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2020 - hyvä vuosi ainakin vastuullisuuden kannalta
Erilaisena vuonna 2020 me ODINilla olemme keskittyneet vastuullisuuteen – kuten muinakin viime vuosina. Viime vuonna tähän pitkällä aikavälillä tehtävään tärkeään työhön panostettiin entistäkin enemmän.
Olemme ylpeitä siitä, että olemme lyöneet ODINin vastuullisuusstrategian lukkoon lähivuosiksi. Tämä on tärkeä ja elinvoimainen asiakirja meille
ODINilla.
Se muistuttaa meitä koko ajan siitä, että meidän tulee olla aktiivinen
omistaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä ja vaikuttaa yritysten johtamiseen. Tarjoamme vastuullisia tuotteita asiakkaillemme, viestimme ja raportoimme selkeästi, hankimme tietoja ja teemme kestävämpiä valintoja
sisäisesti. Olemme esimerkiksi parantaneet jätteiden lajittelua ja laatineet ilmastotilinpäätöksen. Olemme myös sitoutuneet kompensoimaan
päästöjämme vuodelta 2020.

		
		

Vuoden aikana olemme laatineet odotusasiakirjoja, joissa selvempiä tietoja siitä, mitä odotamme sijoittamiltamme yrityksiltä. Vuoteen 2020 mennessä palkkasimme lisää viisaita päitä auttamaan meitä tulemaan entistä
vastuullisemmiksi kaikessa, mitä teemme. Yhteenvetona todettakoon, että
vuonna 2020 vastuullisuuteen panostettiin entistä enemmän.

Lisäksi olemme jatkaneet työtämme sekä uusien, hyvien yritysten valinnassa että niiden yritysten seurannassa, joihin olemme panostaneet. Tässä raportissa annetaan lisätietoja siitä, miten työskentelemme vastuullisuuden edistämiseksi ja mitä olemme saaneet aikaan
kuluneen vuoden aikana.

Bjørn Edvart Kristiansen
Toimitusjohtaja
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Näin ODIN edistää vastuullisuutta
Me ODINilla poimimme osakkeet yksitellen ja punnitsemme tarkasti valitsemamme yritykset. Erilaiset vastuullisuuskriteerit vaikuttavat ajan myötä yritysten
lisäarvon tuottamiseen. Siksi vastuullisuusarvioinnit
ovat keskeinen tekijä kaikissa sijoituspäätöksissä. Siksi
salkunhoitajamme tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten
johdon kanssa ja esittävät kysymyksiä yritysten vastuullisuudesta. Olemme aktiivinen omistaja ja käytämme äänioikeuttamme vaikuttaaksemme ja varmistaaksemme,
että vastuullisuus saa suuren painoarvon. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2012. Tämä tarkoittaa, että sitoudumme ottamaan
huomioon toimintojen vastuullisuuden ja kestävyyden
periaatteet arvioissamme yrityksistä ja salkuista sekä
raportoimaan niistä. Tämä velvoite koskee myös korkorahastojamme.

Tavoitteenamme on äänestää kaikissa sijoituskohteiden
yhtiökokouksissa. Jotta voisimme onnistua tässä parhaalla mahdollisella tavalla, käytämme ISS Proxy Voting
Service -palveluita saadaksemme ehdotuksia kestävyysnäkökohtien ottamiseksi huomioon äänestyksissä. Vuoropuhelussa sijoitussalkkuyhtiöidemme kanssa tämä
liittyy tavallisesti erityisen tärkeinä pitämiimme tapahtumiin, raportteihin tai teemoihin. Jos kyseessä on jokin
tapahtuma sijoituskohteessamme, ensimmäinen reaktiomme on vuoropuhelu. Jos yrityksessä ei näytä olevan
kykyä tai halua muutokseen, luovumme sen osakkeista. Keskitettyjen salkkujemme vuoksi olemme monissa
tapauksissa suuromistajia. Ääntämme kuunnellaan, ja
varmistamme, että käytämme sitä. Yrityksissä, joissa
olemme pienempiä omistajia, teemme usein hyödyllistä
yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Työmme vastuullisuuden parantamiseksi voidaan
tiivistää kolmeen pääluokkaan:

3. POISSULKEMISET JA TARKKAILU ovat vaikuttamiskeinojamme silloin, jos yrityksissä ilmenee jotain, mikä
saattaa olla ristiriidassa periaatteittemme kanssa.

1. INTEGRAATIO tarkoittaa muun muassa sitä, että
analysoimme sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden
toiminnan kestävyyden. Kaikki yritykset, joihin sijoitamme, esitellään hallinto-osastolle, ja tässä yhteydessä
esitetään arvio niiden toiminnan vastuullisuudesta. Toisin sanoen arvioimme vastuullisuuteen liittyvät riskit ja
mahdollisuudet sekä miten yhtiön hallitus ja johto suhtautuvat vastuullisuuteen. Lisäksi teemme säännöllisin
väliajoin kokonaisarvioita sijoitussalkuistamme. Hyvien
arvioiden tekeminen edellyttää olennaisten tietojen käytettävyyttä, ja käytämme monista eri lähteistä saatavia
tietoja. Niihin kuuluu sekä julkisesti saatavilla olevia
tietoja, kuten vuosikertomuksia, NGO-raportteja ja vastaavia, mutta myös tapaamisten yhteydessä kunkin yhtiön johdon edustajilta sekä analyytikoilta saatuja tietoja. Käytämme myös ulkopuolisia analysointitoimistoja,
joilta saamme objektiivisia arvioita yrityksistä. Nykyään
käytämme Sustainalytics-analytiikkatoimistoa, joka antaa meidän käyttää laajoja yritystietokantojaan ja hyödyntää analyytikkojaan sekä analyysejä, jotka koskevat
tuotevalikoimia ja tapahtumia.
2. AKTIIVINEN OMISTAJUUS tarkoittaa osakkeenomistajan äänioikeutemme käyttämistä sekä äänestämällä
yhtiökokouksissa että käymällä aktiivista ja jatkuvaa
vuoropuhelua sijoituskohteidemme kanssa. Osallistumme myös valintakomiteoiden työhön. Tavoitteena on
varmistaa yritysten kehitys parempaan suuntaan ja
vastuullisuus. Tällöin yritykset ovat paremmin varustautuneita toimimaan kohtaamissaan erilaisissa ongelmatilanteissa, mikä on myös osakkaiden edun mukaista.
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Aktiivisena salkunhoitajina lähestymistapamme salkkujen kokoamiseen on yrityslähtöinen. Siksi meillä ei ole
suurta tarvetta laatia poissulkemislistoja yrityksistä, joita emme halua salkkuihimme. Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikki yritykset, joihin sijoitamme, on analysoitu perusteellisesti ja valittu pitkän prosessin tuloksena.
Joitakin yrityksiä suljetaan pois riskiprofiilin ja tulevaisuudennäkymisen kokonaisarvion perusteella. Tässä arvioinnissa vastuullisuudella on suuri merkitys. Samalla
vältämme tiettyjä toimialoja ja yksittäisiä yrityksiä niiden tuotteiden ja/tai sen toiminnan vuoksi. Arviomme
perustuvat omiin kriteereihimme ja Norjan valtion ulkomaisia sijoituksia hoitavan Statens Pensjonsfond Utlandin (SPU) kriteereihin. Noudatamme myös SPU:n poissulkemislistaa, ja SPU:n poissulkemat yhtiöt suljetaan
myös meidän sijoituskohteittemme ulkopuolelle.
Yrityksiä suljetaan pois tai otetaan tarkkailulistalle myös
silloin, kun niiden epäillään vakavasti ja systemaattisesti rikkovan yleisesti hyväksyttyjä normeja. Odotamme
sijoituskohteiksi valitsemiemme yhtiöiden noudattavan
käyttäytymisessään YK:n Global Compact -periaatteita.
Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Lisäksi olemme laatineet asiakirjoja, jotka kuvaavat omia
odotuksiamme sijoituskohteillemme.
Sivulla 6 näet rahaston täydellisen yleiskuvauksen.

