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Bjørn Edvart Kristiansen
      Toimitusjohtaja

Koronavuosi 2021 on jo pitkällä ja täysin rokotettujen määrä 
kasvaa jatkuvasti. Yhteiskunnat ovat jälleen avautumassa ja op-
timismi lisääntyy. Vielä ei kuitenkaan ole aihetta juhlaan, koska 
deltavariantti leviää. Kehityksen seuraaminen on kiinnostavaa, 
vaikka suuri osa väestöstä on jo rokotettu. 

Pandemian iskiessä maailmaan viime vuonna monet olivat epä-
varmoja sen vaikutuksista vastuullisuusajatteluun – kriisinhän 
voitiin ajatella jättävän varjoonsa kaiken muun ja vähentävän 
vastuullisuusasioiden merkitystä. Saimme viime vuoden aikana 
kriisistä huolimatta todeta, että tulos oli päinvastainen. Vas-
tuullisuus on valokeilassa edelleen vuonna 2021. 

Pandemia on antanut meille muistutuksen tulevaisuuden yllä-
tyksellisyydestä. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, 
mutta hyvä valmiustaso, selkeä johtaminen ja vakiintuneet ris-
kienhallintajärjestelmät antavat meille paljon paremmat edel-
lytykset toimia hyvin epävarmoina aikoina. Yrityksille tämä 
merkitsee hyvää johto ja johtamistapaa – kykyä keskittyä tär-
keimpiin riskitekijöihin ja toimia samalla joustavasti epävarmoi-
na aikoina. Sama pätee suoraan myös vastuullisuuteen. Nyky-
päivänä yrityksiä uhkaavat riskit monelta eri taholta, ja johdon 
ja hallituksen on oltava kaukokatseisia strategioita laatiessaan. 
Yritykset, jotka eivät sisäistä tätä, joutuvat jatkossa vaikeuksiin, 
jotka liittyvät niin niiden kykyyn pitää kiinni lahjakkuuksista ja 
houkutella palvelukseensa uusia kuin myös täyttää oikeudelliset 
vaatimukset ja raportoida toiminnastaan viranomaisten edellyt-

Ensimmäinen puolivuotiskausi 2021

tämällä tavalla. Lisäksi vastuullisuustoimet vaikuttavat yrityksen maineeseen ja kykyyn houkutella asiakkaita ja 
sijoittajia. 

Siksi vastuullisuusarviot ovat hyvin keskeinen osa sijoitusprosessiamme. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 
olemme jatkaneet työtä jo omistamiemme yhtiöiden seuraamiseksi samalla, kun analysoimme uusia sijoitusmahdol-
lisuuksia. Olemme keskustelleet monien yhtiöittemme kanssa ja äänestäneet yhtiökokouksissa. Tässä raportissa on 
yhteenveto siitä, mitä olemme tehneet vuoden alkupuoliskolla. 
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Me ODINilla poimimme osakkeet yksitellen ja punnit-
semme tarkasti valitsemamme yritykset. Erilaiset vas-
tuullisuuskriteerit vaikuttavat ajan myötä yritysten lisä-
arvon tuottamiseen. Siksi vastuullisuusarvioinnit ovat 
keskeinen tekijä kaikissa investointipäätöksissä. Siksi 
salkunhoitajamme tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten 
johdon kanssa ja esittävät kysymyksiä yritysten vastuul-
lisuudesta. Olemme aktiivinen omistaja ja käytämme ää-
nioikeuttamme vaikuttaaksemme ja varmistaaksemme, 
että vastuullisuus saa suuren painoarvon. Vuonna 2012 
allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteet. Tämä tarkoittaa, että sitoudumme ottamaan 
huomioon toimintojen vastuullisuuden ja kestävyyden 
periaatteet arvioissamme yrityksistä ja salkuista sekä 
raportoimaan niistä. Tämä velvoite koskee myös korko-
rahastojamme.

Työmme vastuullisuuden parantamiseksi voidaan tiivis-
tää kolmeen pääluokkaan: 

INTEGROINTI tarkoittaa muun muassa sitä, että analy-
soimme sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden toimin-
nan kestävyyden. Kaikki yritykset, joihin sijoitamme, 
esitellään salkunhoito-osastolle, ja samalla tehdään ar-
vio niiden toiminnan vastuullisuudesta. Toisin sanoen 
arvioimme vastuullisuuteen jatkossa liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet sekä yhtiön hallituksen ja johdon suh-
tautumisen vastuullisuuteen. Lisäksi teemme säännöl-
lisin väliajoin kokonaisarvioita sijoitussalkuistamme. 
Hyvien arvioiden tekeminen edellyttää olennaisten tie-
tojen käytettävyyttä, ja käytämme monista eri lähteistä 
saatavia tietoja. Niihin kuuluu julkisesti saatavilla olevia 
tietoja, kuten vuosikertomuksia, NGO-raportteja ja vas-

taavia, ja kunkin yhtiön johdon edustajilta tapaamisten 
yhteydessä sekä analyytikoilta saatuja tietoja. Käytäm-
me myös ulkopuolisia analysointitoimistoja, joilta saam-
me objektiivisia arvioita yhtiöistä. Nykyään käytämme 
Sustainalytics-analytiikkatoimistoa, joka antaa meidän 
käyttää laajoja yritystietokantojaan ja hyödyntää ana-
lyytikkojaan sekä analyysejä, jotka koskevat tuotevali-
koimia ja tapahtumia.

