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Vastuullisen sijoittamisen johtaja Heli Heikkilä,
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Vastuullisen sijoittamisen toimet United Bankersilla 2020
United Bankers Oyj:n (myöhemmin UB) ”Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020”
on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä
vuonna 2020.
Julkaisimme UB:n päivitetyt ”Vastuullisen sijoittamisen
periaatteet” keväällä 2020. Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla
riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti
sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä
hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme.
Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuottoihin.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen
vastuu

Hyvä
hallinto

Tavoitteenamme on pienentää sijoitustemme negatiivisia
ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitustemme positiivisia
vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Näiden tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme vastuullisuusraportin vuosittain alkaen
vuodesta 2020.

Julkaisimme vuonna 2020 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt ja UB Suomi Kiinteistöt -kiinteistörahastojemme vastuullisuusperiaatteet sekä näiden rahastojen ensimmäiset vastuullisuuskatsaukset koskien sijoitusvuotta 2019.
Yhteistyökumppanimme tässä työssä on ollut EcoReal
Oy. Rahastojen vastuullisuusperiaatteiden laatimisen
yhteydessä määritellyt teemat ja tavoitteet ovat ohjanneet
toimintaamme koko vuoden ajan. Rahastojen omistamissa kohteissa on vuoden aikana tehty useita energiatehokkuuskartoituksia ja -toimenpiteitä. Koronapandemian
vuoksi myös sosiaalinen näkökulma oli päättyneenä vuonna erityisen vahvasti esillä kiinteistöissämme.
Julkaisimme alkuvuonna metsään sijoittavista rahastoistamme hiilitase- ja hiilivarastolaskelmat. Laskelmat
perustuvat rahastojen salkunhoidossa sovellettavaan järkiperäiseen metsänhoitoon. Laskelmien mukaan kaikissa
metsärahastoissamme puuston määrä kasvaa seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana, ja metsämme sitovat
ilmakehästä hiilidioksidia. Toisin sanoen ne toimivat niin
sanottuina hiilinieluina. Vuoden 2020 aikana valmistelimme neljän uuden, yhteensä noin 600 hehtaarin suuruisen,
metsäalueen hakemista pysyvän METSO-suojelun piiriin.
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Lisäksi metsärahastomme ovat solmineet useita maanvuokrasopimuksia tuulivoiman kehittämiseksi.
UB Metsä -rahaston salkunhoitaja Kari Kangas on toiminut vuosina 2019–2020 jäsenenä standardointityöryhmässä, joka on päivittänyt kansalliset kestävän metsänhoidon
PEFC-vaatimukset. Kari Kangas on aktiivisesti osallistunut
yhteiskunnalliseen keskusteluun vastuulliseen metsänhoitoon liittyvissä asioissa. Hänet kutsuttiin panelistiksi tammikuussa NordSIP:n (Nordic Sustainable Investments) ja
Hedgenordicin järjestämään paneelikeskusteluun Sustainable Real Assets sekä keväällä Craigmoren järjestämään
paneelikeskusteluun aiheesta Forestry Investing in the age
of Monetary Finance.
Aloitimme keväällä 2020 yhteistyön vastuullisuusarviointiin
erikoistuneen yhtiön Impact-Cubed (IC) kanssa. IC on yritys, joka tarjoaa rahastojen vaikuttavuuden arviointia sekä
arvioimiseen liittyviä työkaluja ja dataa. IC suorittaa vaikuttavuusarvioinnin kaikista osake-, korko- ja monistrategiarahastoistamme (pois lukien indeksirahasto UB Amerikka). Analyysit tehtiin maaliskuussa 2020 sekä joulukuussa
2020. Jo yhdeksän kuukauden yhteistyön aikana rahas-

toissamme tapahtui IC:n analyysin perusteella selkeää
siirtymistä luonnonvaroja säästävämpään sekä ympäristöä ja yhteiskuntaa enemmän huomioivaan toimintaan.
Lanseerasimme vuoden 2020 aikana myös ensimmäiset
vastuullisiin indekseihin sidotut strukturoidut joukkolainat.
Tätä teemaa tulemme jatkamaan myös tulevina vuosina.

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN ORGANISOINTI
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyy UB:n hallitus. Konsernin johtoryhmä on puolestaan nimennyt keskuudestaan Timo Ronkaisen vastaamaan vastuullisuuteen
liittyvistä asioista. Konsernin vastuullisen sijoittamisen
periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa UB:n vastuullisen sijoittamisen
ohjausryhmä. Siihen kuuluu jäseniä salkunhoidosta, markkinointiviestinnästä sekä myynnistä. UB on nimennyt vastuullisen sijoittamisen johtajaksi Heli Heikkilän, joka johtaa
ohjausryhmän työskentelyä. Periaatteiden toteutuksesta
käytännön tasolla vastaavat kunkin rahaston salkunhoitajat ohjausryhmän tukiessa ja valvoessa salkunhoitoa.

SITOUTUMINEN JA PERIAATTEET
Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen
sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible
Investment, PRI) vuonna 2012. Raportoimme sijoitustoiminnastamme näiden periaatteiden mukaisesti.
Olemme jäsenenä FINSIF ry:ssä, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle.