Näin ODIN edistää vastuullisuutta
Suljemme pois yhtiöt, joiden
liikevaihdosta:

5%

5%

5%

5%

0%

liittyy kiistanalaisiin aseisiin
(aseet, jotka tavanomaisessa käytössä
rikkovat ihmisoikeuksia)

liittyy tupakan tuotantoon

liittyy pornografiaan

liittyy öljyhiekan talteenottoon

liittyy lämpöhiilen talteenottoon tai joiden toiminnasta olennainen
osa perustuu lämpöhiileen

Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden
oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa:
Ihmisoikeudet

Ympäristö

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

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

Työntekijöiden oikeudet

Korruption torjunta

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

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

OSAKERAHASTOT

ODIN Norge

B

ODIN Norden

B

ODIN Sverige

B

ODIN Europa

B

ODIN Global

B

ODIN Emerging Markets

B

ODIN USA

B

ODIN Eiendom

B

ODIN Small Cap

B

1. Integraatio – tarkoittaa, että vastuullisuusnäkökohdat integroidaan ODINin sijoituspäätöksiin.
2. Aktiivinen omistajuus – olemme aktiivisia omistajia
sijoituskohteissamme yritysten johdon kanssa käytävän vuoropuhelun avulla ja käyttämällä äänioikeuttamme yhtiökokouksissa.
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.
VASTUULLISUUS

A

KORKORAHASTOT
(Myydään ainoastaan Norjassa)

ODIN Likviditet

B

ODIN Norsk Obligasjon

B

ODIN Europeisk Obligasjon

B

ODIN Kreditt

B

B

C

E

D

F

Vastuullisuuspisteet: Erittäin hyvä
Rahasto saa huippupisteet aktiivisesta omistajuudesta ja toimialojen poissulkemisesta, mutta se menettää yhden pisteen yhteiskuntavastuun puuttumisen vuoksi.
4/5 pistettä

- Fossiilivapaa

YHDISTELMÄRAHASTOT
(Myydään ainoastaan Norjassa)

ODIN Aksje

B

ODIN Horisont

B

ODIN Flex

B

ODIN Konservativ

B

ODIN Rente

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

Valokuva: Lofootit - gettyimages
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Mitä olemme tehneet vuonna 2020?
Kuten edellä mainittiin, vuonna 2020 työmme vastuullisuuden edistämiseksi nousi uudelle tasolle. Olemme
kehittäneet strategian, rakennetta ja raportointia sisäisesti ja samalla keskittyneet sijoituskohteisiimme.
Huolimatta siitä, että vuonna 2020 matkustamista ja
fyysisiä tapaamisia jouduttiin rajoittamaan, pidimme
runsaasti yhteyttä rahaston sijoituskohteisiin. Vuoropuhelu yritysten kanssa on siirtynyt fyysisistä neuvotteluhuoneista digitaalisiin ratkaisuihin. Keväällä yritysjohtajien kanssa käytävissä keskusteluissa keskityttiin
pitkälti Covid-19-virukseen. Miten yhteiskunnan sulkeminen vaikuttaa yrityksiin taloudellisesti? Entä henkilöstön työtilanteeseen ja työpaikkojen säilyvyyteen?
Olemme pitkän aikavälin omistajana kehottaneet leikkaamaan osingoista ja keskittymään taseen vahvistamiseen.
Myös yhtiökokouskaudesta tuli edellisvuonna erilainen.
Osa kevään yhtiökokouksista siirrettiin myöhemmiksi,
mutta suurin osa niistä järjestettiin digitaalisesti. Syk-
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syllä havaittiin selkeästi, että pandemia kestää jonkin
aikaa, joten yritysten piti valmistautua haastavan arjen
jatkumiseen. On ilahduttavaa nähdä, että suurin osa
sijoituskohteistamme on pärjännyt hyvin koko tämän
vuoden ajan.
Vuoropuhelun ja aktiivisen omistamisen lisäksi haluamme löytää hyviä yrityksiä, jotka hyötyvät pitkän aikavälin trendeistä. Salkuistamme löytyy monia yrityksiä,
jotka omalla tavallaan edistävät parempaa tulevaisuutta. Mutta hyviäkin yrityksiä voivat kehittää, ja olemme niissä aktiivisia omistajia. Korkopuolella lasketaan
liikkeeseen yhä enemmän ympäristöystävällisiä joukkovelkakirjoja. Tämä on oiva keino edistää myönteistä
muutosta. Olemme lisänneet keskittymistä ympäristöystävällisiin joukkovelkakirjoihin.
Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkejä vuoropuheluista,
joita olemme käyneet sijoituskohteidemme kanssa vuoden 2020 aikana, sekä yleiskatsauksen siitä, miten olemme äänestäneet yhtiökokouksissa.

Vuoropuhelu sijoituskohteiden kanssa vuonna 2020
Pandemia on selvästi vaikuttanut vuoropuheluun tänä
vuonna, mutta vuoden kiertokin vaikuttaa siihen. Viime vuosina olemme valinneet vuosittain kolme teemaa,
joihin keskitymme ympäri vuoden. Vuonna 2020 niitä
olivat työntekijöiden oikeudet, eturistiriidat, ilmastoraportointi ja suorituskykyilmaisimet. Tärkeimmät näkökohdat vaihtelevat maantieteellisesti sekä eri toimialojen ja yritysten välillä. Siksi vastuullisuuden käsite on
erittäin laaja, ja vuodenkierto on hyvä tapa oppia lisää
aiheista ja käsitellä niitä kyseisten yritysten kanssa. Lisäksi se varmistaa tasapainoisen jakautumisen ympäristöön/ilmastoon, yhteiskuntaan ja omistajaohjaukseen
liittyviin aiheisiin.
Kuten sanottu, olemme olleet tiiviissä yhteydessä useisiin sijoituskohteisiimme vuonna 2020. Aivan kuten
otamme yhteyttä yrityksiin, myös niistä otetaan yhteyttä meihin. Olemme osallistuneet useiden sijoituskohteidemme teettämiin sidosryhmäanalyyseihin. Tällaisiin