AKTIIVINEN OMISTAJUUS tarkoittaa äänioikeutemme 
käyttämistä osakkeenomistajana sekä äänestämällä 
yhtiökokouksissa että käymällä aktiivista ja jatkuvaa 
vuoropuhelua omistamiemme yhtiöiden kanssa. Osallis-
tumme myös vaalikomiteoiden työhön. Tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta ja vahvistaa yritysten vastuullisuus-
työtä. Näin yritykset ovat paremmin varustautuneita 
toimimaan kohtaamissaan erilaisissa ongelmatilanteis-
sa, mikä on myös osakkaiden etu. Tavoitteenamme on 
äänestäminen kaikissa sijoituskohteinamme olevien yh-

tiöiden yhtiökokouksissa. Jotta voisim-
me onnistua tässä parhaalla mahdolli-
sella tavalla, käytämme ISS Proxy Voting 
Service -palvelua, jolta saamme ehdotuk-
sia kestävyysnäkökohtien ottamiseksi 
huomioon äänestyksissä. Keskusteluissa 
salkkuyhtiöidemme kanssa tämä liit-
tyy tavallisesti erityisen tärkeinä pitä-
miimme tapahtumiin, raportteihin tai 
aiheisiin. Jos kyseessä on jokin tapah-
tuma sijoituskohteessamme, haluam-
me välittömästi keskustella siitä. Jos 
yhtiössä ei näytä olevan kykyä tai halua 
muutokseen, luovumme sen osakkeis-
ta. Keskitettyjen salkkujemme vuoksi 
olemme monissa tapauksissa merkittävä 
omistaja. Äänemme kuullaan, ja varmis-
tamme, että käytämme sitä. Yrityksissä, 
joissa olemme pieniä omistajia, teemme 

usein hyödyllistä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

POISSULKEMISET JA TARKKAILU ovat vaikuttamis-
keinojamme silloin, kun salkkuyhtiöissämme ilmenee 
jotain, joka saattaa olla ristiriidassa periaatteittemme 
kanssa.

Aktiivisena salkunhoitajana lähestymistapamme salk-
kujen kokoamiseen on yrityslähtöinen. Siksi meillä ei ole 
suurta tarvetta käyttää poissulkemislistoja yrityksistä, 
joita emme halua salkkuihimme. Toisin sanoen kaikki 
yritykset, joihin sijoitamme, on analysoitu perusteelli-
sesti ja valittu pitkän prosessin tuloksena.

Näin ODIN edistää vastuullisuutta

1. Integrointi  – tarkoittaa kestävyysnäkökohtien huomioon 
 ottamisen sisällyttämistä ODINin sijoituspäätöksiin. 

2. Aktiivinen omistajuus  – tarkoittaa aktiivisuutta yhtiöis-
 sä,  joihin olemme sijoittaneet, keskustelemalla niiden 
 johdon kanssa ja käyttämällä äänioikeutta niiden yhtiö-
 kokouksissa.

3. Poissulkemiset ja tarkkailu  – tarkoittaa, että hylkäämme
  yksittäisiä yhtiöitä niiden käyttäytymisen ja/tai niiden  
 tarjoamien tuotteiden/palveluiden perusteella. Jos omis-
 tamiemme yhtiöiden käyttäytyminen/tuotteet muuttuvat,
  ne asetetaan tarkkailulistalle. 
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Joitakin yrityksiä suljetaan pois riskiprofiilia ja tulevai-
suudennäkymiä koskevan kokonaisarvion perusteella. 
Tässä arvioinnissa vastuullisuudella on suuri merkitys. 
Samalla vältämme tiettyjä toimialoja ja yksittäisiä yri-
tyksiä niiden tuotteiden ja/tai sen toiminnan vuoksi. 
Arviomme perustuvat omiin kriteereihimme ja Norjan 
valtion ulkomaisia sijoituksia hoitavan Statens Pensjon-
sfond Utlandin (SPU) kriteereihin. Noudatamme myös 
Norjan valtion ulkomaisia sijoituksia hoitavan SPU:n 
poissulkemislistaa, ja SPU:n poissulkemat yhtiöt sulje-
taan myös meidän sijoituskohteittemme ulkopuolelle. 

Suljemme pois yhtiöt, joiden liikevaih-
dosta:

5% liittyy lämpöhiilen talteenottoon tai  
joiden toiminnasta olennainen osa  
perustuu lämpöhiileen

5% liittyy tupakan tuotantoon

5% liittyy pornografiaan

5% liittyy öljyhiekkaan

0% liittyy kiistanalaisiin aseisiin (aseisiin, 
joiden tavanomainen käyttö on ihmisoi-
keuksien vastaista)

Yrityksiä suljetaan pois tai otetaan tarkkailulistalle myös 
silloin, kun niiden epäillään vakavasti ja systemaattises-
ti rikkovan yleisesti hyväksyttyjä normeja. Odotamme 
sijoituskohteiksi valitsemiemme yhtiöiden noudattavan 
käyttäytymisessään YK:n Global Compact -periaatteita. 
Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöi-
den oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Li-
säksi olemme laatineet asiakirjoja, jotka kuvaavat omia 
odotuksiamme sijoituskohteiltamme. 

Seuraavalla sivulla on kattava yleiskuvaus rahastoistam-
me.

Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, 
työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja kor-
ruption torjuntaa:

Ihmisoikeudet

Periaate  1: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea 
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia
Periaate  2: Huolehtia, että ne eivät ole osallisina  
ihmisoikeuksien loukkauksiin

Työntekijöiden oikeudet

Periaate 3: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea 
työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä 
yhteisesti sovittuihin työehtoihin
Periaate 4: Estää kaikenlainen pakkotyön käyttö
Periaate 5: Kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä
Periaate 6: Estää työvoiman syrjiminen

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee noudattaa varovaisuus periaatetta 
ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla
Periaate 8: Tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vas-
tuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä
Periaate 9: Edistää ympäristöystävällisten teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa

Korruption torjunta

Periaate 10: Yritysten tulee työskennellä kaikkia 
korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja 
lahjonta
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ODIN Norden

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN USA

ODIN Eiendom

OSAKERAHASTOT

ODIN Aksje

ODIN Horisont

ODIN Flex

ODIN Konservativ

ODIN Rente

ODIN Likviditet

ODIN Norsk Obligasjon

ODIN Europeisk Obligasjon

ODIN Kreditt

KORKORAHASTOT

Rahastojemme kestävyysluokitus

ODIN Small Cap

YHDISTELMÄRAHASTOT
- Fossiilivapaa
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VASTUULLISUUS

Vastuullisuuspisteet: Erittäin hyvä  
Rahasto saa huippupisteet aktiivisesta omistajuudesta ja toimialo-
jen poissulkemisesta, mutta se menettää yhden pisteen yhteiskun-
tavastuun puuttumisen vuoksi.
 

4/5 pistettä

1.   Integraatio – tarkoittaa, että vastuullisuusnäkökohdat inte-
 groidaan ODINin sijoituspäätöksiin.

2.   Aktiivinen omistajuus – olemme aktiivisia omistajia
 sijoituskohteissamme yritysten johdon kanssa käytävän vuoro-
 puhelun avulla ja käyttämällä äänioikeuttamme yhtiökokouk-
 sissa.

3.   Analyyseihin ja sijoituspäätöksiin – emme sijoita 
 yksittäisiin yrityksiin niiden toiminnan ja/tai
 tuotteiden/palveluiden vuoksi. Jos sijoituskohteen 
 toiminta muuttuu tai tuotteet muuttuvat, se asetetaan 
 tarkkailulistalle.
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VAIKUTTAMISKEINOT

Merkintäjärjestelmä on laadittu SpareBank 1:n tarjoamia rahastoja var-
ten. Sen tarkoitus on osoittaa rahastojen vastuullisuutta. Rahasto voi 
saada yhteensä viisi pistettä kolmella perusteella: negatiivinen seulon-
ta, positiivinen seulonta ja aktiivinen omistajuus. Rahastot on arvioinut 
puolueeton kolmas osapuoli: The Governance Group. 

(Myydään ainoastaan Norjassa)

(Myydään ainoastaan Norjassa)
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Vuonna 2020 vastuullisuustyömme lisääntyi merkittä-
västi. Olemme kehittäneet sisäisesti strategiaa, raken-
netta ja raportointia ja keskittyneet samalla sijoitus-
kohteisiimme. Vuoden 2021 alkupuoliskolla olemme 
kehittäneet tätä edelleen keskustelemalla salkkuyhtiöi-
demme kanssa. 

Vuoden 2021 vuosiohjelman teemoiksi valitsimme mo-
dernin orjuuden, hallitusten kokoonpanon ja ilmasto-
riskin. Tämä merkitsee, että käymme läpi sijoitussalk-
kumme keskittymällä erityisesti näihin aiheisiin ja 

kasvattamalla myös sisäistä tietämystämme. Kuten sa-
nottu, olemme toistaiseksi kuluneen vuoden aikana käy-
neet keskusteluja näistä aiheista yksittäisten yritysten 
kanssa, mutta jatkamme niitä syksyllä tarkastelemalla 
näihin aiheisiin liittyviä salkkuyhtiöitämme.  

Kevät on vilkasta yhtiökokousaikaa, ja vaikka pari yhtiö-
kokousta jääkin syksyyn, valtaosa on pidetty keväällä. 
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2021 olemme anta-
neet 3512 ääntä 192 yhtiökokouksessa.

Mitä olemme tehneet tähän asti vuoden aikana

Vuoden alkupuoliskolla salkkuyhtiöidemme kanssa 
käymäämme vuoropuheluun on pandemia luonnollises-
ti vaikuttanut, mutta suuressa osassa keskusteluja on 
myös käsitelty vuosiohjelmamme sisältöä. Viime vuosi-
na olemme valinneet vuosittain kolme aihetta, 
joihin kiinnitämme erityistä huomiota 
koko vuoden ajan. Vuonna 2021 pai-
nottamamme teemat ovat mo-
derni orjuus, ympäristöriski ja 
hallitusten kokoonpano. Tar-
kastelemme salkkujamme, 
jotta voimme tunnistaa 
näihin aiheisiin liittyvät 
riskit, ja aloitamme kes-
kustelun huomattavasti 
altistuneiden yritysten 
kanssa. 

Vuoden alkupuoliskolla 
olemme kirjanneet 13 vas-

tuullisuuskysymyksin liittyvää vuoropuhelua yritysten 
kanssa. Määrittelemme nämä vuoropuhelut tilaisuuk-
siksi, joissa otamme yhteyttä yritykseen kysymysten 
esittämiseksi vastuullisuuskysymyksistä tai niistä kes-

kustelemiseksi. Sisällytämme lukuun myös tilanteet, 
joissa yritys on ottanut yhteyttä meihin saa-

dakseen palautetta osakkaille tärkeistä 
asioista. Vastuullisuutta käsitellään 

myös useimmissa yhtiökokouksis-
sa, mutta on syytä korostaa, että 

kaikki tapaukset eivät ole muka-
na tässä yleiskatsauksessa. 

Seuraavilla sivuilla on esi-
merkkejä vuoropuheluista, joi-
ta olemme käyneet salkkuyhti-
öidemme kanssa vuoden 2021 

aikana, sekä yleiskatsauksen 
siitä, miten olemme äänestäneet 

yhtiökokouksissa. 

Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa

37 %

30 %

33 %

Dialoger i 2020

Environmental Social Governance

4 vuoropuhelua

5 vuoropuhelua

4 vuoropuhelua
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             2000                 2050      2100

ESG:n E:hen liittyvät 
haasteet koskevat ympä-
ristöä ja ilmastoa. Koska 
toimilla maailman hiili-
dioksidipäästöjen vähen-
tämiseksi on kiire, tämä 
on selvästi eniten huo-
miota vaativa vastuulli-
suusteema. EU:n tulossa 
olevat uudet säännökset 

konkretisoidaan yritysten osuus ilmakehään joutuvien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja niiden osuus 
uusien vihreiden ratkaisujen etsimisessä. Tämä tuo 
mukanaan sekä riskejä että mahdollisuuksia yrityksille 
kaikilla toimialoilla. Haluamme, että yhtiömme tekevät 
selkeän arvion ilmasto- ja ympäristövaikutuksistaan.

On ilahduttavaa nähdä, että yhtiöt alkavat yleisesti kat-
soen raportoida vastuullisuusasioista sekä hiilijalanjäl-
jen että muiden yhtiön kannalta merkittävien ESG-te-
kijöiden osalta. Lisäksi niiden yhtiöiden määrä kasvaa, 
jotka sitoutuvat Science Based Targets Initiative (SBTi) 
-aloitteeseen. Nämä yhtiöt ilmoittavat haluavansa, että 

päästövähennystavoitteet vastaavat Pariisin sopimuk-
sen 1,5 asteen tavoitetta. Tästä keskustelemme myös 
usein salkkuyhtiöidemme kanssa. Sitoutuminen ja ra-
portoiminen antaa sekä yritysjohdolle että muille kiin-
nostuneille mahdollisuuden seurata yhtiön edistymistä. 

Tähän liittyvä aihe on ilmastoriski, joka on yksi vuoden 
kolmesta teemastamme. Käytämme aikaa ilmastoris-
kin arviointiin omistamissamme yhtiöissä. Siirtyminen 
vähäpäästöiseen yhteiskuntaan vaikuttaa yrityksiin 
vaihtelevasti. Fossiilisen energian käyttöön perustu-
villa energiaintensiivisillä toimialoilla kustannukset 
nousevat jyrkemmin sääntelyn kiristyessä sekä vero- ja 
maksujärjestelmän muuttuessa vihreämmäksi. Fossiili-
sen energian tuottajat kokevat tuotteidensa kysynnän 
vähitellen laskevan. Yhtiöt, jotka voivat kehittää ener-
giankulutustamme vähentäviä ratkaisuja, kulkevat sen 
sijaan kohti valoisampia aikoja.

Ilmastoriski ei ole staattinen, vaan yritykset voivat itse 
vaikuttaa siihen innovoimalla sekä kyvyllään mukautua 
ja muuttua.

Ympäristö ja ilmasto 

Pariisin sopimuksessa maat ovat laatineet suunnitelman miten ilmastopäästöt saadaan nollaan vuoteen 2100 mennessä.
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Samalla tavoin, kuin 
odotamme yritysten kes-
kittyvän ympäristö- ja 
i lmastovaikutuksiinsa, 
odotamme niiden myös 
keskittyvän siihen, miten 
ne vaikuttavat ihmisiin ja 
yhteiskuntaan. Yksikään 
yritys ei ole täydellinen 
ja kaikilla on eritasoisia 

haasteita, mutta on tärkeää, että yritykset ottavat sel-
västi kantaa siihen, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä 
eivät ole. Entä jos hyvässä ja huonossa kunnossa olevien 
asioiden määritelmä vaihtelee maittain? Tarkkailemme 
rahastojamme havaitaksemme mahdolliset poikkeamat. 
Kokemustemme mukaan yrityksillä, joiden arvoketjut 
ovat hyvin monimutkaisia, on erityisiä haasteita. 

Kuten kirjoitimme vuosikertomuksessa, olimme viime 
vuonna yhteydessä Yaraan sen käyttämän valkovenäläi-
sen toimittajan vuoksi. Kysymys oli Yaran alihankkijan 
työntekijöiden lakko-oikeudesta ja yleisesti heikoista 
työoloista. Ilmaisimme huolemme, ja yhtiö vastasi meil-
le nopeasti sekä julkaisi myös lausunnon verkkosivul-
laan. Yara on aina ilmoittanut selvästi, mitä se odottaa 
alihankkijoiltaan, ja koska Yara on alihankkijan selvästi 
suurin yksittäinen asiakas, sen vaikutusvalta on suuri. 
Tammikuussa se ilmoitti osavoitosta asiassa, ja aiemmin 
irtisanotut saavat palata töihin. Olemme jatkaneet asian 
seuraamista, ja otimme Yaraan uudelleen yhteyttä viime 
keväänä. Tapaus on hankala, ja siinä käytämme osak-
keenomistajan ääntämme varmistaaksemme, että yhtiö 
korjaa tilanteen. Seuraamme tarkasti asian etenemistä. 

Meillä oli runsas vuosi sitten Länsi-Saharan tukikomi-
tean kanssa tapaaminen tarkoituksena saada parempi 
käsitys ongelmista, joita yhtiöiden läsnäoloon miehite-
tyssä Länsi-Saharassa liittyy. Kirjoitimme tähän liitty-

västä työstä viime vuoden Vastuullisuusraportissamme. 
Salkkuyhtiöistämme ruotsalaisella Atlas Copcolla ja sak-
salaisella Continentalilla oli tuolloin toimintaa alueel-
la. Ensin mainittu yritys poistui alueelta vuonna 2020. 
Tämän vuoden helmikuussa myös Continental ilmoitti, 
että se ei ollut uusinut sopimustaan kuljetushihnojen 
toimittamisesta Marokon valtiolliselle kaivosyhtiölle 
OCP:lle. Vaikka äänemme on maailmanlaajuisesti vä-
häinen, haluamme käyttää mahdollisuutta vaikuttaa 
yrityksiin, joihin liittyy vastaavia ja muita ESG-aiheisia 
ongelmia, ja keskustella niiden kanssa.