Olemme jäsenenä EPRA:ssa (the European Public Real
Estate Association), joka on 1999 perustettu eurooppalaisten listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö. EPRA tukee
siirtymistä kestävään rakennettuun ympäristöön edistämällä kestävän kehityksen raportointia ja tunnistamalla
EPRA:n jäsenille mahdollisuuksia, jotka liittyvät kestävän
kehityksen määräyksiin ja aloitteisiin Euroopan tasolla.
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Olemme jäsenä GLIO:ssa (Global Listed Infrastructure
Organisation), joka on vuonna 2015 perustettu infrastuktuuriin sijoittavien rahastojen ja infrastruktuuriyhtiöiden
etujärjestö. Osana toimintaansa järjestö on ryhtynyt aktiivisesti tukemaan suurempaa läpinäkyvyyttä ja informaatiota listattujen infrastruktuuriyritysten kestävän kehityksen
kysymyksissä. GLIO on myös yhteistyössä GRESB:n (Global ESG Benchmark for Real Assets) kanssa rakentanut
ensimmäisen ESG-suodatetun listattujen infrastruktuuriyhtiöiden indeksin.
Olemme allekirjoittaneet Carbon Disclosure Project
(CDP) -ohjelman, jonka kautta olemme mukana kehittämässä yritysten ilmastonmuutostyöskentelyä ja raportointia. CDP kohdistaa toimensa ilmastonmuutoksen kannalta riskialtteimmille yhtiöille ja kirjeiden avulla sijoittajat
kannustavat yhtiöitä raportoimaan toiminnastaan ja siihen
liittyvistä ilmastoriskeistä.

Olemme osallistuneet vuodesta 2020 alkaen Montréal
Carbon Pledge -ilmastoaloitteeseen. PRI perusti Montreal Carbon Pledge -aloitteen vuosikokouksessaan Quebecissä syyskuussa 2014. Aloitteen osallistujat sitoutuvat
mittaamaan ja raportoimaan sijoitussalkkujensa hiilijalanjäljen.
Metsään sijoittavat rahastomme ovat mukana METSOohjelmassa. Metso-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ja sitä toteutetaan pysyvin
ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltään edustavia ja lajistoltaan
monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA
Käytämme useita yhteistyökumppaneita metsäomistuksen
arvostamisessa ja raportoinnissa. Hiilitase ja -varaston
laskennan olemme suorittaneet yhteistyössä Metsäpalvelu Arvometsä Oy:n kanssa. Arvometsän hiililaskenta
on kattava ja analyyttinen tapa arvioida muutoksia metsän
hiilessä ja hiilivarastossa. Laskenta tehdään aina kuviokohtaisesti ja siinä seurataan hiilen muutoksia kolmessa
varastossa: elävä puusto, metsämaa (kuollut orgaaninen
aines) ja puusta valmistetut tuotteet.
Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen vastuullisuustyössä yhteistyökumppanimme on EcoReal Oy. EcoReal Oy on kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asian

tuntijayritys, jonka ydintavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä sekä varmistaa kiinteistöjen käyttäjien terveelliset
ja turvalliset olosuhteet.
Listattujen rahastojemme vastuullisuuden seurannassa ja
raportoinnissa käytämme Morningstarin sekä sen tytäryhtiön Sustainalyticsin palvelua ja tietokantoja. Sustainalytics on johtava riippumaton globaali ESG- ja hallinnointitutkimuksen ja sijoitusten luokitusten tarjoaja. Lisäksi vastuullisuuden raportoinnissa yhteistyökumppaninamme on
Impact-Cubed -niminen yhtiö, joka tekee rahastoistamme kokonaisvaltaisen vaikuttavuusarvioinnin, jonka faktorit
perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
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UB:n metsärahastot
UB:lla oli vuoden 2020 lopussa kolme metsärahastoa, joista kaksi on pääomarahastoja
ja yksi erikoissijoitusrahasto.
Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat
talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien
monimuotoisuuden turvaaminen sekä edistäminen niin
talous- kuin luonnonmetsissä. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.
Kaikki omistamamme metsätilat Suomessa, yhteensä 107
075 hehtaaria, liitetään sekä PEFC™- että FSC®-sertifikaattiin*. Suomen ulkopuolella metsäomistuksemme, yhteensä 10 564 hehtaaria, sertifioidaan maakohtaisten käytänteiden mukaisesti. Sertifioinnin kautta voimme osoittaa,
että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ekologisesti kestävää. Ekologisen kestävyyden turvaamiseksi metsiemme käsittelyt suunnitellaan ja toteutetaan ympäristön luontoarvot huomioiden. Hakkuissa tämä
tarkoittaa muun muassa pysyvien säästöpuiden sekä
mahdollisten lahopuiden jättämistä hakkuualalle. Rahastojemme omistamissa metsissä hakkuujätteet pyritään
jättämään metsään kasvattamaan hiilinieluja ja ravinteeksi
uudelle puustolle.
Sertifioinnit ovat kestävän metsätalouden apuväline, sillä
kaikista FSC-sertifioidusta metsistämme 5 prosenttia on
tiukassa suojelussa ja 5 prosenttia erityishakkuukohteina.
Metsiä myös kulotetaan FSC-sertifikaatin vaatimuksien
mukaisesti, jotta monimuotoisuutta voidaan lisätä tarjoamalla elinympäristöjä kulotetuissa metsissä viihtyville
eliöille. Kulotus lisää myös ravinteiden määrää metsässä,
edesauttaa puiden kasvua ja hiilen sitoutumista ilmakehästä. Vastuullinen metsänhoito on ehto puumarkkinoille
pääsylle. Se tuo myös ennustettavuutta ja tekee metsien
talouskäytöstä hyväksyttävää.