yritysten tilaamiin tutkimuksiin osallistuvat niiden sidosryhmät eli osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat,
toimittajat ja vastaavat. Tämä antaa yrityksille hyödyllisen käsityksen siitä, mitä eri ryhmät pitävät tärkeinä ja
mitä voidaan käyttää strategian kehittämisessä, riskien
arvioinnissa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Mielestämme on hyvä, että yritykset tekevät sidosryhmäanalyysejä säännöllisesti, joten osakkaina meidän
on tärkeää käyttää niihin aikaa.
Koko vuoden aikana olemme kirjanneet 27 yritysten
kanssa vastuullisuuskysymyksistä käytyä vuoropuhelua.
Määrittelemme nämä vuoropuhelut yhteydenotoksi yritykseen vastuullisuuskysymyksistä keskustelemiseksi.
Otamme huomioon myös tapaukset, joissa yritykset ovat
ottaneet meihin yhteyden saadakseen palautetta osakkailtaan. Vastuullisuutta käsitellään useimmissa yhtiökokouksissa, mutta on tärkeää huomauttaa, että kaikki
tapaukset eivät ole mukana tässä yleiskatsauksessa.

Dialoger
i 2020
Vuoropuhelut
vuonna
2020

33 %

37 %

30 %

Environmental
Social
Ympäristö
Sosiaalinen

Hallinto
Governance
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Ympäristö ja ilmasto
Keskittyminen
ilmastonmuutokseen
ja siihen, miten
voimme
rajoittaa
ilmaston lämpenemistä, on ollut kuuma aihe jo usean
vuoden ajan. Emme
halua kääntää katsetta pois siitä, koska näitä aiheita korostetaan erityisesti
EU:n vastuullisuutta
korostavissa asetuksissa. Omalta osaltamme tämä vaikuttaa sijoituskohteisiimme ja tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Olemme kiinnittäneet tähän
enemmän huomiota useiden vuosien ajan, jotta voimme
osakkeenomistajana käyttää ääntämme ja vaatia parempaa raportointia yritysten ilmastovaikutuksista. Kyse on
yritysten päästöistä sekä tuotannosta että tukitoiminnoista.
On ilahduttavaa nähdä, että raportoivien osuus kasvaa vuosi vuodelta, mutta emme ole vielä saavuttaneet
tavoitettamme. Olemme jatkaneet tämän vaatimista
yrityksiltä vuonna 2020. Olemme kehottaneet raportoimattomia yhtiöitä aloittamaan raportoinnin ja myös
kannustaneet raportoijia käyttämään yhtenäistä raportointistandardia, jotta voimme vertailla yrityksiä helpommin keskenään. Uskomme, että tämä on tärkeä työ,
ja jatkamme sitä vuonna 2021.
Olemme myös käyneet vuoropuhelua päästöintensiivisillä aloilla toimivien yritysten kanssa koko vuoden
ajan. Niitä ovat esimerkiksi sementinvalmistaja Corp
Moctezuma, johon olemme sijoittaneet ODIN Emerging
Markets -rahaston kautta jo pitkään. Johdon kanssa pidetyssä tapaamisessa esitimme kysymyksiä siitä, mitä
yritys tekee päästöjensä vähentämiseksi, koska sementin tuotanto aiheuttaa suuret hiilidioksidipäästöt. Johto kertoi, että tuotantoprosessia kehitetään, etsitään
vaihtoehtoisia energialähteitä sekä tarkastellaan mahdollisuuksia ottaa päästöt talteen ja käyttää muiden
tuotteiden valmistamiseen. Ongelmana on usein se, että
vaihtoehtoiset raaka-aineet voivat heikentää laatua. Lisäksi hiilidioksidin kaltaisten päästöjen talteenotto on
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edelleen erittäin kallista. Olemme kuitenkin sitä mieltä,
että merkittävän osakkeenomistajan tehtävä on ottaa
asia esityslistalle. Vaikka se ei johtaisi välittömiin muutoksiin toiminnassa, tämä otetaan todennäköisesti huomioon pitkän aikavälin strategioita laadittaessa.
Osana vuodenkiertoa olemme tarkastellet sekä yritysten ilmastojalanjälkeä että ympäristövaikutuksia, mutta
on tärkeää arvioida myös niiden kehitystavoitteita. On
ilahduttavaa nähdä, että useat yritykset, jotka ovat alkaneet raportoida muista kuin taloudellisista tekijöistä,
asettivat selkeät tavoitteet sille, mitä on saatava aikaan
ja mihin mennessä.
Viime vuosina muovijäte on saanut paljon huomiota.
Vaikutelmamme on, että FMCG-alalla (FastMovingConsumerGood) toimivat sijoituskohteemme suhtautuvat
vastuuseensa muovipakkauksista ja ilmastojalanjäljestään vakavasti. Maailmassa valmistetaan vuosittain 360
miljoonaa tonnia muovia. Valitettavasti suuri osa tästä
määrästä menee tällä alalla toimivien yritysten tarpeisiin. ODIN Europa -rahasto on sijoittanut Unileveriin,
Henkeliin ja Reckitt Benckiseriin.
Unilever ilmoitti tänä vuonna korvaavansa 100 prosenttia öljystä peräisin olevista hiilituotteistaan uusiutuvalla tai kierrätetyllä hiilellä. Silloin tuotteet, kuten OMO,
Sunlight, Cif ja Domestos, saavat paljon vastuullisemman profiilin. Mielestämme tämä auttaa vakiinnuttamaan yrityksen asemaa. Yrityksen tuotteet ovat ilmastoneutraaleja (NetZeroEmissons) vuoteen 2039 mennessä.
Henkel on asettanut tavoitteekseen pienentää hiilijalanjälkeään 65 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tapahtuu parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvista
lähteistä peräisin olevan sähkön käyttöä. Tavoitteena on
muuttua ilmastopositiiviseksi vuoteen 2040 mennessä.
Pakkauksissa saa käyttää vain kierrätettyä tai uudelleenkäytettyä muovia vuoteen 2025 mennessä. Reckitt
Benckiserillä on sama tavoite.
Nämä yrityset ovat ottaneet isoja askeleita tänä vuonna.
Otamme asian jatkossakin esille tapaamisissa yritysten
kanssa.

Yhteiskuntavastuu
Yritykset voivat vaikuttaa ulkomaailmaan eli ympäristöön ja ilmastoon
myönteisesti ja kielteisesti. Lisäksi on
tärkeää tarkastella,
miten ne vaikuttavat ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vain
muutamia yrityksiä
voidaan
arvioida
täydellisiksi, mutta
on tärkeää, että yritykset ottavat selkeästi kantaa siihen,
mikä on kunnossa ja mikä ei ole. Tämä ei saa vaihdella
maakohtaisesti. On tärkeää seuloa salkkuja ristiriitojen
löytämiseksi, vaikka se voi olla haastavaa yrityksissä,
joilla on monimutkaisia arvoketjuja. Työntekijöiden oikeudet olivat aihekohtaisia aiheita viime vuonna. Lisätietoja tästä saimme Norjan ammattijärjestöjen kansainvälisen osaston asiantuntijalta. Oli erittäin hyödyllistä
saada konkreettisia esimerkkejä siitä, miten poikkeamat
saadaan selville ja mitä kysymyksiä täytyy esittää.