Kuten edellä on todettu, ODIN on tänä vuonna kiin-
nittänyt erityistä huomiota moderniin orjuuteen, jota 
käytetään yleiskäsitteenä erilaisista ihmisten törkeis-
tä hyväksikäyttötilanteista. Salkkuyhtiöiltämme, joilla 
on hajautettu liiketoimintamalli, tämä edellyttää hyviä 
toimintaperiaatteita ja menettelyjä, jotka vähentävät tä-
mäntyyppisten tapausten riskiä. 

Brittiläinen terveys- ja turvallisuusalan monialayritys 
Halma on arviomme mukaan myönteinen poikkeus, joka 
on asettanut toiminnalleen selkeät painopisteet ja tekee 
yhteistyötä Stop The Traffik -hyväntekeväisyysjärjestön 
kanssa. Halmalla on yli 7 200 työntekijää yli 25 maassa 
toimivassa yli 40 yrityksessä. Sillä ei ole keskitettyä han-
kintaosastoa, mikä tekee toimitusketjuista monimutkai-
sia ja hajanaisia. Yhtiö ratkaisee tähän liittyvät haasteet 
velvoittamalla kaikki yrityksensä tekemään puolivuo-
sittain sisäisen tarkastuksen, jolla varmistetaan, että 
yritykset ovat noudattaneet konsernin menettelyjä ja 
ohjeita keskeisten ihmisoikeuksien noudattamisesta ja 
eettisestä toiminnasta, moderni orjuus mukaan lukien. 
Tietojemme mukaan ei yhtiöissämme esiinny kiistan-
alaisia tapauksia eikä moderniin orjuuteen liittyviä ti-
lanteita, mutta joillakin on vielä tehtävää riskienhallin-
nassa ja alihankkijoiden kartoituksessa. Aiomme jatkaa 
yhtiöiden tähän aihealueeseen liittyvän työn seurantaa.  

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen
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Yrityksen arvi-
oinnissa on sen 
johtamistava l la 
hyvin suuri mer-
kitys analyysin 
osana. Englannik-
si johtamistapa on 
Governance, ja se 
tarkoittaa halli-
tuksen ja johdon 

kykyä tehdä hyviä ja pitkäjänteisiä valintoja. Monien 
muiden asioiden tavoin tähänkin vaikuttavat kannus-
tinrakenteet. Sama koskee niin yrityksen työntekijöitä 
kuin myös sen johtoa. Governance on monessa mieles-
sä ESG-työmme ydin. Siksi olemme sitoutuneet käyttä-
mään äänioikeuttamme yhtiökokouksissa, osallistumme 
valintakomiteoiden työhön ja toimimme salkkuyhtiöis-
sämme aktiivisena omistajana. 

Vuoden alkupuoliskolla läpi käydyn yhtiökokouskauden 
aikana olemme havainneet tyypillisiä palkitsemiseen, 
hallitusvalintoihin ynnä muihin asioihin liittyviä on-
gelmatilanteita. Hallitusten kokoonpano on yksi tämän 
vuoden kolmesta painopistealueestamme, ja aiomme 
jatkaa syksyllä tätä koskevaa vuoropuhelua salkkuyhti-
öidemme kanssa. 

Hyvän johtamisen ydinasia yrityksessä on, että sen joh-
tajat ja hallitus tekevät osakkeenomistajien edun mukai-
sia päätöksiä.

Huhtikuussa tulleen uutisen mukaan DNB haluaa ostaa 
kilpailijansa Sbankenin, ja on tehnyt tästä pörssinotee-
rauksen noin 30 prosentilla ylittävän ostotarjouksen. 
Sbanken on erittäin hyvässä asemassa oleva pankki, jon-
ka asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä ja jolla on hyvä kan-
nattavuus. Sen markkinaosuus Norjan asuntolainoista 
on noin 3 prosenttia ja sen asema talletusmarkkinoilla 
on myös vahva. DNB on saanut hankkeelleen suurim-
malta omistajalta Altorilta ennakkohyväksynnän, johon 
liittyy tiettyjä ehtoja. Mielestämme DNBn tarjous oli 
liian alhainen, ja hylkäsimme sen. Tilanne oli huhtikuus-
sa vielä auki, useammilla kiinnostuneilla oli tilaisuus il-
moittaa kiinnostuksestaan pankin ostamiseen.

Mielestämme on tärkeää osallistua näihin taisteluihin, 
ja aktiivisena varainhoitajana, jonka omistusosuudet 
ovat suhteellisen suuria, sanamme painaa paljon. ODIN 
Norden, joka omistaa Sbankenista 4,8 prosenttia, hy-
väksyi tarjouksen vasta DNB:n jatkettua tarjousten 
jättöaikaa kaksi kertaa ja korotettua lopulta tarjousta 5 
prosenttia. Kaupalle on saatava vielä hyväksyntä Norjan 
kilpailuvirastolta ja rahoitusvalvontaviranomaiselta. 

