
SFDR - Määräaikaisraportti

Nimi: 

   Managed Portfolio Balanced High risk/In 3 to 7 years

   Managed Portfolio Balanced Low risk/More than 15 years

   Managed Portfolio Balanced Medium risk/In 7 to 15 years

   Managed Portfolio Varainhoito Yhdistelmä 50

Raportointijakso: Q3 2022

Artikla 8 -raportti

1. MISSÄ MÄÄRIN TÄMÄN RAHOITUSTUOTTEEN YMPÄRISTÖÖN JA/TAI

YHTEISKUNTAAN LIITTYVÄT OMINAISUUDET SAAVUTETTIIN?

Tämä raportti on laadittu SFDR-asetuksen raportointivaatimusten mukaisesti ja se antaa tietoa siitä, miten rahoitustuote on

edistänyt ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia:

Poissulkeminen

Sulkee pois sellaiset yhtiöt/liikkeeseenlaskijat, jotka:

- osallistuvat  epäeettiseen tai kiistanalaiseen toimintaan

- Ovat osallisina toiminnassa, jolla on merkittävä haitallinen ilmastovaikutus

Aktiivinen omistajuus

Aktiivisen omistajuuden toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään sijoituskohteena olevien yritysten/liikkeeseenlaskijoiden

positiivisia kestävyysvaikutuksia:

- Rahasto pyrkii puuttumaan sijoituskohteena olevien yritysten kestävyysvaikutuksiin vaikuttavuustoimien avulla.

- Rahasto pyrkii puuttumaan sijoituskohteena olevien yritysten kestävyysvaikutuksiin äänestämällä yhtiökokouksissa olennaisista

kestävyysaiheista.

Huolimatta siitä, että rahoitustuotteella ei ole erillistä tavoitetta kohdistaa sijoituksia ympäristönäkökulmat huomioiden, tuote voi

ympäristöön liittyviä ominaisuuksia edistämällä myötävaikuttaa suorasti tai epäsuorasti ympäristötavoitteiden saavuttamiseen

ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen osalta.



1.1 MITEN TUOTE SUORIUTUI KESTÄVYYTEEN LIITTYVIEN INDIKAATTOREIDEN OSALTA?

POISSULKEMINEN

Rajoitusten määrä yhteensä

Omistusten määrä poissuljettujen

liikkeeseenlaskijoiden arvopapereissa

Yritysten pois sulkemiset perustuvat näihin tekijöihin 

- Tiukennetut kestävyysstandardit

- Epäeettiseen & Kiistanalaiseen toimintaan ja

toimialoille osallistuminen

- Ilmastoon merkittävällä tavalla negatiivisesti

vaikuttaan toimintaan osallistuminen

Tunnusluku

Rajoitusten kohteena olevien

yhtiöiden/liikkeeseenlaskijoiden määrä

Sitova elementti

Sulkee pois rajoituslistojen tai -kategorioiden

kattamat yritykset/liikkeeseenlaskijat

Tiedot per: 30.09.2022

Rajoituskategoria Alakategoria Soveltuva Rajoitustenmäärä Prosenttia

vertailuindeksistä

Hyvät kestävyyskäytännöt Yritykset Ei 9 0%

Hyvät kestävyyskäytännöt Maa Kyllä 0 0%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Aikuisviihde Ei 0 0%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Uhkapelit Ei 3 0%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Aseteollisuus Ei 7 1%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Kiistanalaiset
aseet

Ei 6 1%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Alkoholi Ei 5 1%

Epäeettisen ja kiistanalaisen toiminnan
vähentäminen

Tupakka Ei 1 0%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Kivihiili Kyllä 13 1%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Öljyhiekka Ei 1 0%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Turvepohjainen
energia

Ei 0 0%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Kivihiilen louhinta Ei 0 0%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Kivihiilivoima Ei 5 0%

Haitallisten ilmastovaikutusten
vähentäminen

Fossiiliset
polttoaineet

Ei 17 1%

 



AKTIIVINEN OMISTAJUUS – SIJOITUSKOHTEIDEN KESTÄVYYSVAIKUTUKSET (VAIKUTTAVUUSTOIMET)

Ympäristöä (E) koskevat olennaiset aiheet

Yhteiskuntaa (S) koskevat olennaiset aiheet

Hallintotapaa (G) koskevat olennaiset aiheet

Tunnusluku

Vaikuttamistoimien ja -teemojen vuotuinen määrä

Sitova elementti

Puuttuminen vaikuttavuustoimin olennaisiin

kestävyysaiheisiin.

