Evli Impact Forest Fund I
IMPAKTISIJOITUS HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMISEKSI
Evli Impact Forest Fund I -pää-

ainoa varma ja lisäksi edullisin

omarahasto tarjoaa nyt suoma-

tapa vaikuttaa tehokkaasti hiili-

laisille sijoittajille pääsyn maail-

dioksidin poistoon ilmakehästä.

man johtaviin metsärahastoihin.

Miljoonan euron sijoitus uuteen

Yhä useampi sijoittaja kiinnittää

Evli Impact Forest Fund I -rahas-

huomiota sijoitussalkkunsa hiilija-

toon poistaa arviolta noin 21.000

lanjälkeen. Metsäsijoitukset ovat

tonnia hiilidioksidia ilmakehästä.

MIKSI SIJOITTAA GLOBAALIIN METSÄRAHASTOON?
•

Globaalin metsärahastosijoituksen
tuotto-odotus on korkeampi kuin
pohjoismaalaisissa metsäsijoituksissa;
esimerkiksi USA:ssa metsäomaisuus
on pitkällä aikavälillä tarjonnut yli
+8,5 %* p.a. tuoton (vs. Pohjoismaat
+4,5 %* p.a.).

•

Metsä on luonteeltaan defensiivinen
sijoitus; se on kestänyt
suhdannevaihteluita hyvin.

•

Hajauttaa tehokkaasti sijoitussalkkua
– erittäin matala korrelaatio vs. muut
omaisuusluokat.

•

Tarjoaa reaaliomaisuusluokkana
hyvää inflaatiosuojaa.

•

Puuston kasvu on nopeampaa
muilla alueilla kuin Pohjoismaissa,
tarjoten näin ollen paremman
mahdollisuuden hiilidioksidipäästöjen
tehokkaampaan kompensointiin.

•

Puun kysyntä kasvaa tarjontaa
nopeammin ekologisen rakentamisen
suosion kasvun, kaupungistumisen
ja väestönkasvun myötä. Tämän
odotetaan vaikuttavan positiivisesti
puun hintakehitykseen pitkällä
aikavälillä.

* Lähteet: NCREIF & Luke
(Natural Resources Institute Finland)

MIKSI EVLI IMPACT FOREST FUND I?
•

Metsäsijoitukset ovat varma ja
edullisin tapa vaikuttaa tehokkaasti
hiilidioksidin poistoon ilmakehästä.
Mittaamme rahastomme hiilidioksidin
poistovaikutusta ja raportoimme siitä
sijoittajillemme säännöllisesti.

•

Rahastomme kuuden hengen
salkunhoitotiimin vetäjänä
toimii Roger Naylor (M.Sc.,
Forest Economics), jolla on yli
16 vuoden kokemus globaalista
metsärahastosijoittamisesta ja yli 3,7
miljardin dollarin metsäsijoituksista
globaalisti. Tiimillä on erinomainen
metsärahastojen tuntemus globaalisti,
ja sillä on pitkäaikainen kokemus
metsärahastoihin sijoittamisesta.

•

Evlin saama tuottopalkkio on
riippuvainen rahaston hiilidioksidin
poistotavoitteen toteutumisesta;
tavoitteenamme on poistaa
kutakin miljoonan euron sijoitusta
kohti arviolta noin 21.000 tonnia
hiilidioksidia ilmakehästä rahaston
toiminta-aikana.

• Tarjoaa suomalaisille sijoittajille
pääsyn maailman johtaviin
metsärahastoihin; hajautamme varat
6–8 tarkasti valittuun metsärahastoon.
•

Tuottotavoite on 6-8 % p.a. (IRR).
Rahasto maksaa valmiille salkulle
keskimäärin noin 2-3 % p.a.
vuosittaista kassavirtaa.

•

Tarjoaa globaalisti hajautetun
sijoituksen kiinnostavaan
reaaliomaisuusluokkaan (tehokas
maantieteellinen, salkunhoitaja- ja
strategiakohtainen hajautus).

EVLI IMPACT FOREST FUND I PÄHKINÄNKUORESSA
Impaktisijoitus hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Laaja ja tehokas globaali
hajautus

Pääsy maailman johtaviin
metsärahastoihin

Defensiivinen sijoitus,
tarjoaa inflaatiosuojaa

Tuottotavoite
6-8 % p.a. (IRR)

Erittäin kokenut salkunhoitotiimi

Kassavirtatavoite keskimäärin 2-3 % p.a.
Rahasto
(AIF)

Evli Impact Forest Fund I Ky

Toimikausi

14 vuotta

Juridinen
rakenne

Suomalainen kommandiittiyhtiö,
suljettu rahasto

Sijoitusperiodi

3 vuotta

Vaihtoehtorahastonhoitaja
(AIFM)

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite

6–8 % net IRR p.a. (sisältää
keskimääräistä vuosittaista
kassavirtaa noin 2–3 % p.a.)

Maantieteellinen fokus

Globaali

Merkintäpalkkio

0%

Sijoituskohteet

Yksityiset, kaupalliset metsärahastot
(primary, secondary, co-invest), jotka
on valittu matalamman hiilijalanjäljen
ja hyvän tuottokyvyn pohjalta

Minimisitoumus

100.000 euroa

Strategia

Rahastojen rahasto

Tavoitekoko

100 miljoonaa euroa

Hallinnointipalkkio (sijoitussitoumuksesta)

Sijoitussitoumus < 1.000.000: 1,0 %. Sijoitussitoumus ≥ 1.000.000: 0,90 %.
Sijoitussitoumus ≥ 3.000.000: 0,80 %. Sijoitussitoumus ≥ 5.000.000: 0,70 %.
Sijoitussitoumus ≥ 10.000.000: 0,60 %. Neljän vuoden jälkeen hallinnointipalkkioprosentti laskee 10 % vuosittain (esim. 1,0 %–>0,90 %–>0,81 %–>0,73 %–>0,66 % jne.).

Voitonjakoosuus

1,25 x maksetun palautuksen jälkeen,
6 % voitosta (sis. catch-up), riippuen siitä saavutetaanko kumulatiivinen hiilen sitomistavoite,
joka on 21.000 t CO2-ekv per sijoitettu miljoona euroa.

Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja
joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.
Tämä esite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ja omaan käyttöön. Esitteessä esitetty tieto ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi
ostaa tai myydä tuotetta. Sijoittajan tulee aina tutustua huolellisesti tuotteen riskeihin, ehtoihin sekä lainsäädännön mukaisesti tuotteesta
annettaviin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tuotteen ehdot ja muut asiakirjat ovat saatavilla Evli-Rahastoyhtiö Oy:stä ja Evli
Pankki Oyj:stä.
Osuuksien merkintöjä voi tehdä ja merkinnät hyväksytään ainoastaan täydellisen tuotteen merkintädokumentaation perusteella. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Evli-konserni eivätkä sen työntekijät takaa julkaisussa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita tiedon käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Evli-konserni
ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista. Tätä esitettä ei saa
kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evli-konsernin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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