbankens miljöarbete har gått från engagemang på gräsrotsnivå till att vara en integrerad 
del av hela vår verksamhet – via Miljökonto till Östersjökonto och Östersjöprojektet. År 2016  
lanserade vi Åland Index, den molnbaserade innovationen som beräknar miljöpåverkan på  
varje korttransaktion och som numera är det ledande globala indexet för miljöpåverkan. 

I all placeringsverksamhet tar vi hänsyn till hållbarhetsfaktorer när vi fattar våra investerings- 
beslut. Vi vill aktivt bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. Redan år 2010 undertecknade  
vi FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). Samma år var vi även en av de grundande 
medlemmarna av FINSIF, Finlands forum för hållbara investeringar. 

I maj 2019 lanserade vi räntefonden Ålandsbanken Green Bond ESG som investerar i gröna obli-
gationer - fonden erhöll som första finländska räntefond Svanenmärket hösten 2019. I december 
2020 lanserade vi Ålandsbanken Vindkraft - Finlands första specialplaceringsfond som investerar 
i vindkraft.

Hur fungerar fonden?

Varför investera i Ålandsbanken Vindkraft?

• Fondens investeringar ökar självförsörjning av elproduktion.

• Elektrifieringen av samhället ökar efterfrågan på el och vindkraft är den billigaste nya  
formen av elproduktion.

• Genom att investera i fonden kan du bidra till att möjliggöra ett klimatneutralt Finland  
år 2035.

• Fonden är attraktiv för en långsiktig investerare och samtidigt mera flexibel för teckning  
och inlösen jämfört med en kommanditbolagsfond. 

• Vi schemalägger fondens investeringar, användningen av belåning och försäljningen av el 
enligt marknadssituationen, inte enligt en specifik investeringsram. Den förväntade årliga 
avkastningen uppgår till 5 - 7 %.

• Högre inflation påverkar vindkraftsparkernas resultat i positiv riktning och därmed även 
fondens avkastning.

 Fonden placerar huvudsakligen 
i vindkraftsprojekt med alla 
behövliga tillstånd för bygg-
start, alternativt en färdigbyggd 
vindkraftspark som producerar 
elektricitet.

 Under byggperioden förväntas 
värdet på vindkraftsparken öka.

 Fondens avkastning består av 
den årliga värdeförändringen 
av nettotillgångarna och kas-
saflödet från elförsäljningen.
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Fondägda vindkraftsparker i drift och under uppbyggnad

1. Murtomäki 2. Kalistanneva 3. Juurakko 4. Karahka 5. Niinimäki

Läge Pyhäjärvi Kurikka Kalajoki Oulainen Pieksämäki

Fondens ägar- 
andel i projektet

100 %
40 %  

(Helen 60 %)
49 %  

(Helen 51 %)
49 %  

(Helen 51 %)
49 %  

(Helen 51 %)

Affären 
verkställdes

12/2020 2/2022 7/2022 7/2022 11/2022

Projektutvecklare YIT Valorem VSB VSB OX2

Kapacitet 93 MW 165 MW 40 MW 148 MW 145 MW

Antal turbiner 15 30 7 25 22

Turbinleverantör Vestas Nordex Nordex Nordex
Siemens 
Gamesa

Uppskattad 
produktionsstart

Q1/2024 Q1/2025 11/2022 Q4/2024 Q4/2024

Snabbfakta om fonden

Bekanta dig även med faktabladet för fonden som du hittar på vår webbplats eller på ditt  

närmaste bankkontor.

Fondtyp Specialplaceringsfond NON-UCITS (öppen)
Huvudsakliga investeringsobjekt Vindkraftsparker i Finland och i  

övriga nordiska länder
Andelsserier i fonden Tillväxt- och avkastningsandelar  

(förväntad utdelning minst 2 % per år)
Teckning och inlösen Halvårsvis: 30.6. och 31.12.
Riskklass 6/7
Förväntad årlig avkastning (efter kostnader) 5 – 7 %
Teckningsprovision 2,00 %
Förvaltningsavgift av NAV A- och B-serier: 1,65 % 

C- och D-serier: 1,15 %
Prestationsbaserad avgift 20 % av den avkastning som överstiger 7 % p.a.
Inlösenprovision Under 1 år: 5 %

1 – 3 år: 4 %
3 – 5 år: 3 %
5 – 7 år: 2 %
Över 7 år: 1 %
Inlösenbegäran ska göras  
minst 6 månader i förväg.

Maximal tillåten belåning 50 % av totala tillgångar (GAV)
Fondens målstorlek 500 miljoner euro före år 2025
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Viktig information

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Investeraren ansvarar för all risk i samband  

med investeringsbeslut som investeraren gör. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras,  

kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och den verkliga utvecklingen kan avvika från 

eventuella prognoser, både positivt och negativt.

Denna kommunikation är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna kommunikation är  

att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare 

information på svenska och finska, inklusive faktablad, fondens stadgar och fondprospekt, fås kostnadsfritt av 

din rådgivare och på vår webbplats. Vi rekommenderar även att du bekantar dig med dokumentet Väsentlig  

och tillräcklig information om fonden, som finns tillgängligt på vår webbplats.

Informationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av  

investeringar i fonder och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Banken har inte heller 

bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenlig för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och  

erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.