Kehittyvillä markkinoilla toimivilla suurilla kansainvälisillä yrityksillä on erityinen vastuu varmistaa, että
ne asettavat näillä markkinoilla samat vaatimukset
kuin omilla kotimarkkinoillaan. Ne toimivat monissa
eri maissa. Alihankkija- ja tytäryritysrakenteet voivat
olla monimutkaisia. Vuoden aikana olimme yhteydessä
Yaraan koskien sen käyttämän valkovenäläisen toimittajan vuoksi. Sen työntekijät erotettiin lakkoon osallistumisen vuoksi, ja työolot olivat huonot. Otimme
yhteyttä yritykseen ilmaistaksemme huolemme ja kuullaksemme, miten yritys hoiti asian. Yara palasi asiaan nopeasti ja korosti, että se oli käynyt asian läpi toimittajan
kanssa ja arvioinut tilanteen siten, että sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen osapuolten
kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Sittemmin yhtiö
on julkaissut verkkosivuillaan lausunnon ja ilmoittanut
selkeästi, mitä se vaatii alihankkijoiltaan. Koska Yara on
alihankkijan suurin yksittäinen asiakas, sillä on suuri
vaikutusvalta. Tammikuussa se ilmoittivat osavoitosta.
Aiemmin potkut saaneet saivat palata töihin. Seuraamme asian etenemistä.

Valitettavasti työntekijöiden oikeuksissa on suuria maakohtaisia eroja. Erityisesti kehittyvillä markkinoilla
odottaa haasteita. Vuosien varrella olemme ottaneet yhteyttä useisiin sijoituskohteisiimme, ja teimme niin myös
vuonna 2020. Otimme yhteyttä muun muassa Indian
Garware Technical Fibresiin kuullaksemme lisää heidän
työntekijöidensä työehdoista. Yhtiö valmistaa verkkoja,
joita käytetään erilaisissa kohteissa jalkapallomaaleista
kalastamiseen. Intialaisessa yrityksessä suuri osa työstä
tehdään käsin. Siksi täytyy olla tietoinen siitä, millaisissa olosuhteissa työntekijät työskentelevät. Yritys reagoi
hyvin ja pystyi dokumentoimaan hyviä työkäytäntöjä ja
turvallisuutta työpaikoilla. Yrityksellä on GPTW-sertifikaatti (Great Place to Work India).

Koko vuoden ajan keskityttiin myös äidinmaidonkorvikkeen epäeettiseen markkinointiin. Tämä kampanja
on jatkunut useita vuosia. Siihen osallistuvien yritysten
joukossa ovat brittiläinen Reckitt-Benckiser ja vietnamilainen Vinamilk. Haluamme korostaa, että kampanja
liittyy äidinmaidonkorvikkeita myyvien yritysten markkinointikäytäntöihin eikä siihen, että äidinmaidonkorviketta tuotteena tulisi välttää. Kävimme läpi yritysten
äidinmaidonkorvikemarkkinointiin liittyvät julkiset
tiedot ja olemme ottaneet yhteyttä asianomaisiin yrityksiin. Mielestämme on hyvä kyseenalaistaa yritysten
käytäntöjä, jotta me ja muut sijoittajat voimme vaikuttaa
yritysten kehittymiseen. Otimme yhteyttä molempiin
yrityksiin ja tiedustelimme lähinnä markkinointikäytäntöjä. Reckitt on julkaissut aiheesta uuden toimintapolitiikan, mutta seuraamme asiaa edelleen.

Olemme myös käyneet vuoropuhelua kertakäyttökäsineitä valmistavan Hartalegan kanssa. Yhtiön pääkilpailijalla Top Glovella havaittiin työolo-ongelmia.
Monet sen tehtaista muuttuivat tautipesäkkeiksi, jotka
viranomaiset sulkivat väliaikaisesti. Hartalegaan liittyviä vastaavia raportteja ei tullut, ja vaikutelmamme
on, että tässä yrityksessä työolosuhteet ovat paremmat.
Otimme yhteyttä yritykseen ja saimme nopeasti johdon
perusteellisen vastauksen, jossa kuvailtiin rutiineja ja
toimenpiteitä, joita oli otettu käyttöön tartuntojen välttämiseksi.

Täällä kotonakin on silmällä pidettäviä asioita. Viime
vuosina XXL on saanut paljon kielteistä julkisuutta työolojen vuoksi. Työtarkastusviranomainen on viitannut
määräaikaisiin työntekijöihin ja muihin puutteisiin.
Käymme rakentavaa vuoropuhelua yrityksen kanssa
näistä asioista, ja XXL on myös ollut tiiviissä yhteydessä työturvallisuusviranomaiseen. Yhdessä vaiheessa
työvoimahallinto vetäytyi yhteistyöstä XXL:n kanssa,
kunnes edellytykset saatiin kuntoon. Uutinen ehtojen
korjaamisesta ja asian päättymisestä työtarkastusviranomaisen osalta tuli marraskuussa, ja oli ilahduttavaa
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Yhteiskuntavastuu
nähdä, että XXL ja työvoimahallinto palasivat tekemään
yhteistyötä vuoden 2021 alussa.
HSBC-pankki on yksi ODIN Kreditt -korkorahaston
liikkeeseenlaskijoita. Otimme yhteyttä pankkiin kuultamme uutisen, jonka mukaan se tukee kiisteltyä uutta
turvallisuuslakia, jonka monet pelkäsivät rajoittavan
Hongkongin kansalaisten demokraattisia oikeuksia.
Uutta turvallisuuslakia vastaan protestoitiin useita kertoja, ja kyseenalaistimme sen, miksi he tukivat sitä. Tapaamisessa pankin edustajien kanssa keskusteltiin tästä,
ja he selittivät myös tähän liittyviä haasteita ja sitä, että
asia ei ole mustavalkoinen. Kysymys on siitä, miten se
toteutetaan käytännössä, ja pankki keskittyi tukemaan
sääntelyä, joka loisi vakautta Hongkongiin. Ymmärräm-
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me, että tilanne on HSBC:lle vaikea. Sen on otettava
huomioon Kiinan viranomaisten etu, koska Hongkong ja
Kiina ovat sille erittäin suuret markkinat, mutta myös
demokratian ja sananvapauden suojelu, koska sen pääkonttori sijaitsee ja se noteerataan Iso-Britanniassa.
ODINin osalta näemme tähän liittyvien ESG-riskien
lisäksi myös Kiinassa rajoituksista aiheutuvia liiketoimintariskejä, jos esimerkiksi Yhdysvaltain viranomaiset
noudattavat pakotteitaan kirjaimellisesti. Kerrotaan esimerkiksi, että HSBC kieltäytyi avaamasta tiliä Hongkongin Chief Executive Carrie Lamille. Samalla pankki ottaa
maineriskin Euroopassa ja Yhdysvalloissa tukiessaan
Kiinan turvallisuuslainsäädäntöä Hongkongissa. Tätä
taustaa vasten emme ole lisänneet altistumistamme HSBC:lle emmekä tee niin tulevaisuudessakaan.