Kuluneen vuoden aikana olemme valmistelleet neljän
uuden, yhteensä noin 600 hehtaarin kokoisen, metsäalueen hakemista pysyvän METSO-suojelun piiriin.
METSO-ohjelma on suomalaisille metsänomistajille suunnattu, vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma. Käynnissä olevat hankkeet sijaitsevat Sotkamossa,
Perhossa, Paltamossa ja Puolangalla. Näiden hankkeiden toteutuessa METSO-suojelualueita olisi rahastojen
mailla yli 650 hehtaarin verran. Lisäksi metsärahastomme
ovat solmineet useita maanvuokrasopimuksia tuulivoiman
kehittämiseksi.
Olemme myös mukana rahoittamassa Suomen Metsäsäätiötä puukaupoista maksamillamme vapaaehtoisilla
menekinedistämismaksuilla. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden
toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten
tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.
Sidosryhmien, kuten metsästysseurojen ja metsän alueella toimivien elinkeinonharjoittajien, kanssa tehdään yhteistyötä. Huomioimme heidät rahastojemme toiminnassa
siten, ettei heidän elinkeinoaan tai toimintaansa haitata.
Yhteistyökumppaneiden taustat ja toimintaperiaatteet selvitetään ennen yhteistyön aloittamista.
Vastuullinen toiminta käydään vuosittain läpi sertifikaattien auditoinnin yhteydessä. Vuoden 2020 auditoinnissa ei
havaittu yhtään poikkeamaa.

*Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää: FSC ja PEFC. FSC on ympäristö- ja luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin FSC painottaa hieman enemmän ympäristöön ja sen
suojeluun liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC-sertifioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ

Vuotuinen hiilitase (CO2-ekv)

Raportoimme rahastostamme hiilivaraston ja hiilitaseen.
Laskelma on tehty vuonna 2020 perustuen joulukuun 2019
metsävaratietoihin. Raportoinnin tarkoituksena on ollut
arvioida hiilivaraston ja hiilitaseen kehitys kymmenvuotiskausittain seuraavan 50 vuoden aikana. Raportoimamme
luvut ovat arvioita, eivät toteutuneita lukuja vuodelle 2020.
Metsätalouden hiilivarastoja on kolme: elävä puusto (elävän puuston biomassa kokonaisuudessaan juuret mukaan
lukien), metsämaa ja puusta valmistetut tuotteet. Laskelmat vuosille 2020–2069 osoittavat, että UB Metsä -rahastossa hiilivarasto on kasvava kymmenvuotiskausittain
tarkasteltuna.

Vuoden 2019 hiilitase oli 104 000 hiilidioksiditonnia (CO2ekv). Metsien vuotuinen hiilidioksidin nettosidonta vastaa
yhteensä noin 10 000 keskimääräisen suomalaisen ihmisen vuotuista hiilijalanjälkeä, joka on noin 10,3 hiilidioksiditonnia (CO2-ekv). Toisin sanoen miljoona euroa UB Metsä
-rahastossa vuonna 2019 sitoi keskimäärin 50 suomalaisen hiilidioksidipäästöt.

Hiilitase tarkoittaa metsätalouden sitoman ja vapauttaman
hiilen erotusta tietyn ajanjakson kuluessa. Hiilitaseessa
otetaan huomioon myös puutuotteiden korvausvaikutukset. Myös metsiemme hiilitase on positiivinen, mikä tarkoittaa, että metsätalous on poistanut hiiltä ilmakehästä ja
toiminut hiilinieluna.

Puuston määrä ja hakkuut vuoden aikana
Puuston määrä oli 4,5 miljoonaa m3 vuonna 2019 ja vuoden aikana tehtyjen hakkuiden kertymä oli keskimäärin
167 000 m3. Metsätilojen hiilivarasto vuonna 2019 oli 27,7
miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv). Hiilivarastossa
on huomioitu puustoon, tuotteisiin, kivennäismaahan ja
hapelliseen turvekerrokseen sitoutunut hiili.

x 10065

x 50 per miljoona euroa

Metsien hiilitase kausittain
Hiilitase koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka kuvaavat
muutoksia puuston, maan ja tuotteiden hiilen määrässä.
Lisäksi taseessa otetaan huomioon metsätalouden hiilipäästöt ja puutuotteiden korvausvaikutukset. Hiili muutetaan hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2-ekv) kertomalla hiilen
määrä noin 3,67 kertoimella. CO2-ekv on yleisin käytetty
yksikkö hiilikeskustelussa.

Puusto
Hakkuut
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UB:n Kiinteistörahastot
UB:lla on kaksi kiinteistöihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa: UB Pohjoismaiset
Liikekiinteistöt sekä UB Suomi Kiinteistöt.
Kiinteistötoimialalla merkittävin vastuullisuusteema on tällä
hetkellä energiatehokkuus ja negatiivisten ilmastovaikutusten pienentäminen. Lisäksi kasvava trendi on koko toimitusketjun vastuullisuudesta huolehtiminen sekä yhteistyökumppaneiden taustojen selvittäminen. Vuokralaisen
vastuullisuuteen kiinnitetään myös enenevässä määrin
huomiota. Sosiaalinen vastuu näkyy ennen kaikkea kiinteistöjen vuokralaisten valinnassa ja heidän toiveidensa
huomioimisessa. Kiinteistöjen hallinnollisessa vastuussa
on puolestaan tärkeä huomioida toiminnan läpinäkyvyys.