Omistajaohjaus on aihe, jota pidämme hyvin merkittävä-
nä. Yksi perusteemoista on se, miten hyvin hallituksen 
puheenjohtajan ja konsernijohtajan välinen dynamiikka 
ja yhteistyö toimivat. Tunnemme rahastoistamme joi-
takin esimerkkitapauksia, joissa konsernijohtaja toimii 
myös hallituksen puheenjohtajana. Yleisesti katsoen 
tämä on käytäntö, jota emme kovin innokkaasti kan-
nata, koska se voi johtaa muun muassa eturistiriitoihin. 
Kun molempia tehtäviä hoitaa sama henkilö, kaikki suu-
ret päätökset ovat hänen hallussaan. Tämä voi tuottaa 
hallitukselle vaikeuksia arvioida objektiivisesti yrityk-
sen menestystä ja valvoa sitä. Pidettäessä roolit erillisinä 
konsernijohtaja voi keskittyä yhtiön päivittäiseen johta-
miseen samalla, kun hallituksen puheenjohtaja ja halli-
tus voivat valvoa ja arvioida johdon työtä objektiivises-
ti. Ei kuitenkaan sääntöä ilman poikkeusta. Tiedämme 
useita esimerkkejä vastaavasta asetelmasta, joka toimii 
asianmukaisesti ja hyvin tuottavasti. Tämä koskee usein 
yrityksiä, joiden toiminta on alkuvaiheessa tai joiden pe-
rustaja jatkaa aktiivisena toimijana yritysjohdossa. 

Olemme viime vuosina keskustelleet tästä aiheesta kah-
den ranskalaisen yhtiömme kanssa. Niissä sama henkilö 
toimii sekä hallituksen puheenjohtajana että konserni-
johtajana. Yhtiöt ovat palveluyhtiö Teleperformance ja 
keittiölaitteiden tuottaja Groupe SEB. Signaalit tämän-
vuotisista tapaamisistamme yhtiöiden kanssa viittaavat 
siihen, että ne aikovat ottaa huomioon useiden osak-
keenomistajien mielipiteet ja eriyttää roolit lähitulevai-
suudessa. Pidämme tätä päätöstä tervetulleena.

Yrityksen johtaminen
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Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2021 olemme anta-
neet 3512 ääntä 192 yhtiökokouksessa. Tämä tarkoittaa 
99,3 prosentin äänestysaktiivisuutta. 110 tapauksessa 
äänestimme yhtiön esitystä vastaan. Nämä ehdotukset 
liittyivät yleensä kannustinohjelmiin, johdon ja hallituk-
sen palkkioihin sekä hallituksen jäsenten valintaan. 

Lisäksi osallistumme useisiin vaalikomiteoihin. Vaaliko-
miteoiden tehtävänä on valita yhtiön hallitus. Tämä on 
tärkeä tehtävä, jota teemme yhdessä yhtiöiden muiden 
suurimpien omistajien kanssa. 30.6.2021 olimme muka-
na seuraavissa yhdessätoista vaalikomiteassa: Multicon-
sult, Kongsberg Gruppen, Addnode, AQ Group, Byggmax, 
Addlife, Beijer Alma, Biotage, CTT, Munters ja Dustin. 

Yhtiökokoukset ja vaalikomiteat

99 %

1 %

Antall stemmer totalt

Antall stemmer som ikke gikk
gjennom

3 %

97 %

Stemmer mot ledelsen

Stemmer med ledelsen

Äänten jakautuminen

Yhtiökokouksia yhteensä

Niiden yhtiökokousten määrä, joissa  
kantamme voitti äänestyksessä
 
Niiden yhtiökokousten määrä, joissa  
kantamme hävisi äänestyksessä

Yhtiön suositusta vastaan

Yhtiön suosituksen puolesta 
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Tarkkailulista koostuu yrityksistä, joissa on havaittu 
vastuullisuusriskejä, joita tutkimme tarkemmin. Tark-
kailulistalle joutuneet yritykset pidetään siellä yleensä 
jonkin aikaa. Tarkkailulistaan ei ole tehty muutoksia 
vuonna 2021.  

Wells Fargo on yhä tarkkailulistalla. Fed ei ole vielä-
kään poistanut varallisuuskattoaan, mikä estää Wellsiä 
nostamasta omaisuuttaan yli sen tason, jolla se oli jou-
lukuussa 2017. Pankki on sanonut, että se ei todennä-
köisesti täytä kaikkia Fedin vaatimuksia vuonna 2021. 
Uskomme kuitenkin, että pankki parantaa toimintaansa 
ja toteuttaa suuria sisäisiä muutoksia. Tämä kestää silti 
kauemmin kuin odotimme sijoittaessamme yhtiöön.
Keskittyminen pankkien rahanpesutoimiin ei ole mi-
tään uutta. Pankeilla on tosin ollut tässä suhteessa pal-
jon tekemistä, mutta useimmat osoittavat huomattavaa 
edistystä. 

Danske Bank ei ole toimittanut merkittäviä päivityksiä 
pankin pyrkimyksistä parantaa rahanpesun vastaisia 
ohjelmia vuoden 2019 jälkeen. Samaan aikaan pankin 

tutkimukset Yhdysvalloissa, Tanskassa, Ranskassa ja 
Virossa jatkuvat, ja sakkojen ajankohta ja määrä ovat 
edelleen auki. Joulukuussa Yhdysvaltain ulkomaisten 
varojen valvontavirasto (OFAC) ilmoitti lopettavansa 
tutkimuksensa väitetyistä Yhdysvaltain pakotteiden 
rikkomuksista. Tanskalaiset syyttäjät luopuivat tammi-
kuussa 2021 syytteistä kuutta entistä työntekijää vas-
taan, kun he eivät löytäneet todisteita syytteiden perus-
telemiseksi rahanpesulain nojalla.