Yrityksen johtaminen
Kun tarkastellaan yrityksen
hallintoa, omistajaohjaus
on
erittäin tärkeä
asia. Tässä on
yrityksen kyvystä tehdä hyviä
pitkän aikavälin
valintoja. Kyse
on suurelta osin
kannustimista ja
niiden perusteista. Tämä koskee sekä yrityksessä työskenteleviä että sitä
ohjaavia. Tämä on ollut ODINille tärkeä asia jo vuosia.
Siksi olemme sitoutuneet käyttämään äänioikeuttamme yhtiökokouksissa, osallistumme valintakomiteoiden
työhön ja toimimme sijoituskohteissamme aktiivisina
omistajina. Osana sijoitusyhtiöiden aktiivista omistamista osallistumme usein sidosryhmäanalyyseihin. Niitä ovat teettäneet esimerkiksi XXL, Ahlstrom-Munksjö,
Bouvet ja Axfood. Olemme myös keskustelleet yritysten
kannustinohjelmista ennen yhtiökokousta erityisesti
yrityksissä, joissa olemme suuri omistaja. Olemme myös
painostaneet yrityksiä, tyypillisesti pienempiä yrityksiä,
joilla ei ole meille tärkeää valintakomiteaa. Osallistumme myös useisiin valintakomiteoihin, jotka ovat aikaa
vieviä, mutta joilla on suuri arvo sekä salkunhoitajalle
että yritykselle.
Yksi asia, joka on saanut paljon huomiota koko vuoden
aikana, on Ahlstrom-Munksjö-yrityskauppa. ODIN
Sverige on sijoittanut tähän suomalais-ruotsalaiseen
yritykseen, joka valmistaa monia erilaisia kuitupohjaisia erikoistuotteita. Yritys on ollut salkussa muutaman
vuoden ja kehittynyt oikeaan suuntaan. Syyskuussa pääomasijoitusyhtiö Bain Capital jätti siitä ostotarjouksen
yhteistyössä pääomistaja Ahlstrom Capitalin kanssa.
Mielestämme heidän tarjoushintansa oli liian alhainen,
ja epäilimme, että Ahlstromin perheen perheenjäsenet
saivat tarjouksen vaihtaa yksityisomistuksessa olevia
Ahlstrom-Munksjön osakkeita Ahlstrom Capitalin osakkeisiin. Tarjousta ei saanut muita osakkeenomistajia, ja se
rikkoo osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Taistelimme tätä tapausta vastaan vähemmistöomistajien puolesta käymällä vuoropuhelua tarjoajien,
muiden vähemmistöomistajien, alueen asiantuntijoiden,
Finanssivalvonnan, Ruotsin ja Suomen osakesäästäjien
etujärjestöjen sekä ruotsalaisten ja suomalaisten tiedotusvälineiden kanssa. Tavoitteenamme ei ollut estää