VASTUULLINEN
KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
MINIMOINTI

VASTUULLISUUS
KIINTEISTÖISSÄ

TYYTYVÄISET
SIJOITTAJAT

UB:n kiinteistörahastoille on laadittu vastuullisuusstrategia, joka perustuu UB:n arvoihin, liiketapaperiaatteisiin,
sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. Näiden kautta on tunnistettu neljä tärkeää vastuullisuusteemaa; vastuullinen kiinteistösijoittaminen, ympäristövaikutusten minimointi, vastuullisuus kiinteistöissä sekä
tyytyväiset sijoittajat.

Ympäristönäkökulmista meille tärkeimpiä ovat hiilijalanjäljen pienentäminen koko rakennuksen elinkaaren ajalta
sekä hiilikädenjäljen, eli positiivisten ympäristövaikutusten lisääminen. Energiatehokkuusinvestoinnit ja uusiutuvan energian käytön lisääminen kohteissamme ovat olleet
merkittävimpiä ympäristötekojamme viime vuosina. Pyrimme myös tekemään kestäviä materiaalivalintoja, jotka ovat
vähäpäästöisiä ja pitkäikäisiä. Uusia sijoituspäätöksiä tehdessämme pyrimme selvittämään ympäristösertifioinnin
mahdollisuuden. Vähäpäästöinen sertifioitu kiinteistö on
pienempien energiakustannusten ansioista sekä kustannustehokas että käyttäjäystävällinen. Seuraamme kiinteistöjemme energiankulutusta, jätemääriä ja vuokralaistemme toiminnan vastuullisuutta. Keräämämme datan avulla
pystymme asettamaan itsellemme tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista. Asiakastyytyväisyys syntyykin
kiinteistön hyvästä ylläpidosta, turvallisuudesta ja vuokralaisten kuuntelemisesta. Kiinteistökohteidemme hallinnoinnista huolehtivat ulkopuoliset managerit, jotka vastaavat
rakennusten käytännön toiminnasta. Keskustelemme
säännöllisesti heidän kanssaan vastuullisuuteen liittyvistä
teemoista kiinteistöjemme vastuullisuuden kehittämiseksi.
Julkaisemme molemmista kiinteistörahastoistamme erilliset vastuullisuuskatsaukset vuodelta 2020 kevään 2021
aikana.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto sijoittaa suoraan
tai välillisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
sijaitseviin toimitilakiinteistöihin.
Yksi rahaston merkittävimmistä uusista sijoituskohteista oli
Tanskassa sijaitseva teollisuuskiinteistö, jonka myyjäyhtiö
tuottaa lasi- ja hiilikuituotteita erityisesti tuulivoimateollisuuteen. Transaktio oli niin sanottu sale-and-leaseback
-järjestely, jonka tavoitteena on edesauttaa vuokralaiseksi jäävän yhtiön kasvua ja vahvistaa sen rahoitusasemaa
uusiutuvan energian murrosaikana.
Viime vuoden aikana keskityimme pääosin olemassa olevan salkun kohteiden parantamiseen ESG-näkökulmasta.
Norjassa kävimme läpi muun muassa BREEAM-In-Use
käyttöönottoa. Sen avulla pystymme kartoittamaan ja
monitoroimaan esimerkiksi kohteen käyttäjäystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Käyttöönoton kartoitus on vielä
kesken.

Koronapandemian vuoksi sosiaalinen näkökulma korostui
voimakkaasti. Halusimme taata vuokralaisillemme mahdollisuuden harjoittaa toimintaa muun muassa parantamalla hygieniaa ja ilmanvaihtoa. Myönsimme myös vuokrille maksuaikaa mahdollisten heikkojen kassatilanteiden
vuoksi. Lisäksi mahdollistimme korona-ajan sairaanhoitajille veloituksettoman pysäköinnin terveyskeskuksen lähettyviltä viime keväästä alkaen.
Energiaparannushankkeet ovat keskittyneet käyttömukavuuttakin parantaviin toimiin, kuten valaistuksen parantamiseen sekä ilmanvaihdon ja lämmityksen optimointiin.
Rahaston sijoitukset ovat pääosin kohteissa, joissa vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpidosta. Haasteena on ollut
saada tuotettua malli, jossa sekä vuokralainen että kiinteistönomistaja molemmat hyötyvät mahdollisista investoinneista. Näiden mallien selvitys alkoi jo 2020 aikana ja
jatkuu – myös toteuttamisen merkeissä – vuonna 2021.

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT
UB Suomi Kiinteistöt -rahasto sijoittaa laajalla hajautuksella erilaisiin kiinteistökohteisiin Suomessa.
Olemme tehneet energiatehokkuuskatselmoinnit kiinteistöihin, joissa meillä on ylläpitovastuu. Katselmoinneissa on
tunnistettu potentiaaliset investointikohteet ja tarkoituksena on tehdä niihin parannuksia tulevina vuosina. Omistamissamme kiinteistöissä, joissa vuokralaisella on ylläpitovastuu, olemme kannustaneet kiinteistöjen ylläpitäjiä
energiatehokkuuskartoituksiin ja mahdollisesti myös niissä
esille tuleviin investointeihin yhdessä meidän kanssamme.
Espoon Leppävaarassa omistamassamme kiinteistössä
tutkimukset maalämmön käyttöönotosta ovat edenneet
ja teemme parhaillaan viranomaisten kanssa selvityksiä.
Kyseiseen kiinteistöön on kuluvana vuonna tehty ekolo-

