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Upplysningar om Evli-koncernens portföljförvaltning som krävs enligt EU:s 
förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom 
den finansiella tjänstesektorn (disclosureförordningen, SFDR) 

 
Allmänt 

Inom Evli-koncernen tillhandahåller bolagen Evli Abp (”Evli”) och Aurator Varainhoito Oy (”Aurator”) 
portföljförvaltningstjänster för kunder enligt principen om diskretionär kapitalförvaltning. Den 
investeringsstrategi som följs kan vara förenlig med Evlis färdiga strategi eller en kundspecifik strategi 
som skräddarsytts av Evli eller Aurator. 
 

1) Evlis standardiserade investeringsstrategier 

De tillgångar som omfattas av strategierna investeras diversifierat på aktie- och räntemarknaden. 
Investeringarna sker med hjälp av fonder som förvaltas av Evli-Fondbolag och placerings- och 
specialplaceringsfonder som förvaltas av Evlis internationella samarbetspartner och som är förenliga 
med UCITS- och AIFM-direktivet samt europeiska ETF:er (exchange traded funds) som är föremål för 
offentlig handel och förenliga med UCITS-direktivet.  

Den investeringsstrategi som är lämplig för kunden avgör de grundläggande vikterna mellan aktie- och 
ränteinvesteringar samt övriga tillgångsklasser i fråga om de tillgångar som omfattas av kundens 
strategi. När Evli implementerar strategin enligt kapitalförvaltningsavtalet kan Evli lämna tecknings- och 
inlösenorder samt andra order enligt sin syn. 
 

Beaktande av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut 

I beslutsprocessen för implementeringen av investeringsstrategierna beaktas konventionella finansiella 
och andra nyckeltal, bland annat risk- och värderingsindikatorer för kapitalmarknader. Dessutom 
beaktas hållbarhetsrisker när investeringsbeslut fattas. Om väsentliga hållbarhetsrisker realiseras kan det 
påverka de valda investeringsobjektens finansiella framgång och således portföljens avkastning. 

När det gäller indirekta investeringsobjekt kan Evli inte påverka investeringspolicyn eller 
implementeringen av den för de fonder och ETF:er som valts till kundens kapitalförvaltningsportfölj. Evli 
kräver dock att fonder och ETF:er som utgör investeringsobjekt ska ha en fullständigt transparent ESG-
policy och beakta hållbarhetsrisker för sina investeringsobjekt i syfte att bedöma och analysera 
investeringsstrategins hållbarhet och modifiera kapitalförvaltningsportföljernas sammansättning och 
hållbarhet.  

Evlis investeringsstrategier har inte separata uteslutningskriterier för investeringsobjekt, utan eventuella 
beslut om uteslutning fattas utifrån fondernas och ETF:ernas stadgar och hållbarhetsprinciper.  

Uteslutning av vissa branscher och/eller finansiella instrument kan minska investeringsstrategins 
hållbarhetsrisker. Uteslutning kan också öka koncentrationsrisken om antalet investeringsobjekt minskar. 
En större koncentrationsrisk kan – separat betraktat – öka volatiliteten och risken för förluster. 
 

Miljörelaterade eller sociala egenskaper 

I valet av investeringsobjekt ligger fokus på produkter som vid sidan av andra egenskaper främjar 
miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s disclosureförordning. 
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I dessa investeringsstrategier är andelen investeringsprodukter enligt artikel 8 minst tre fjärdedelar av 
marknadsvärdet på kundens tillgångar som omfattas av strategin i normala marknadsförhållanden. I 
undantagssituationer, till exempel när volatiliteten på marknaden är större än normalt eller vid andra 
störningar på kapitalmarknaden, kan andelen vara mindre. 

Investeringsprodukternas underliggande företag i strategierna analyseras regelbundet under 
investeringstiden i fråga om aspekter relaterade till miljön, samhället och förvaltningen, dvs. ESG-
aspekterna. 

Evli har skapat en intern ESG-databas utifrån data som samlats av MSCI ESG Research och ISS ESG, och 
de används i uppföljningen av ESG-aspekter. För varje fond och ETF beräknas ett ESG-betyg som 
beskriver hur väl de underliggande företagen som helhet beaktar risker och möjligheter relaterade till 
hållbarhetsaspekter. Som indikatorer används bland annat företagsspecifika ESG-betyg och hur de 
utvecklats, information om eventuella överträdelser av FN:s Global Compact, företagets anseenderisk 
samt koldioxidavtryck och andelen fossila tillgångar.  

Dessutom påverkar Evli de underliggande företagen med hjälp av Evli-koncernens 
ägarstyrningsprinciper i de fonder som förvaltas av Evli-Fondbolag. Orsaker till påverkan kan vara 
överträdelser av FN:s Global Compact-normer eller orsaker relaterade till klimatmålen.  

