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KESTÄVÄÄN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄ SÄÄNTELY 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27. päivänä marraskuuta 
2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”SFDR” tai 
”Asetus”) tuli voimaan 10. maaliskuuta 2021. Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut 
avoimuussäännöt, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien (”AIFM”), kuten Folmer 
Management Oy (”Folmer”), on sovellettava kestävyysriskien ottamisessa huomioon ja 
haitallisten kestävyysvaikutusten ottamisessa huomioon prosesseissaan sekä 
rahoitustuotteita koskevien kestävyyteen liittyvien tietojen antamisessa. Tämä ilmoitus 
tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. 
 

KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISEN TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Asetuksen (EU) 2019/2088 artiklan 3 mukaisesti tässä kohdassa käsitellään erityisesti 
toimintaperiaatteita, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen sijoituksia 
koskevassa päätöksentekoprosessissa. Kestävyysriskillä tarkoitetaan SFDR:n mukaisesti 
”ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka 
toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen 
olennainen vaikutus”. 
 
Folmer on integroinut kestävyysriskien huomioon ottamisen osaksi sijoitusprosessiaan ja 
kestävyysriskejä tarkastellaan koko sijoitussyklin ajan. Useimmiten kohdeyhtiöitä koskevat 
riskit liittyvät yhteiskuntaan ja hallintotapaan, kun taas ympäristöön liittyvät riskit ovat 
harvinaisempia. Kestävyysriskien huomioon ottaminen kattaa muun muassa seuraavat 
toimintaperiaatteet: 
 

• Poissulkevien valintakriteerien käyttö sekä huolellinen kestävyysriskien huomioon 
ottaminen osana due diligence -tarkastuksia investointia edeltävässä vaiheessa. 

• Jatkuva kestävyysriskeihin liittyvä seuranta sijoitusperiodin aikana, ja lisäksi Folmer 
pyrkii varmistamaan, että sen kohdeyhtiöt tunnistavat ja minimoivat altistuksensa 
kestävyysriskeille liiketoiminnassaan. 

• Folmer pyrkii olemaan läpinäkyvä lähestymistavassaan kestävyysriskeihin sekä sen 
suhteen, miten kestävyysriskejä koskevat toimintaperiaatteet on integroitu osaksi 
sijoitustoimintaa ja kohdeyhtiöiden liiketoimintaa. 

 
Lisätietoa Folmerin sijoitustoiminnasta sekä siitä, miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) otetaan huomioon toiminnassamme, löytyy Folmerin 
verkkosivuilta. 
 

SIJOITUSPÄÄTÖSTEN PÄÄASIALLISET HAITALLISET VAIKUTUKSET KESTÄVYYSTEKIJÖIHIN 
 
Asetuksen (EU) 2019/2088 artiklan 4 mukaisesti tässä kohdassa käsitellään sitä, miten 
sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (principal adverse 
impacts, PAI) otetaan huomioon. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan SFDR:n mukaisesti 
”ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita”. 
 
Vaikka erilaisia indikaattoreita seurataan ja raportoidaan, Folmer ei tällä hetkellä ota 
huomioon sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin asetuksen 
(EU) 2019/2088 artiklan 4 tarkoittamalla tavalla. Indikaattoreiden seurantaan ja raportointiin 
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vaikuttaa merkittävästä rahastojen kohdeyhtiöiden toiminnan luonne sekä kokoluokka. 
Folmerin hallinnoimat rahastot sijoittavat pieniin listaamattomiin yhtiöihin, joten kaikkien 
indikaattorien seuraaminen ei ole toistaiseksi mahdollista asetuksen (EU) 2019/2088 artiklan 
4 tarkoittamalla tavalla ja siinä laajuudessa. Folmer ja sen hallinnoimien rahastojen 
kohdeyhtiöt kuitenkin seuraavat esimerkiksi yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä 
mittareita, kuten työntekijöiden lukumäärän sekä työtapaturmien ja sairaspoissaolojen 
kehitystä. Sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin pyritään hallitsemaan 
seuraamalla ja vaikuttamalla, muun muassa aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta, 
kohdeyhtiöissä käytössä oleviin menettelytapoihin. Aktiivisen omistajuuden hyödyntäminen 
on keskeinen osa Folmerin toimintaa rahastojen kohdeyrityksissä. Tämä tarkoittaa muun 
muassa kestävyystekijöihin liittyvien käytössä olevien menettelytapojen jatkuvaa 
kehittämistä sekä kohdeyritysten tukemista näissä asioissa. Haitallisia vaikutuksia 
kestävyystekijöihin pyritään hallitsemaan myös investointia edeltävässä vaiheessa kattavilla 
arvioinneilla, joissa perehdytään kohdeyrityksissä käytössä oleviin menettelytapoihin. Lisäksi 
Folmer etsii aktiivisesti kestävästä kehityksestä johtuvia ja sitä edistäviä 
liiketoimintamahdollisuuksia ja noudattaa sijoitustoiminnassaan olennaisilta osin YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI). 
 

PALKITSEMISPOLITIIKKA JA KESTÄVYYSRISKIT 
 
Asetuksen (EU) 2019/2088 artiklan 5 mukaisesti tässä kohdassa käsitellään 
palkitsemispolitiikan johdonmukaisuutta kestävyysriskien huomioon ottamisen kannalta. 
Kestävyysriskien huomioon ottaminen on elintärkeää Folmerin ja sen kohdeyhtiöiden pitkän 
aikavälin menestykselle. Folmerilla ei siis ole sellaista palkitsemispolitiikkaa, joka kannustaisi 
epäterveeseen riskinottoon tai vaikuttaisi muutoin epäsuotuisasti kestävyysriskien huomioon 
ottamiseen. 