ginen sähkösopimus ja jätehuollosta vastaava toimija on
vaihdettu. Jätelajeja on lisätty, kierrätysaste on noussut ja
kustannukset ovat laskeneet. Olemme osaltamme mukana uudistamassa samaisen kiinteistön pysäköintilaitosta,
minkä seurauksena myös sähköautojen lataus tulee mahdolliseksi. Lisäksi kiinteistössä on aloitettu lähibussipalvelu, joka kuljettaa vuokralaisiamme juna-asemalta kiinteistöllemme. Bussikuljetuksen ansioista julkisen liikenteen
käyttö on lisääntynyt ja yksityisautoilu vähentynyt.
Rahaston viime vuonna hankkimiin kohteisiin tullaan
tekemään energiatehokkuuskatselmoinnit ja toimenpidesuunnitelmat katselmointien perusteella sen jälkeen, kun
kohteet on saatu kokonaisuudessaan haltuumme. Uudisrakennushankinnoissamme kiinnitämme huomiota koko
elinkaaren osalta kestävien materiaalien valintaan.
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UB:n osake-, korko- ja monistrategiarahastot
Raportoimme vuosittain listattuihin yhtiöihin ja yrityslainoihin sijoittavista rahastoista sekä monistrategiarahastostamme Impact Cubed -nimisen yhtiön (IC) laskeman
vaikuttavuusjalanjäljen**. Vaikuttavuusjalanjälki raportoidaan jokaisesta rahastosta kullekin rahastolle valittuun
vertailuindeksiin suhteutettuna. Vertailuindeksinä on käytetty rahaston vertailuindeksiä, jos sellainen on rahastolle
määritelty. Jos virallista vertailuindeksiä ei ole määritelty,
olemme valinneet vaikuttavuusjalanjälki tarkasteluun mahdollisimman hyvin rahaston sijoitusuniversumia vastaavan vertailuindeksin. IC:n malli perustuu niin sanottuihin
ESG-faktoreihin, jotka luetaan automaattisesti sijoituskohteiden eli yritysten omasta raportoinnista. Tämän datan
perusteella minkä tahansa yrityksen tai salkun altistuma
eri ESG-faktoreille voidaan mallintaa. Faktorit on johdettu
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden tarkoituksena on mallintaa mahdollisimman kattavasti kaikki tavat,
joilla mikä tahansa listattu yritys riippumatta yrityksen

koosta, toimialasta tai toiminta-alueesta vaikuttaa kestävään kehitykseen joko positiivisesti tai negatiivisesti suhteessa vertailuindeksiin. IC:n mallin historian aikana ei ole
löytynyt yhtään yhtiötä tai rahastoa, joka olisi positiivinen
jokaisella faktorilla. Tällä hetkellä IC käyttää 14:ää eri faktoria, jotka on ryhmitelty neljään osa-alueeseen; luonnonvarojen käyttö, hallintotapa, kestävän kehityksen mukaiset
tuotteet ja palvelut sekä yritysten yhteiskunnallinen rooli.
Tarkemmat arvosanat rahastoittain jokaisesta faktorista ja
vertailuindeksistä löydät verkkosivuiltamme »

**Impact Cubed (IC) on raportteja laadittaessa pyrkinyt käyttämään tietoja, jotka
on hankittu tai perustuvat lähteisiin, jotka IC uskoo olevan luotettavia, mutta niiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei voida taata. Mitään näistä tiedoista ei ole
tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi tai suositukseksi tehdä (tai pidättäytyä tekemästä)
minkäänlaista sijoituspäätöstä, eikä IC vastaa käyttämiensä tietojen mahdollisista
virheistä tai puutteista.”

UB:n kiinteistöosakerahastot
UB:lla on neljä kiinteistöosakkeisiin sijoittavaa rahastoa, UB Aasia REIT, UB Eurooppa
REIT, UB Pohjois-Amerikka REIT sekä näiden yhdistelmä UB Global REIT.
Rahastoissamme on erityisen tärkeää hallinnollisen vastuun toteutuminen. Pyrimme ensisijaisesti valitsemaan
sijoituskohteiksi yhtiöitä, jotka ovat itsenäisesti hallinnoituja. Itsenäisesti hallinnoitu REIT hoitaa itsenäisesti kiinteistöjen operatiivisen hallinnoinnin ja investoinnit. Tämänkaltainen rakenne ehkäisee intressiristiriitoja. Suosimme
myös yhtiöitä, joiden toiminnalla on pitkä historia ja sama
johto jo pidemmän aikaa.
Toinen merkittävä vastuullisuuteen liittyvä teema kiinteistösijoittamisessa on rakennusten energiatehokkuus ja
ympäristösertifioinnit. Kiinteistösijoitusyhtiöt ympäri maailman käyttävät sertifiointeja parantamaan rakennustensa
tehokkuutta sekä varmistamaan kiinteistön kestävän kehityksen mukaisen hallinnan. Sertifioinnin on myös havaittu
pienentävän kiinteistön käyttökustannuksia ja maapallon
rajallisten resurssien käyttöä. Useissa maissa on myös
tullut säädöksiä tai kannustimia, jotka ohjaavat kiinteistöjä sertifioinnin piiriin ja energiatehokkuusinvestointeihin.