Swedbankin osalta tutkimukset ovat yhä kesken Yhdys-
valloissa ja Virossa. Maaliskuussa 2020 Swedbankilla 
oli 217 aloitetta AML:n puutteiden korjaamiseksi, ja 87 
aloitetta on jo pantu täytäntöön. Vaikutusta on vielä vai-
kea nähdä, koska muutoksia on tehty vasta vähän aikaa 
sitten. Toisin kuin Danske Bank, Swedbank on päättänyt 
säilyttää toimintansa Virossa.

Hyvät rahanpesun vastaiset käytännöt ovat pankeille 
välttämättömiä. Niissä jälkeen jääminen voi käydä kal-
liiksi. Seuraamme aihetta tarkasti. 

Tarkkailulista 

Tarkkailulista
Päiväys Yhtiö Rahasto Tilanne

4.7.2018 Danske Bank ODIN Kreditt, ODIN Europeisk Obligasjon Rahanpesusyytökset

11.9.2018 Wells Fargo ODIN USA Liiketoimintaperiaatteet

22.3.2019 Swedbank ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

14.11.2019 DNB
ODIN Kreditt/ODIN Europeisk Obligasjon/ 

ODIN Norge/ODIN Norsk Obligasjon/ 
ODIN Likviditet

Rahanpesusyytökset

19.11.2019 SEB ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

Sulkulista
Päiväys Yhtiö Rahasto Tilanne

1.2.2018 Fortive Corp. ODIN USA Sekaantuminen ydinaseisiin
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Aloimme jo vuonna 2017 mitata sijoitussalkkujemme 
hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki, jota mitataan tässä hii-
li-intensiteetillä, antaa rahaston tasolla kuvan siitä 
,kuinka suuria tietyn rahaston yhtiöiden päästöt ovat 
suhteessa tuottoihin. Mitä alhaisempi luku, sitä parem-
pi. Kaikki yhtiöt eivät raportoi hiilidioksidipäästöistään, 
ja joudumme arvioimaan ne vertailukelpoisten yhtiöiden 
perusteella. Rahastojemme hiilijalanjäljen raportoinnin 
tarkoituksena on vaikuttaa yhtiöihin ja saada ne mittaa-
maan omat päästönsä sekä asettamaan selkeitä tavoit-
teita päästöjen vähentämiseksi nykytasolta.

Hiilijalanjälki on tapa mitata osuutta, joka rahaston si-
joituksista kohdistuu paljon päästöjä aiheuttaviin yhti-
öihin. Hiilijalanjälki osoittaa salkkuyhtiöiden päästöt 
(CO2e vuoden aikana) suhteessa niiden liikevaihtoon 

(vuotuinen liikevaihto rahaston valuutassa) oikaistuna 
niiden painolla salkussa. Laskelmat eivät ole täydellisiä, 
koska niissä ei oteta huomioon kaikkia välillisiä päästö-
jä. Esimerkiksi yhtiön ostamaan sähköön liittyvät pääs-
töt (välilliset Scope 2 -päästöt) sisältyvät laskelmaan, 
mutta alihankkijan ostamaan sähköön liittyvät päästöt 
eivät (Scope 3). Olemme käyttäneet laskelmien perusta-
na uusia ohjeita, joita Ruotsin rahastoyhtiöiden yhdistys 
Svenska Fondbolagens Förening on ehdottanut, ja an-
taneet analysointitoimisto Sustainalyticsille toimeksi 
tehdä osakerahastojamme koskevat laskelmat. Arvioissa 
huomioon otettava avainluku on uusimpien, 30.6.2021 
käytettävissä olleiden tietojen perusteella laskettu ra-
haston hiili-intensiteetti.

Lue tästä lisää tavastamme mitata hiilijalanjälkeä>>

Hiilijalanjälki

Alla on osakerahastojemme hiilijalanjälki vuonna 30.6.2021
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Rahastot Indeksi

https://odin.fi/sijoitusfilosofia-ja-esg/vastuulliset-sijoitukset/rahastojen-hiilijalanjalki/
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Ratkaisukeskeiset yhtiöt

Volution Group – ilmastointijärjestelmiä vihreämpään 
rakentamiseen Euroopassa

40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta ja 36 prosenttia 
EU:n CO2-päästöistä on jäljitettävissä lämmitykseen ja ra-
kennusten käyttöön. Jos haluamme, että meillä on mah-
dollisuuksia toivoa saavuttavamme Pariisin sopimuksessa 
asetetut päästövähennykset, meidän on otettava käyttöön 
rajoituksia ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla pystymme 
supistamaan rakennusten energiankulutusta.

Rakennusten lämmitykseen kuluvan energiamäärän vä-
hentäminen edellyttää talojen parempaa eristämistä. Pa-
rempi eristys vaatii nykyaikaista ilmanvaihtoa. Emme voi 
enää vain avata ikkunaa tai antaa raittiin ilman virrata 
sisään eristeen pienten rakojen kautta. Nykyaikainen il-
manvaihto, johon kuuluu lämmön talteenotto, antaa meil-
le mahdollisuuden ilman jatkuvaan kiertoon talossa otta-
malla raikasta ilmaa ulkopuolelta ilman, että päästämme 
lämpöä ulos talosta.

Monissa Euroopan maissa on jo voimassa vaatimus läm-
mön talteenotolla varustetusta ilmanvaihdosta. Toisissa 
maissa uudet säännökset ovat valmisteilla. Siksi odo-
tamme nykyaikaisten ilmanvaihtoratkaisujen kysynnän 
kasvavan merkittävästi. Voidaksemme hyödyntää tätä 
suuntausta olemme sijoittaneet ODIN Global -rahastossa 
brittiläisen Volution Groupin osakkeisiin. Volution myy 
ilmanvaihtotuotteita useissa Euroopan maissa ja Austra-
liassa monilla paikallisilla tuotenimillä. Nämä tuotenimet 
asentajat tuntevat ja niihin he luottavat. Volutionin tuot-
teiden markkina-aseman vahvuus näkyy yhtiön kannat-
tavuudessa, joka ylittää selvästi toimialan keskiarvon.