yrityskauppaa, vaan varmistaa, ettei yritystä osteta liian
alhaiseen hintaan laittomien menetelmien avulla. Tämä
asia pysyi vireillä helmikuuhun asti, jolloin valitettavasti
tiedettiin, että tarjoajat olivat saaneet yli 90 prosenttia
osakkeista, joten asia hävittiin. Mielestämme tämä on
sääli, mutta ainakin olemme lähettäneet selkeän viestin
siitä, että tämä ei ole hyväksyttävää ja että ODIN ei tule
olemaan passiivinen tällaisissa tilanteissa.
Vuoden aikana olemme olleet useissa tilanteissa, joissa olemme joukkovelkakirjojen haltijoita yrityksissä,
jotka ovat pyrkineet helpottamaan lainasopimuksia
rahoitushaasteiden vuoksi. Tapauksissa, joissa olemme
uskoneet, että yritysten keventämisvaatimukset olivat
kohtuuttomia, ryhdyimme taisteluun turvataksemme
meidän ja muiden joukkovelkakirjojen haltijoiden edut.
Onnistuimme esimerkiksi MPC Container -yhtiössä pääsemään sopimukseen, jonka voimme hyväksyä tilanteen
vuoksi. Kauppa oli paljon parempi kuin yhtiön alkuperäinen ehdotus, jonka muuten useat suuret pohjoismaiset joukkovelkakirjojen haltijat olivat hyväksyneet. On
huomattava, että pääasiassa ulkomaiset joukkovelkakirjojen haltijat vastustivat sitä yhdessä kanssamme.
Toisessa tapauksessa öljy-yhtiö OKEA:ssa emme valitettavasti saaneet vaatimuksiamme kokonaan läpi. Siitä
oli riittävä enemmistö niiden joukkovelkakirjojen haltijoiden keskuudessa, jotka olivat hyväksyneet yrityksen tekemän ehdotuksen, mikä oli mielestämme sekä
hämmästyttävää että ikävää. Meitä kutsuttiin kapinallisiksi, kun riitautimme OKEA:n ehdotuksen antaa joukkovelkakirjojen haltijoiden kantaa haitat ja yrityksen
osakkeenomistajien päästä hyötymään. Otimme tuon
kohteliaisuutena. Valitettavasti riittävä määrä joukkovelkakirjojen haltijoita suostui kantamaan haitat, joten
osakkaat saivat kaiken hyödyn. Mielestämme tämä on
harmi, erityisesti joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka
sanovat keskittyvänsä ESG:hen.
Hyvä omistajaohjaus on yrityksen perusedellytys arvon
luomiselle ajan myötä. Siksi käytämme aikaa sekä sellaisten yritysten arviointiin ja niihin vaikuttamiseen,
joihin olemme sijoittaneet.
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Yhtiökokoukset ja valintakomiteat
Vuonna 2020 annoimme 3311 ääntä 242 yhtiökokouksessa. Ohjeistimme 3 701 ääntä 268 yhtiökokoukseen,
mutta valitettavasti kaikki äänet eivät menneet läpi.
Tämä tarkoittaa 90 prosentin äänestysaktiivisuutta. Alhaisempi prosenttiosuus johtuu uudesta ODIN Small Cap
-rahastostamme, jota varten emme valitettavasti olleet
valmistautuneet kunnolla äänet puolestamme antavan
alihankkijamme kanssa , ja siksi osa äänistä hylättiin.
Onneksi ei ole ollut ratkaisevaa, että ääntämme ei olisi
rekisteröity. 133 tapauksessa äänestimme yhtiön esitystä vastaan. Nämä ehdotukset liittyivät kannustinohjelmiin, johdon ja hallituksen palkkioihin sekä hallituksen
jäsenten valintaan.
Esimerkkinä mainittakoon, että kannatimme myös
tänä vuonna erään osakasryhmän ehdotusta, jonka mukaan Facebookin tulisi valita riippumaton hallituksen
puheenjohtaja. Pidämme valitettavana, että Mark Zuckerberg toimii sekä toimitusjohtajana että hallituksen
puheenjohtajana. Facebookista on tullut merkittävä globaali mediavaikuttaja, jolla on valtaa vaikuttaa poliittisten vaalien tulokseen eri puolilla maailmaa. Tämä rooli
merkitsee suurta vastuuta, ja siksi on tärkeää, että yhtiöllä on hallitus, joka voi ja uskaltaa haastaa ja ohjeistaa
yhtiön johtoa kysymyksissä, jotka koskevat Facebookin
roolia poliittisissa vaaleissa. Tietosuoja on myös alue,
jossa Facebook on aiemmin tehnyt valitettavia päätöksiä
ja jossa yhtiön hallituksella on tärkeä rooli. Mielestämme Facebookin johto olisi toiminut paremmin, jos sillä
olisi ollut riippumaton hallituksen puheenjohtaja, vaikka Zuckerbergilla muodollisesti onkin kaikki valta yhtiöstä omistamansa osuuden perusteella.
Yhtiökokouksissa äänestämisen lisäksi olemme mukana
myös monissa valintakomiteoissa. Valintakomiteoiden
tehtävänä on valita yhtiön hallitus. Tämä on tärkeä tehtävä, jota teemme yhdessä yhtiöiden muiden suurimpien
omistajien kanssa. 31.12.2020 olimme mukana seuraavissa valintakomiteoissa: Multiconsult, Kongsberg
Gruppen, Addnode, AQ Group, Byggmax, Addlife, Beijer
Alma, Biotage, CTT ja Munters.
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Valintakomiteoissa ja yhtiökokouksissa tarkastelemme
myös yhtiöiden kannustinohjelmia. Tämä kuuluu asioihin, joita käsittelemme tapaamisissamme yhtiöiden johdon kanssa. Mielestämme kannustinohjelmat ovat hyvin
tärkeitä eturistiriitojen välttämiseksi. Osakkaiden ja yhtiön johdon väliset eturistiriidat ovat tunnettu haaste,
joka saattaa syntyä tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole järkevästi vahvistettuja kannustinsääntöjä, joissa osakkaiden
ja yhtiön johdon edut on otettu huomioon tasapuolisesti.
Me ODINissa pyrimme vähentämään tällaisten eturistiriitojen riskiä. Haluamme, että omistamamme yhtiöt tekevät osakkaidensa edun mukaisia päätöksiä. Erityisesti
toivomme, että johdon tavoitteena on osakekohtaisen
arvon maksimointi pitkällä aikavälillä. Samalla korostamme sitä, että keskittyminen ESG-tekijöihin ei ole tämän tavoitteen vastaista, pikemminkin päinvastoin.
Siksi tavoitteenamme on kannustimien kohdistaminen
niin, että johto ajattelee sijoittajien tavoin ja sen kannustimissa pidetään tärkeänä arvonmuodostusta. Eturistiriitojen riskin vähentämiseksi etsimme aktiivisesti yhtiöitä, joihin voimme sijoittaa yhdessä perheenjäsenten tai
muiden avainhenkilöiden kanssa, jotka omistavat huomattavan osan yhtiöstä. Uskomme, että tämä saa johdon
ajattelemaan entistä enemmän sijoittajien tavoin, koska
he ovat itse sijoittajia, ja olemme silloin kaikki samassa
veneessä. Hyvä esimerkki tällaisista yhtiöistä on HEICO, joka toimittaa osia muun muassa ilmailu- ja avaruusteollisuudelle. Mendelsonin perhe ajattelee sijoittajien tavoin, koska he ovat itse sijoittajina yhtiössä yli 15
prosentin osuudella ja kolme sen jäsenistä työskentelee
yrityksessä johtotehtävissä. Muutkin kuin Mendelsonin
perhe ajattelevat HEICOssa sijoittajien tavoin. Näin toimivat myös sen työntekijät. Henkilöstö omistaa nimittäin yhtiöstä noin 10 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että
HEICO vastaa työntekijöiden eläkemaksuista tiettyyn
prosenttiosuuteen asti. Tämän järjestelyn lisäksi se, että
yhtiö on ajan mittaan tuottanut hyvin, saa työntekijät
tuntemaan itsensä enemmän omistajiksi ja sitoutumaan
yhtiöön sen osakkaina.

Yhtiökokoukset ja valintakomiteat
Yhtiökokouksia
Totaltyhteensä
antall generalforsamlinger
10 %

Niiden
yhtiökokousten määrä,
Generalforsamlinger
våre joissa
kantamme
voitti
äänestyksessä
stemmer gikk gjennom
Niiden
yhtiökokousten määrä,
Generalforsamlinger
våre joissa
kantamme
hävisi
äänestyksessä
stemmer ikke gikk gjennom

90 %

Äänten jakautuminen
Stemmefordeling
4%

Med selskapets
Yhtiön
suosituksenanbefaling
puolesta
Mot selskapets
anbefaling
Yhtiön
suositusta vastaan

96 %
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Tarkkailulista
Tarkkailulista koostuu yrityksistä, joissa on havaittu
vastuullisuusriskejä, joita tutkimme tarkemmin. Tarkkailulistalle joutuneet yritykset jäävät sinne yleensä
joksikin ajaksi. Tarkkailulistaan ei ole tehty muutoksia
vuonna 2020.
Wells Fargo on yhä tarkkailulistalla. Fed ei ole vieläkään poistanut varallisuuskattoaan, mikä estää Wellsiä
nostamasta omaisuuttaan yli sen tason, jolla se oli joulukuussa 2017. Pankki on sanonut, että se ei todennäköisesti täytä kaikkia Fedin vaatimuksia vuonna 2021.
Uskomme kuitenkin, että pankki edistyy ja että suuria muutoksia tapahtuu sisäisesti, vaikka tämä kestää
kauemmin kuin odotimme, kun sijoitimme yhtiöön.
Keskittyminen rahanpesun vastaisiin toimiin pankkialalla ei ole mitään uutta. Pankeilla on luultavasti ollut
paljon tekemistä tällä alalla, mutta useimmat osoittavat
edistyneensä suuresti.
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 tammikuussa 2021 syytteistä kuutta entistä työntekijää vastaan, kun he eivät löytäneet todisteita syytteiden perustelemiseksi rahanpesulain nojalla.
Swedbankin osalta tutkimukset ovat meneillään Yhdysvalloissa ja Virossa. Swedbankilla oli maaliskuusta 2020
alkaen 217 aloitetta AML:n puutteiden korjaamiseksi, ja
87 aloitetta oli pantu täytäntöön. Vaikutusta on vaikea
nähdä edes siksi, että 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 kalliiksi. Seuraamme tätä tiiviisti.