Esimerkiksi Saksassa asuinkiinteistöjen energiatehokkuusinvestointien kuluja voidaan lisätä suoraan vuokraan.
Kiinteistösektorilla on yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä kiinteistöjä, jotka energiankulutuksensa vuoksi
ovat vastuullisuusmielessä haastavia. Yksi tällainen sektori
on datakeskukset, jotka kuluttavat valtavasti energiaa.
Datakeskusten hukkalämmön hyödyntämiseen onkin ollut
suurta mielenkiintoa, ja ensimmäiset projektit datakeskusten hukkalämmön talteen ottamiseksi sekä edelleen hyödynnettäväksi on tehty.
UB:n REIT-rahastoissa on kuluvana vuonna tehty laaja
vastuullisuuskartoitus kaikista rahastojen omistuksista.
Merkittävän riskin omaavia yhtiöitä ei salkussa ollut ja keskimääräisen riskin yhtiöitä vain muutama. Jos riskit nousevat yli keskitason, eikä uskottavaa suunnitelmaa tilanteen muuttamiselle kommunikoida, yhtiöiden painoarvoa
vähennetään salkussa.
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VAIKUTTAVUUSJALANJÄLJET
UB AASIA REIT PLUS

UB EUROOPPA REIT

UB Aasia REIT Plus -rahaston vertailuindeksi on Aasian
ja Tyynenmeren kiinteistöosakeindeksi (MSCI Asia Pacific
Real Estate). Rahaston vaikuttavuusarvosana on tyydyttävä. Omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin on 15 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia.

UB Eurooppa REIT -rahaston vertailuindeksi on Euroopan
kiinteistöosakeindeksi (FTSE EPRA/NAREIT Eur Dev Real
Estate). Rahaston vaikuttavuusarvosana on keskimääräinen. Omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin on 7 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta
on yli 99 prosenttia.

Rahaston omistamissa yhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa vertailuindeksiä paremmin. Tuotteissa ja palveluissa korostuu ympäristölle hyödyllisten palvelujen osuus.
Muilta osin tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuus on vertailuindeksin tasolla. Rahaston yhtiöt kuluttavat luonnonvaroja vertailuindeksiään enemmän eikä yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus yllä aivan vertailuindeksin tasolle.

Rahaston yhtiöt käyttävät luonnonvaroja vertailuindeksin
yhtiöitä vähemmän. Kiinteistöosakeyhtiöiden hiilijalanjälki
on osakemarkkinoiden pienimpiä ja UB Eurooppa REIT:in
hiilidioksidipäästöt olivat vain puolet vertailuindeksin vastaavasta luvusta. Sekä yhtiöiden yhteiskunnallinen että niiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuus olivat vertailuindeksiä vastaavalla tasolla. Hyvän hallintotavan osalta rahaston yhtiöt jäivät vertailuindeksille tasa-arvon sekä hallinnon riippumattomuuden osalta.

UB Aasia REIT Plus -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 166 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 65 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Vuoden 2020 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

Rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 43 CO2ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 100
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Vuoden 2020 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Luonnonvarojen käyttö

Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB POHJOIS-AMERIKKA REIT

UB GLOBAL REIT

Rahaston vertailuindeksi on Yhdysvaltojen kiinteistöosakeindeksi (Dow Jones REIT). Rahaston vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin on 14 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia.

UB Global REIT -rahaston vertailuindeksi on kansainvälinen kiinteistöosakeindeksi (EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index). Rahaston vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja
omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 10 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä.
Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta on
yli 99 prosenttia.

Rahaston omistamat yhtiöt erottuvat vaikuttavuudessaan vertailuindeksistä erityisesti niiden yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden osalta. Yhtiöissä luodaan työpaikkoja,
ja ne toimivat köyhemmillä alueilla kuin vertailuindeksin
yhtiöt. Luonnonvarojen käytön sekä tuotteiden ja palveluiden osalta rahaston yhtiöiden vastuullisuus on vähintään
vertailuindeksin tasolla. Rahaston yhtiöissä noudatetaan
myös hyvää hallintotapaa vertailuindeksin yhtiöitä vastaavalla tasolla.

Rahaston omistamien yhtiöiden paremmuus vaikuttavuudessa tulee esille erityisesti hyvässä hallintotavassa
sekä yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa verojalanjälkeä lukuun ottamatta. Rahaston yhtiöt maksavat noin 0,2
prosenttiyksikköä vähemmän veroja kuin vertailuindeksin
yhtiöt. Luonnonvarojen käyttö sekä tuotteiden ja palveluiden sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vaikuttavuus ovat
vertailuindeksiä vastaavalla tasolla.

UB Pohjois-Amerikka REIT -rahaston hiili-intensiteettiluku
vuoden lopussa oli 94 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun
vertailuindeksillä se oli 95 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.

UB Global REIT -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 83 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 94 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Vuoden 2020 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

Vuoden 2020 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Luonnonvarojen käyttö

Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB:n infrastruktuuriosakerahastot
UB:lla on kaksi infrastruktuuriosakkeisiin sijoittavaa rahastoa; teollistuneiden maiden
infrayhtiöihin varansa sijoittava UB Infra ja kehittyvien markkinoiden infrayhtiöihin
varansa sijoittava UB EM Infra.
Infrastruktuuri on kestävän yhteiskuntakehityksen ytimessä; esimerkiksi ilman sähköä tai puhdasta vettä yhteiskuntien on mahdotonta toimia tai kehittyä. Vastuullisuusnäkökulmasta infrastruktuuriin lukeutuvien teollisuudenalojen tilanteet poikkeavat suuresti toisistaan. Esimerkiksi
vesihuolto on aina paikallista toimintaa, ja sen haasteet
eroavat merkittävästi fossiilisia polttoaineita käyttävästä
energiantuotannosta.
Muutostahti yhtiöiden vastuullisuuskysymyksissä on kiihtynyt viime vuosina. Vastuullisuudesta on tullut kiinteä osa
yhä useampien yhtiöiden strategista suunnittelua. Yhtiöt
kiinnittävät entistä laajemmin huomiota toimintansa vaikutuksiin ympäröivään yhteiskuntaan oli kyse sitten siitä,
miten eri sidosryhmät otetaan huomioon, miten yhtiön
hallintotavat vastaavat kehittyviä normeja tai minkälaisia
ympäristövaikutuksia yhtiön toiminta aiheuttaa. Keskeisimmiksi haasteiksi ovat viime vuosina nousseet ilmastonmuutoksen torjunta ja erityisesti hiilidioksidipäästöt.

UB Infran ja UB EM Infran sijoitustoiminnassa vastuullisuushaasteisiin on pyritty vastamaan jo useita vuosia.
Periaatteena rahastojen hoidossa on ollut seurata aktiivisesti yhtiöiden vastuullisuustoimintaa ja tunnistaa, minkälaisia muutoksia yhtiöissä on tapahtumassa. Olemme esimerkiksi irrottautuneet yhtiöistä, joiden toiminta on perustunut pelkästään kivihiilipohjaiseen sähköntuotantoon.
Sähköyhtiöt ovat myös itse alkaneet muokata omia liiketoimintojaan esimerkiksi ajamalla alas kivihiilivoimaloitaan ja
lisäämällä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja.
Nämä kehityskulut ovat lähivuosina edelleen kiihtymässä
erityisesti teollistuneissa maissa mutta enenevässä määrin
myös kehittyvillä markkinoilla. Valtiot ovat myös rakentamassa kannustinjärjestelmiä, joiden tavoitteena on saada
päästöjä vähenemään lähivuosina olennaisesti.
Olemme omissa infrastruktuurirahastoissamme sitoutuneet siihen, että niiden vastuullisuustaso paranee lähivuosina merkittävästi ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta.
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VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB EM INFRA

UB INFRA

UB EM Infra -rahaston vertailuindeksi on kehittyvien markkinoiden infrastruktuuri-indeksi (IShares Emerging Markets
Infrastructure).

UB Infra -rahaston vertailuindeksi on kansainvälinen infrastruktuuri-indeksi (IShares Global Infrastructure).
Rahaston vaikuttavuusarvosana on keskimääräinen suhteessa vertailuindeksiin, ja omistusten vaikuttavuus YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin on 8 prosenttia suurempi
kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus niin UB Infra
-rahaston kuin vertailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia.
Erityisen hyvin rahaston sijoituskohteena olevien yhtiöiden
tuotteet ja palvelut ovat onnistuneet lisäämään ympäristölle positiivisia vaikutuksia: tuotteet ja palvelut ovat merkittävästi kestävää kehitystä tukevia. Rahaston yhtiöiden
toiminta on yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan vertailuindeksin tasolla. Luonnonvaroja käytetään yhtiöissä vertailuindeksiä enemmän, mutta hiilidioksidipäästöjä syntyy
vähemmän. Rahaston yhtiöt noudattavat hyvin hyvää hallintotapaa, vaikka yhtiöiden hallituksissa on vertailuindeksiä vähemmän yhtiöistä riippumattomia jäseniä.
Rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 842
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli
921 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Normirikkomusseurannan perusteella rahastossa on
luovuttu yhdestä omistuksesta yrityksessä havaittujen
kyseenalaisten ympäristöarvojen ja heikon liiketoimintaetiikan seurauksena.

Rahaston vaikuttavuusarvosana on keskimääräinen suhteessa vertailuindeksiin, ja omistusten vaikuttavuus YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin on 5 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus niin UB EM
Infra -rahaston kuin vertailuindeksin osalta on noin 99 prosenttia.
Rahaston omistamien yhtiöiden tuotteet ja palvelut ovat
kestävää kehitystä tukevia. Erityisesti yhtiöissä tulee huomioiduksi ympäristön vahingoittamisen välttäminen. Yrityksissä noudatetaan hyvää hallintotapaa vertailuindeksiä
paremmin. Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttavuus jää
vertailuindeksiä heikommaksi ja luonnonvaroja käytetään
vertailuindeksiä enemmän. Nämä seikat johtuvat pääosin
siitä, että rahasto sijoittaa vain monopolistisessa asemassa oleviin infrayhtiöihin, jolloin vertailuindeksiin sisältyvistä
toimialoista esimerkiksi telekommunikaatio jää rahaston
sijoitusten ulkopuolelle.
Rahaston hiili-intensiteettiluku oli vuoden lopussa 1155
CO2-ekv/1 milj USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli
550 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Normirikkomusseurannan perusteella rahastossa on
luovuttu kahdesta omistuksesta yrityksissä havaittujen
kyseenalaisten ympäristöarvojen ja heikon liiketoimintaetiikan seurauksena.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Luonnonvarojen käyttö

Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB:n osakerahastot
UB HR SUOMI
Suomalaiset yritykset ovat kestävän kehityksen kärkeä
maailmassa. Varsinkin suuret listatut suomalaisyhtiöt ovat
kehittäneet vastuullisuutensa erinomaiselle tasolle. Jos
tarkastellaan erilaisia globaaleja vastuullisuusindeksejä,
ovat suomalaiset yhtiöt omilla toimialoillaan erittäin hyvin
edustettuina. Voikin sanoa, että sijoittamalla suomalaisiin
pörssiyrityksiin tulee vastuullisuusnäkökulma sijoituksissa
hyvin huomioiduksi.

