SIJOITUSRAHASTOON SEB FINLANDIA OPTIMIZED LOW CARBON SOVELLETTAVA
VASTUULLISUUSPOLITIIKKA
1. Yleistä
Sijoitusrahastoa SEB Finlandia Optimized Low Carbon (Rahasto) hallinnoivan SEB Investment
Management AB:n (Rahastoyhtiö) hallitus on 23.2.2010 hyväksynyt vastuullisuuspolitiikan
(Sustainability Policy for SEB Investment Management AB) (Vastuullisuuspolitiikka), jota
päivitetään ajoittain. Vastuullisuuspolitiikkaa sovelletaan Rahastoyhtiön hallinnoimiin eri maihin
rekisteröityihin rahastoihin. Vastuullisuuspolitiikka kattaa rahastojen osake- ja korkosijoitukset, ja
sitä sovelletaan johdannaisiin sekä strukturoituihin tuotteisiin niin pitkälti kuin mahdollista.
Varainhoitajan ominaisuudessa SEB on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin
(Principles for Responsible Investment). Lisäksi Rahastoyhtiö soveltaa eräitä muita kansainvälisiä
ohjeistuksia (UN Global Compact ja OECD Guidelines for Multinational Enterprises) sekä
toimialakohtaisia toimintaperiaatteita.
Merkittävä osa Rahastoyhtiön vastuullisuutta koskevasta työstä liittyy ympäristöön ja ilmastoon.
Rahastoyhtiö pyrkii lisäämään sijoituksia yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin
kestävyyshaasteisiin. Lisäksi Rahastoyhtiö pyrkii vähentämään rahastojen kielteisiä ympäristö- ja
ilmastovaikutuksia esimerkiksi vähentämällä sijoituksia yhtiöihin, joiden toiminta liittyy fossiilisten
polttoaineiden hyödyntämiseen.
Rahastoyhtiö noudattaa seuraavia vastuullisuuteen liittyviä toimintamalleja suorissa osake- ja
korkosijoituksissaan: (i) sisällyttää (include), (ii) sitouttaa (engage) ja (iii) sulkea pois (exclude).
2. Sijoitusrahastoon SEB Finlandia Optimized Low Carbon sovellettavat erityiset
vastuullisuusperiaatteet
Edellä mainittua Vastuullisuuspolitiikkaa sovelletaan myös Rahastoon ns. peruskriteereiden
osalta. Rahaston sijoituksista suljetaan pois yritykset, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia
muodostuu kivihiilen hyödyntämisestä.
Lisäksi Rahaston salkunhoidossa hyödynnetään ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamaa
suomalaisten yhtiöiden hiilidioksidipäästöjä koskevaa tietoaineistoa. Kyseiseen tietoaineistoon
perustuen ja matemaattisella optimoinnilla alipainotetaan niitä Rahaston vertailuindeksiin
kuuluvia yhtiöitä, joilla on suurimmat hiilidioksidipäästöt. Alipainotuksista huolimatta Rahaston
tuottokehitys pyritään optimoinnilla pitämään mahdollisimman lähellä vertailuindeksin
tuottokehitystä. Rahaston tavoitteena on päästä selvästi vertailuindeksiä pienempiin
hiilidioksidipäästöihin.
Hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten lisäksi Rahaston sijoituksista suljetaan
Vastuullisuuspolitiikan peruskriteereiden mukaisesti pois yhtiöt, jotka:







valmistavat, kehittävät tai myyvät aseita, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia (esim.
maamiinat, rypälepommit ja kemialliset sekä biologiset aseet);
osallistuvat ydinaseohjelmien kehittämiseen tai ydinaseiden tuottamiseen;
ovat varmennetusti rikkoneet ihmisoikeuksia, ympäristöä, korruptionvastaista toimintaa
tai työntekijöiden oikeuksia koskevia kansainvälisiä sääntöjä tai sopimuksia, eikä
nähtävissä ole näiden rikkomusten korjaamiseen tähtäävää toimintaa; ja
ovat Euroopan unionin, YK:n tai Yhdysvaltojen sanktiolistoilla olevien henkilöiden
kontrolloimia.
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