Ilmanvaihtotuotteiden markkinat Euroopassa ovat hy-
vin pirstoutuneet, ja niillä toimii monia pieniä yrityksiä, 
joiden paikallinen markkina-asema on vahva. Volution 
on ostanut monia näistä yhtiöistä ja sen tavoitteena on 
jatkaa toimialan keskittämistä yritysostojen avulla. Näin 
Volution saavuttaa vahvoja paikallisia markkina-asemia 
samalla, kun se kasvattaa synergiaetujaan tutkimuksessa 
ja kehittämisessä sekä keskitetysti järjestetyssä välituot-
teiden hankinnassa.

Volutionilla on vahva lämmön talteenotolla varustettujen 
ilmanvaihtoratkaisujen tuotevalikoima, jota se tarjoaa 
sekä uusiin rakennuksiin että helposti jo olemassa oleviin 
rakennuksiin asennettavina tuotteina. Olemme nähneet 
Volutionin jo hyötyvän tiukentuvista rakennusmäärä-

yksistä. Uudet säännökset, joita on tarkoitus ottaa käyt-
töön jatkossa, kasvattavat entisestään yhtiön tuotteiden 
kysyntää. Yhdistettynä yritysostojen lisääntymiseen ja 
marginaalien paranemiseen Volutionin kasvaessa tämä 
parantaa jatkossa voimakkaasti Volutionin tulosta.

Sen lisäksi, että Volution auttaa pienentämään rakennus-
ten energiankulutusta, se pyrkii myös supistamaan yhtiön 
omaa energiankulutusta ja tekemään tuotannosta ympä-
ristöystävällisempää. Tuotannossa käytettävästä muovis-
ta 56 prosenttia on kierrätettyä. Yhtiön tavoitteena on 
kasvattaa uusiomuovin käyttöaste 90 prosenttiin vuoteen 
2025 mennessä. Sen uusin tehdas Ison-Britannian Rea-
dingissa korvaa kaksi vanhaa tehdasta ja on rakennettu 
käyttämään aurinkokennoja ja akkuja energiankulutuk-
sen vähentämiseksi.

Volutionin toimitusjohtaja omistaa huomattavan määrän 
yhtiön osakkeita. Hän on johtanut yhtiötä vuodesta 2014 
ollut merkittävä tekijä Volutionin vahvan taloushistorian 
luomisessa. Hän on rakentanut vahvassa asemassa olevan 
yhtiön kasvavalle toimialalle.

Ottaen huomioon Volutionin hyvä maine ja vahva asema 
voimme ostaa sen osakkeen markkinoilla nyt hintaan, 
jota pidämme houkuttelevana. Osakkeen hinta on nyt 
20 kertaa odotettu osakekohtainen tulos seuraavien 12 
kuukauden aikana. Pidämme tätä halpana yritykselle, 
joka hyödyntää täysin välttämätöntä ja peruuttamatonta 
suuntausta kohti vihreämpää rakennuskantaa Euroopas-
sa.

Harald Nissen
Vanhempi salkunhoitaja
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Hallitusten
kokoonpanot

Ilmastoriskit

Moderni orjuus

Kohti jännittäviä aikoja

Viime vuosina vastuullisuusponnistelut ovat lisäänty-
neet valtavasti sekä yrityksissä että rahoitusalalla. Tämä 
on hyvä asia! Etsimme hyviä yhtiöitä, joiden johdon ja 
hallituksen kykyyn tehdä oikeita valintoja luotamme 
niin, että yhtiön hyvä kehitys on mahdollinen myös jat-
kossa. Tulevaisuudessa ei ole epäilystäkään siitä, että 
vastuullisuus on hyvin merkittävä edellytys tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi.  

EU:n määräämät uudet säännökset ja puitteet tiukenta-
vat vaatimuksia sekä meille varainhoitajina että yhtiöille, 
joihin sijoitamme. Saamme tästä paljon hyödyllistä tie-
toa, mutta meidän on myös oltava tietoisia siitä, että saa-
tu tieto voi mahdollisesti osoittautua ylikuormittavaksi. 
Käytämme aikaa keskustelemalla salkkuyhtiöidemme 
kanssa sekä kannustaaksemme niitä raportoimaan että 
myös ymmärtääksemme asioita lukujen takana. 

Jatkamme vuoden 2021 ohjelmaa, jonka teemoina ovat 
moderni orjuus, ilmastoriskit ja hallitusten kokoonpa-
no. Syksyn aikana keskitymme hankkimaan lisää tietoa 
näistä aiheista sekä tarkastelemaan salkkujamme tältä 
pohjalta. 

EU:n määräämät uudet säännökset ja puitteet tiukentavat vaatimuksia sekä meille varainhoitajina että yhtiöille, joihin  
sijoitamme, sanoo sijoitusjohtaja Alexander Miller. (Valokuva: Anita Arntzen)

Vuosipyörä 2021



ODIN Rahastot 
Kluuvikatu 7  - 00100 HELSINKI

Puhelin: +358 (0) 9 4735 5100, Yritystunnus: 162 82 89-0

ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, N-0250 OSLO, Postboks 1771 Vika, N-0122 OSLO
Puhelin: +47 24 00 48 00, Yritystunnus: 957 486 657

ODIN Forvaltning AS kuuluu SpareBank 1 - ryhmään

odin.fi