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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Hiilijalanjälki
Aloimme jo vuonna 2017 mitata sijoitussalkkujemme
hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki, jota mitataan tässä hiili-intensiteetillä, antaa rahaston tasolla kuvan siitä
,kuinka suuria tietyn rahaston yhtiöiden päästöt ovat
suhteessa tuottoihin. Mitä alhaisempi luku, sitä parempi. Kaikki yhtiöt eivät raportoi hiilidioksidipäästöistään,
ja joudumme arvioimaan ne vastaavanlaisten yhtiöiden
perusteella. Rahastojemme hiilijalanjäljen raportoinnin
tarkoituksena on vaikuttaa yhtiöihin ja saada ne mittaamaan omat päästönsä sekä asettamaan selkeitä tavoitteita päästöjen vähentämiseksi nykytasolta.
Hiilijalanjälki on tapa mitata osuutta, joka rahaston sijoituksista kohdistuu paljon päästöjä aiheuttaviin yhtiöihin. 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 päästöjä.
Esimerkiksi yhtiön ostamaan sähköön liittyvät päästöt
(välilliset Scope 2 -päästöt) sisältyvät laskelmaan, mutta
alihankkijan ostamaan sähköön liittyvät päästöt eivät
sisälly (Scope 3). Olemme käyttäneet laskelmien pohjana
Ruotsin rahastoyhtiöiden yhdistyksen (Svenska Fondbolagens Förening) ehdottamia uusia ohjeita ja teettäneet
Sustainalytics-analysointitoimistolla osakerahastoja me
koskevat laskelmat. Huomioon otettava avainluku on rahaston hiili-intensiteetti 30.6.2020 käytettävissä oleviin
uusimpiin tietoihin perustuvien laskelmien mukaisesti.
Lue tästä lisää tavastamme mitata hiilijalanjälkeä>>

Alla on osakerahastojemme hiilijalanjälki vuonna 2020
350
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300
250
200

192,14
145,08

150

108,38

100
50
-

ODIN
Norge

94,82

75,56
52,88
50,03

ODIN ODIN EM ODIN
Norden
Sverige

40,69

134,02

33,73

32,94

24,96

ODIN ODIN USA ODIN
ODIN
ODIN
Eiendom
Europa Small Cap Global

Rahastot

I 18 I

154,53

140,52

178,92

168,89
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Kohti ympäristöystävällisempää maailmaa
Miten sijoittaa ympäristöystävällisyyteen? Vastuullinen
rahoitus on EU:lle paras keino Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme parhaamme vaikuttaaksemme sijoituskohteisiimme.
Yksi ODIN-rahastojen hallinnan perusteista on se, että
vastuullisuus ja tuotot kulkevat käsi kädessä. Uskomme,
että parhaat edellytykset hyville pitkän aikavälin tuotoille piilevät yrityksissä, joiden liiketoimintamallissa
ja kulttuurissa otetaan huomioon ympäristöön liittyvät haasteet ja liiketoimintaan liittyvät sosiaaliset kysymykset. Jotkut yritykset ovat halukkaita esittämään
vaikeita kysymyksiä ongelma-alueiden tunnistamiseksi
sekä löytääkseen uusia ja parempia tapoja tehdä asioita.
Me ODINilla käytämme paljon aikaa ja vaivaa näiden
yritysten tunnistamiseen. Lisäksi käytämme aikaa sijoituskohteisiimme vaikuttamiseen. Kaikilla yrityksillä
on parantamisen varaa, ja juuri vaikuttamalla yrityksiin
voimme taloudellisena toimijana parantaa maailmaa.
Ympäristöystävällinen teknologia on välttämätöntä rakenneuudistuksessa, mutta se ei välttämättä tarjoa hyvää riskikorjattua tuottoa.
Vastuullisuus on laaja käsite, jonka alle mahtuu paljon.
Yritysten rooliin maailman kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä kiinnitetään runsaasti huomiota, ja
tämä onkin perusteltua. Jokaisen on osallistuttava tähän työhön, ja jokaisella yrityksellä on oltava suunnitelma siitä, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ajan
myötä. Teknologialla on tärkeä merkitys matkalla kohti päästöttömiä yhteiskuntia. Vuosi 2020 oli ympäristöystävällisen teknologian kehittäjille ja kaupallistajille
vahvan tuoton vuosi. Olemme myös nähneet monien
uusiutuvan energian yritysten listautumisanteja. Jotkut
puhuvat jopa ympäristöystävällisyyden kuplasta.
Kupla tai ei, monet näistä yrityksistä kehittävät teknologiaa, joka on ratkaisevan tärkeää Pariisin sopimuksen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki nämä yritykset tuottaisivat hyvin ajan
mittaan tai että niihin sijoittamiseen ei liittyisi riskejä.
Nykyinen ympäristöystävällinen teknologia tuo mieleen
vuoden 2000 dot.com-pöhinän. Vaikka yritysten kehittämät ympäristöystävälliset tuotteet ja teknologia ovat
tulevaisuudessa todennäköisesti täysin luonnollinen
osa taloutta, kannattavuuden edellytyksiä ei välttämättä vielä ole, eli tilanne on sama kuin useimmilla Internet-pohjaisilla palveluilla. Ympäristöystävälliseen teknologiaan kaadetaan nyt paljon pääomaa, ja se on hyvä,
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mutta kannattavien liiketoimintamallien kehittäminen
vie aikaa. Sillä välin investointeihin liittyy merkittäviä
riskejä, ja ne edellyttävät analyysejä, jotta voidaan tunnistaa voittajat niiden monien yritysten joukosta, jotka
tarjoavat huomisen energiaratkaisuja.
Ympäristöystävällisiä investointeja muuhunkin kuin ympäristöystävälliseen teknologiaan.
Onneksi ei pidä investoida yksinomaan ympäristöystävälliseen teknologiaan, jotta voidaan edistää vihreämpää ja kestävämpää talouskehitystä. On kuitenkin tärkeää, että ”tavalliset” yritykset auttavat pienentämällä
hiilijalanjälkeään. Niitä voidaan auttaa investoimalla
niihin ja saamalla ne vähentämään päästöjään. On myös
useita yrityksiä, jotka kehittävät teknologiaa, jota tarvitaan uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen.
Nykyisessä digitaalisessa maailmassa voidaan investoida ohjelmistoihin ja Internet-pohjaisiin liiketoimintamalleihin, jotka tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle mahdollisimman vähäisin hiilipäästöin.
Vastuullinen rahoitus on EU:lle paras keino Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Vaikka huomaamme, että monet yritykset ottavat ilmastohaasteet vakavasti, Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan enemmän sekä keppiä
että porkkanaa. Onneksi EU:n poliitikot ovat tietoisia
vastuustaan. EU:n suunnitelma vastuullisesta rahoituksesta on lähellä toteutumistaan. EU:n kunnianhimoinen
suunnitelma ympäristöystävällisestä taloudesta asettaa
vaatimuksia yritysten lisäksi myös meille sijoittajille.
Talouden toimijoiden vastuullisuusstrategiaan liittyy
tiukkoja raportointi- ja avoimuusvaatimuksia. Tämä
tekee selväksi, millä rahastoilla on hyvin toimiva vastuullisuusstrategia ja mitkä ovat sortuneet viherpesuun.
Olemme hyvässä vauhdissa EU:n vaatimuksiin sopeutumisessa. Tämäntyyppiset säännökset johtavat usein
paljon keskusteluun ja erimielisyyksiin sekä joihinkin
tahattomiin seurauksiin, mutta olemme vakuuttuneita
siitä, että osuuksien omistajat saavat uutta ja parempaa
tietoa ja että vastuullisuusstrategiaamme parannetaan
tämän prosessin seurauksena.
Taksonomia kiistatta nopeuttaa siirtymistä ympäristöystävällisiin talouksiin. Niiden, joiden mielestä vihreä
rakenneuudistus on vain muotijuttu, kannattaa miettiä
uudelleen.
Ane Rongved
Kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava

Valokuva: Anita Arntzen
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Katse eteenpäin
Vastuullinen varainhoito on tullut jäädäkseen. Me ODINilla olemme jo pitkään luottaneet sijoitusfilosofiaamme eli hyvien yritysten löytämiseen, joissa luotamme siihen, että johto ja hallinto tekevät oikeita valintoja, joiden
avulla yritys voi jatkaa hyvää matkaa. Meille sijoittajille tässä on kyse pitkäjänteisyydestä ja yrityksistä, jotka tekevät valintoja katsoen pitkälle tulevaisuuteen.
Samaan aikaan sekä meille että yrityksille, joihin sijoitamme, on asetettu yhä
enemmän vaatimuksia, ja meille on tärkeää olla selvillä siitä, miten otamme
vastuullisuuden huomioon. Siksi olemme vuoden aikana ottaneet käyttöön
strategian, joka kestää vuodesta 2020 vuoteen 2022. Kyse on hyvän työn jatkamisesta, sen varmistamisesta, että rahastomme ovat edellyttämällämme
korkealla tasolla, viestinnän ja raportoinnin parantamisesta sekä tietämyksen ja muiden toimenpiteiden parantamisesta sisäisesti.
Jatkamme vuonna 2021 keskittymällä moderniin orjuuteen, ilmastoriskei
hin ja hallitusten kokoonpanoihin. Vuoden aikana kuulemme ulkopuolisia
asiantuntijoita, jotka voivat antaa meille lisää tietoa näistä aiheista, sekä tar
kastelemme salkkuja tältä pohjalta.
Alexander Miller
Sijoitusjohtaja

Moderni orjuus

Hallitusten
kokoonpanot

Ilmastoriskit
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ODINin osuus
Pidämme tärkeänä sitä, että yhtiöt, joihin sijoitamme,
käyttäytyvät vastuullisesti ja pyrkivät jatkuvasti parantamaan toimintaansa. Tämä koskee myös ODINia
itseään yrityksenä. ODIN kuuluu SpareBank 1 -liittoumaan, ja sillä on toimipisteet Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Pääkonttori on Oslossa, ja siellä toimii suurin osa
työntekijöistä.
Tietoinen kuluttaminen
- Energiankulutus
- Paperi ja tulostus
- Kertakäyttötarvikkeet/-aterimet
- Lentomatkojen tarkoitus

Hiilijalanjälkemme pienentämiseksi olemme tehneet
useita sisäisiä muutoksia. Sitouduimme pitämään ilmastotilinpidon vuonna 2020 sekä vähentämään päästöjämme. Se julkaistaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.
Kysymyksessä on tietoinen kuluttaminen, tuhlauksen
välttäminen ja ilmasto- sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen valitseminen aina, kun se on mahdollista.

Ilmasto-/ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttö
aina mahdollisuuksien salliessa
- Kaikista kertakäyttöisistä muovi- ja paperitarvikkeista luovutaan.
Tuhlauksen välttäminen
- Huomio ruokahävikin minimointiin ja suunnitelmat pakkausten
äytön vähentämiseksi.
- Kaikki jätteet lajitellaan.

Joka vuosi annamme joululahjoja hyväntekeväisyyteen.
Monien hyvien keskenään kilpailevien kohteiden joukosta valitsimme vuonna 2020 seuraavat:
WWF, yksi maailman suurimmista ympäristöjärjestöistä tavoitteenaan pysäyttää luonnon tuhoutuminen ja
luoda tulevaisuus, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa
luonnon kanssa. Tämä järjestö keskittyy suojelemaan
lajien ja ekosysteemien monimuotoisuutta maalla ja valtamerillä, varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen
kestävän käytön sekä torjumaan ilmastonmuutosta ja
luonnonvarojen liikakäyttöä.
Care auttaa naisia luomaan oman toimeentulonsa ja
päättämään omista rahoistaan säästö- ja lainaryhmien
kautta. CAREn filosofiana on luoda kestävä muutos, jossa yhteiskuntia autetaan auttamaan itseään, jolloin ne
ovat tulevaisuudessa vähemmän riippuvaisia avusta.
Lisäksi se auttaa järjestämään elintärkeää ensihoitoa katastrofien ja akuuttien tilanteiden iskiessä.

hiä ja haavoittuvassa asemassa olevia naisia saamaan
työkaluja elämänsä parantamiseen. Ihmisten kykyihin
panostaminen on tie pois köyhyydestä pysyvästi. Vuonna 2020 monet maailman yrittäjät kokivat elämänsä kovimman haasteen. Hand in Hands -liiketoimintamaissa
Intiassa, Keniassa ja Zimbabwessa koko yhteisö suljettiin
lähes kokonaan ulkonaliikkumiskielloilla ja tiukoilla rajoituksilla. Liikenne ja tavaravirrat pysäytettiin, rajat ja
markkinat suljettiin ja monet haavoittuvassa asemassa
olevat mikroyritykset kaatuivat. Maat alkavat avautua
uudelleen, ja valtaosa Hand in Hands -yrittäjistä on alkanut päästä jaloilleen. Jotkut ovat mukauttaneet liiketoimintaansa. Toiset ovat yrittäneet löytää uusia tapoja.
Vahva kyky sopeutua tekee vaikutuksen. Tilanne antaa
aihetta toiveikkuuteen, mutta moni voi vielä joutua vaikeuksiin.

Sairaalaklovnit tapaavat sairaalassa lapsia ja nuoria.
Omaiset kertovat, miten nämä tapaamiset lisäävät elämän iloa ja vaikean sairaalaelämän hallitsemista. Vanhemmat kuvailevat myös, miten vahvempi itsetunto
auttaa lapsia tuomaan esiin terveitä voimia. Tutkimukset osoittavat myös, että nauru ja nautinto vähentävät
kipua, vahvistavat immuunijärjestelmää ja vähentävät
stressiä.
Hand in Hand - Konttorimme Tukholmassa, ODIN Fonder, on jo usean vuoden ajan toiminut Hand in Hand -tukiyrityksenä. Joululahjamme auttaa yhä useampia köyI 23 I

ODIN Rahastot, Mannerheimintie 20 B, 6. krs - 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 on SpareBank 1 Gruppen AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö

odin.fi
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