Koldioxidavtrycket och utsläppsnyckeltalen för de underliggande företagen i fonder och ETF:er i 
strategierna mäts och följs upp, och strategierna scenarioanalyseras regelbundet i syfte att följa upp 
Evlis allmänna klimatmål.  

Evli strävar efter att investeringsobjekten ska vara koldioxidneutrala senast 2050, och mellanetappen för 
indirekta utsläpp för alla investeringar är att halvera dem fram till 2030, förutsatt att investeringsmiljön 
möjliggör det. Jämförelseåret är 2019.  

I praktiken mäts uppnåendet av klimatmålen med hjälp av data från ISS ESG och MSCI ESG, med vars 
hjälp man följer upp investeringsobjektens koldioxidavtryck och -intensitet, övergången till låga 
koldioxidutsläpp i förhållande till uppvärmningsmålet på 1,5 grader och den fondanslutna 
uppvärmningsgraden. 

 
Policy för god förvaltning  

I de fonder som Evli-Fondbolag förvaltar iakttas Evli-koncernens principer för ägarstyrning, som 
förutsätter att de företag som är investeringsobjektet följer principerna för god förvaltning, genom att 
till exempel följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning eller motsvarande 
utländska anvisningar, som i allmänhet bildar en viss ram för investeringsobjektens belöningsmodeller.  

Evli väljer endast fonder och ETF:er som förvaltas av tredje parter ur samarbetspartnernas utbud. De 
förutsätts ha gedigen kompetens och ett gott anseende och en stark finansiell ställning samt iaktta 
principer för god förvaltning och agera hållbart. 

Om en fond som är ett investeringsobjekt främjar aspekter relaterade till miljön eller samhället på ett 
sätt som avses i artikel 8 i disclosureförordningen har fonden förbundit sig till att de företag som fonden 
investerar i följer principerna för god förvaltning. 

Evlis team för hållbara investeringar analyserar investeringsstrategiernas investeringar och 
investeringarna av de fonder som Evli-Fondbolag förvaltar med sex månaders intervall med tanke på 
eventuella överträdelser av normer (FN:s Global Compact-principer och OECD:s 
verksamhetsanvisningar för multinationella företag). OECD:s anvisningar för multinationella företag 
omfattar också tvister relaterade till beskattningen av de företag som fonderna investerar i.  
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Evlis verksamhetsprinciper för investeringsobjekt som inte uppfyller strategins kriterier 

Reglerna och rutinerna för de investeringsprodukter som används i strategin och deras investeringar 
kan förändras av orsaker som inte beror på Evli.  

Skadliga egenskaper hos anlitade fonder och ETF:er relaterade till miljön och/eller samhället, 
förvaltningsbolagens svaga sidor, de underliggande företagens svaga förvaltningsprinciper, oklara 
verksamhetsformer eller överträdelser av FN:s Global Compact-principer kan leda till att man avstår från 
dessa fond- eller ETF-investeringar i strategierna.  

Om det uppdagas att ett investeringsobjekt inte uppfyller strategins kriterier, säljer Evli investeringen 
och försöker samtidigt undvika betydande skada för portföljens värdeutveckling, såvida det ser ut som 
att fonderna eller ETF:erna inte tänker vidta korrigerande åtgärder. 

 
Information om EU-taxonomi 

Evlis färdiga investeringsstrategier främjar arbetet mot klimatförändringen i anslutning till 
miljörelaterade egenskaper genom att bland annat investera tillgångar som omfattas av strategin i 
investeringsprodukter som främjar arbetet mot klimatförändringarna till exempel genom att påverka 
företagen och utesluta vissa branscher. Inom ramen för strategierna kan man investera i produkter som 
investerar i hållbar ekonomisk verksamhet, övergångsåtgärder eller ekonomiska åtgärder som uppfyller 
kriterierna enligt EU:s taxonomiförordning. Evli förbinder sig dock inte till att endast investera i sådana 
produkter.  

För att ekonomisk verksamhet ska anses vara hållbar med tanke på miljön enligt EU:s 
taxonomiförordning ska den ekonomiska verksamheten främja ett eller flera miljömål och dessutom får 
den inte orsaka betydande skada för andra miljömål som nämns i förordningen. Principen orsaka inte 
betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar 
som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar 
EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 
Hållbarhetsprocessen för portföljstrategier 

När investeringsbeslut fattas beaktas olika faktorer relaterade till den ekonomiska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen. ESG-aspekterna utgör en del av riskanalysen och investeringsbesluten. Evli-
koncernens principer för ansvarsfull placering och klimatfrågor anger ramarna för 
investeringsverksamheten.  

De standardiserade investeringsstrategierna har för närvarande inget visst index som jämförelsevärde, 
men ett sådant kan införas senare.   

Evli-koncernens ledningsgrupp för hållbara investeringar fattar besluten inom ramen för hållbar 
investering, och teamet för hållbara investeringar stöder portföljförvaltarna. Dessutom finns en intern 
ESG-databas med information om investeringsobjektens hållbarhet från olika informationskällor.  