AKTIIVINEN OMISTAJUUS – SIJOITUSKOHTEIDEN KESTÄVYYSVAIKUTUKSET  (ÄÄNESTÄMINEN)

Äänestetty ympäristöön (E) ja yhteiskuntaan (S) liittyvistä

esityksistä

Äänestetty hallintotapaan (G) liittyvistä esityksistä

Tunnusluku

Ympäristöön (E) ja yhteiskuntaan (S) liittyvien

äänestysten määrä (12 kk juokseva)

Sitova elementti

Äänestäminen ympäristöön (E) ja yhteiskuntaan (S)

liittyvissä esityksissä äänestysohjeiden ('Voting

Guidelines' ja 'Voting Scope') mukaisesti.



2. MITKÄ OVAT RAHASTON SUURIMMAT SIJOITUKSET?

Suurimmat sijoitukset Toimiala Maa Osuus sijoituksista

(%)

Tesla Inc (Us) Kulutustavarat ja-palvelut Yhdysvallat 1,76

Apple Inc. Informaatioteknologia Yhdysvallat 1,65

Microsoft Corp. Informaatioteknologia Yhdysvallat 1,50

Amazon.Com Kulutustavarat ja-palvelut Yhdysvallat 1,11

Nvidia Corp. (Us) Informaatioteknologia Yhdysvallat 0,72

France (Govt Of) 0% 25.11.2030 Tieto puuttuu Ranska 0,56

France (Govt Of) 0% 25.03.2025 Tieto puuttuu Ranska 0,51

Alphabet Inc C Communication Services Yhdysvallat 0,51

Alphabet Inc A Communication Services Yhdysvallat 0,51

Neste Oyj Energia Suomi 0,48

 

Tiedot per: 30.09.2022

3. MISSÄ MÄÄRIN SIJOITUKSET OLIVAT EU-TAKSONOMIAN MUKAISIA?

Koska tekniset seulontakriteerit on määritelty vain toiminnoille, jotka vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen

hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviin ympäristötavoitteisiin ja nämä tavoitteet ovat ainoat

EU-taksonomiassa tällä hetkellä voimassa olevat tavoitteet, kuvaavat seuraavat osiot sitä, missä määrin sijoitukset

noudattavat näitä kahta ympäristötavoitetta.

Taksonomian neljä muuta ympäristötavoitetta ovat meri- ja vesivarojen suojelu, kiertotalouden edistämnen,

ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu. Näihin kaikkiin sovelletaan vuoden

2022 raportointivaatimuksia, mikä tarkoittaa, että ne raportoidaan vuosikertomuksissa vuodesta 2023 alkaen.



3.1 MIKÄ OLI EU-TAKSONOMIAN MUKAISTEN SIJOITUSTEN OSUUS?

Taksonomian mukaisuus Q3 2022

Taksonomian mukainen kokonaisliikevaihto 0,00%

Taksonomian mukainen kokonaisliikevaihto (mahdollistava toiminta) 0,00%

Taksonomian mukainen kokonaisliikevaihto (siirtymätoiminnot) 0,00%

 

Taksonomian mukainen kokonaisliikevaihto kuvaa EU:n taksonomian mukaisten sijoitusten tämän hetken osuutta.

Taksonomian mukainen kokonaisliikevaihdon laskeminen koostuu sijoituksista yhtiöihin, jotka ovat itse ilmoittaneet tai

julkistaneet taloudellista toimintaa, joka täyttää kaikki EU:n taksonomian ympäristön kannalta kestävän taloudellisen

toiminnan kriteerit.

Soveltuva kokonaisliikevaihto ei kuvaa EU:n taksonomian mukaisten sijoitusten tämän hetkistä osuutta. Tämä osa

raportista on nähtävä täydennyksenä taksonomian mukainen liikevaihto -tietohin, jotta voidaan havainnollistaa

sijoitusten osallistumista  taloudelliseen toimintaan, joka on soveltuvaa toimintaa, mutta jota ei ole arvioitu kaikkien

ympäristön kannalta kestävän taloudellisen toiminnan kriteerien perusteella EU:n taksonomian mukaiseksi.

”Ei merkittävää haittaa" -periaate koskee vain niitä sijoituksia, joissa on huomioitu EU:n ympäristön kannalta kestävän

taloudellisen toiminnan kriteerit. Tämän rahoitustuotteen sijoitusten loppuosan osalta ei oteta huomioon EU:n

kriteerejä ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle.




