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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN JA KESTÄVYYSRISKIEN JA -VAIKUTUSTEN 
HUOMIOINTI 

Evli-konsernin (”Evli”) vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä ilmastoperiaatteet määrittelevät Evlin 
vastuullisen sijoittamisen toimintatavat. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat 
omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Evlin 
vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat julkisesti saatavilla Evlin nettisivuilla osoitteessa 
www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen. 

Evli-Rahastoyhtiö huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 
Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai 
olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen 
kielteinen olennainen vaikutus. Kestävyystekijällä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan 
liittyviä asioita. Olennaiset kestävyysriskit voivat vaikuttaa sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen 
ja siten rahastojen tuottoon.  

Tiedonantovelvoiteasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin 
rahastot on luokiteltu 3 luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream -rahastot eivät 
huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien 
ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen. 
Tiedonantovelvoiteasetukseen liittyvä tiedot on esitetty soveltuvin osin osana tätä dokumenttia sekä 
Evlin verkkosivuilla  www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen. 

Alla olevassa rahastokohtaisessa tekstissä käytetään termejä ESG. ESG tulee englanninkielisistä sanoista 
Environmental, Social ja Governance, ja sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyviä tekijöitä. 
 

Evli Private Debt Fund I – SFDR luokittelu: light green  

Evli Private Debt Fund I edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla 
vastuullisuustekijöitä due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana ja 
poissulkemalla tiettyjä sektoreita. Sijoitusprosessin aikana Evli Private Debt Fund I arvioi rahaston ja 
rahastonhoitajan ESG-politiikkaa ja toimintatapoja. Due diligence -prosessin aikana kartoitetaan 
sijoituksen ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät olennaiset riskit. Sijoituksen 
kestävyysriskit ja haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin pyritään minimoimaan laajalla 
poissulkemiskäytännöllä. Evli Private Debt Fund I ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-
politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päättäessään uusista 
sijoituksista Evli Private Debt Fund I arvioi myös kohderahaston poissulkemiskäytännöt ja pyrkii 
välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Sijoitusaikana salkunhoitajat 
monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti, ja pyrkivät 
aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Evli Private Debt 
Fund I raportoi vuosittain rahastojen ESG-arvioista ja kehityksestä erillisellä ESG-raportilla. Evli Private 
Debt Fund I tulee raportoimaan tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti kestävyystekijöiden 
edistämisen toteutumisesta sääntelyn voimaantulessa. Evli Private Debt Fund I rahastolla ei ole 
vertailuindeksiä. 

Evli Private Debt I Feeder A Ky on syöttörahasto ja sijoittaa vain päärahastoon Evli Private Debt Fund I 
Ky. 
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