De standardiserade investeringsstrategiernas principer för ansvarsfull placering, klimatfrågor och 
uteslutning gäller alla direkta investeringar av de fonder som Evli-Fondbolag förvaltar. 
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De fonder som Evli-Fondbolag förvaltar iakttar Evli-koncernens principer för hållbara investeringar där 
grundläggande kriterier för normbaserad screening och uteslutning av företag har fastställts. De 
förbjuder bland annat investeringar i företag som tillverkar kontroversiella vapen och företag, vars 
förbrukning av kol eller oljesand överstiger en fastställd andel av omsättningen. 

Evlis team för ansvarsfulla investeringar vidtar utifrån den regelbundna screeningen relevanta åtgärder 
visavi företag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och regelverk. Ett företag som en fond 
som förvaltas av Evli-Fondbolag kan antingen uteslutas direkt eller bli föremål för påverkan. Om 
dialogen med företaget misslyckas eller anses vara meningslös kan företaget införas på listan över 
uteslutna företag för de fonder som förvaltas av Evli-Fondbolag. 

Evli-koncernens principer för ansvarsfull placering finns på evli.com 

De fonder och ETF:er som strategierna investerar i kan inom ramenn för sin stadgar och 
verksamhetsprinciper tidvis, regelbundet, i omfattande skala eller inte alls använda finansiella 
instrument, såsom derivat, som inte omfattas av ESG-kraven.    

Fonder som förvaltas av tredje parter förutsätts följa principer för hållbara investeringar, 
verksamhetsprocesser och rapporteringsrutiner.  

Evlis hållbarhetsrapportering består av fondernas ESG-rapporter, kundspecifika portföljrapporter och 
verksamhetsberättelser om hållbara investeringar. Dessutom rapporterar Evli om främjande av 
miljörelaterade och sociala aspekter enligt disclosureförordningen i årsberättelserna om och 
strategierna för de fonder som Evli-Fondbolag förvaltar i anslutning till portföljförvaltningsöversikterna. 
 

2) Kundspecifika strategier 

I stället för färdiga strategier kan Evli och Aurator också erbjuda sina kunder portföljförvaltning som 
beaktar kundens personliga behov. 

I dessa strategier kan man för investeringsportföljen fastställa tillgångsklasser, geografiska eller 
branschvisa viktningar, typer av instrument, riskindikatorer, hållbarhetskriterier och andra egenskaper för 
investeringsobjekten och portföljen, som bedöms vara viktiga för kundens egna verksamhetsprinciper 
och investeringsmål. I dem fastställs på ett allmänt plan även verksamhetsgränser för 
portföljförvaltningen, såsom maximi- och minimigränser för olika tillgångsklasser och enskilda 
investeringsobjekt eller gränsvärden för portföljens risknivå eller hållbarhetsbetyg. 

De personliga investeringsstrategierna kan således avvika från Evlis standardiserade strategier när det 
gäller principerna och hållbarhetsaspekterna. När Evli och Aurator implementerar en sådan strategi 
iakttar de principerna för standardiserade strategier och hållbarhetsaspekter inom ramen för 
kapitalförvaltningsavtalet så att verksamheten inte står i strid med kundens verksamhetsprinciper. 
Hållbarhetsprocessen för individuella strategier är densamma som för portföljstrategier. 

De individuella strategierna omfattar även alla investeringsstrategier, vars investeringsobjekt avviker 
från Evlis standardiserade strategier. Till dem hör bland annat direkta aktie- och ränteinvesteringar, 
strategier som fokuserar på alternativa investeringsobjekt samt strategier med strukturerade eller icke-
standardiserade investeringsprodukter. I valet av dessa investeringsobjekt iakttas inom ramen för 
kapitalförvaltningsavtalet Evli-koncernens principer för beaktande av hållbarhetsrisker för 
investeringsbeslut, främjas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och dessutom förutsätts att de 
företag som är föremål för investeringarna iakttar principerna för god förvaltning så att verksamheten 
inte står i strid med kundens verksamhetsprinciper.   

http://www.evli.com/
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Om Evli-koncernens principer är lämpliga för kunden främjar de individuella investeringsstrategierna 
arbetet mot klimatförändringen i anslutning till de miljörelaterade egenskaperna. Enligt de individuella 
strategierna kan investeringar göras i hållbar ekonomisk verksamhet med tanke på miljön som uppfyller 
kriterierna enligt EU:s taxonomiförordning, övergångsåtgärder eller möjliggörande ekonomisk 
verksamhet, men i individuella strategier förbinder man sig inte till sådana investeringar.   

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens 
underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter. 

Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar 
EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

De kundspecifika individuella investeringsstrategierna har för närvarande inget visst index som 
jämförelsevärde, men ett sådant kan införas senare.   

Implementeringen av de individuella strategiernas hållbarhetsaspekter rapporteras på samma sätt som 
när det gäller standardiserade strategier och separat enligt överenskommelse med respektive kund. 
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