UB HR Suomi -rahastossa on jo sen perustamisesta eli
vuodesta 2004 lähtien huomioitu vastuullisuusnäkökulma.
Olemme sijoittaneet merkittävään määrään yhtiöitä, joilla
on henkilöstörahasto konsernissa. Henkilöstörahaston on
katsottu heijastavan yhtiön sitoutuneisuutta hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja edelleen sosiaaliseen vastuullisuuteen.

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI
UB HR Suomi -rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki
-indeksi. Rahaston vaikuttavuusjalanjälki on erittäin hyvä
ja rahaston omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 20 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus niin vertailuindeksissä
kuin rahastossa on yli 99 prosenttia.
Rahaston omistamien yhtiöiden tuotteet ja palvelut olivat
sekä ympäristölle että yhteiskunnalle hyödyllisiä. Lisäksi
rahaston yhtiöt välttivät aiheuttamasta tuotteillaan ja palveluillaan haittaa ympäristölle tai sosiaalisesti. Rahaston
yhtiöt myös tukivat ympäröivää yhteiskuntaa luomalla työpaikkoja, toimimalla kehittyvillä markkinoilla sekä huolehtimalla verojalanjäljestään. Yhtiöt käyttivät toiminnassaan
vertailuindeksiään enemmän energiaa ja luonnonvaroja
johtuen muun muassa vertailuindeksiä suuremmasta painosta teollisuustoimialalla. Yhtiöiden hallinnon osalta voidaan todeta, että yhtiöiden hallituksissa on vertailuindeksiä vähemmän yhtiöistä riippumattomia jäseniä ja johdolle
maksettiin pienempää palkkaa keskimääräiseen työntekijäpalkkaan suhteutettuna.

UB HR Suomi -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 321 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä se oli 275 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.
Vuoden 2020 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.
Hyvä hallintotapa
Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB EM FRONTIER REAL ASSETS
UB EM Frontier Real Assets -rahasto sijoittaa kehittyvien
maiden sekä reunamarkkinoiden infrastruktuuri- ja kiinteistöyhtiöihin. Rahaston vastuullisuusnäkökulma on yhteneväinen UB:n infrastruktuuri- ja kiinteistöosakerahastojen
kanssa.

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI
Rahaston vertailuindeksi on yleinen kehittyvien markkinoiden osakeindeksi (MSCI EM). Analyysin kattavuus sekä
rahaston että vertailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia.

UB EM Frontier Real Asset -rahaston hiili-intensiteettiluku
vuoden lopussa oli 544 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa,
kun vertailuindeksillä se oli 262 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.
Normirikkomusseurannan perusteella rahastossa on
luovuttu yhdestä omistuksesta yrityksessä havaittujen
kyseenalaisten ympäristöarvojen ja heikon liiketoimintaetiikan johdosta.

Hyvä hallintotapa

Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja rahaston omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin on 69 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä. Erityisesti tämä ero näkyy yhtiöiden tuotteiden ja
palveluiden sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kohdalla: rahaston yhtiöt tuottivat sekä ympäristölle että sosiaalisesti hyödyllisiä palveluita välttäen myös samalla näille osa-alueille haitallisia vaikutuksia. Rahaston yhtiöissä
käytetään luonnonvaroja vertailuindeksiä enemmän. Tämä
on seurausta siitä, että rahaston sijoitukset ovat kestävän
kehityksen kannalta välttämättömillä toimialoilla, joiden
toiminta on vielä luonnonvaroja kuluttavaa. Infrastruktuurin
ja kiinteistöjen yhteiskunnallinen rooli on näillä markkinoilla
merkittävä. Rahaston omistamissa yhtiöissä noudatetaan
hyvää hallintotapaa vertailuindeksiä vastaavalla tavalla.

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB MAAILMA
UB Maailma -rahasto yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perinteisiin osakesijoituksiin. Neutraalissa allokaatiossa rahaston varoista noin kolmannes on
sijoitettuna perinteisiin osakerahastoihin, kolmannes infrastruktuurirahastoihin ja kolmannes REIT-rahastoihin. Tästä
johtuen rahaston vastuullisuusajattelu on suurelta osin
samansuuntaista kuin UB:n infrastruktuuri- ja kiinteistöosakerahastoissa.

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI
UB Maailma -rahaston vertailuindeksi on Maailman osakeindeksi (MSCI All Country). Analyysin kattavuus rahaston osalta on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta yli
99 prosenttia.

käytetään luonnonvaroja vertailuindeksiä enemmän johtuen vertailuindeksiä huomattavasti suuremmasta infrastruktuuriyhtiöiden painosta.
UB Maailma -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 505 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä se oli 151 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.
Hyvä hallintotapa
Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

Rahaston vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja rahaston
omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 10 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä.
Rahaston yhtiöissä tuotetaan ympäristölle sekä yhteiskunnalle hyödyllisiä tuotteita ja palveluita sekä vältetään näiden kannalta haitallisia tuotteita ja palveluita vertailuindeksiä enemmän. Myös yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vertailuindeksiä suurempi. Hyvää hallintotapaa
noudatetaan vertailuindeksiä vastaavalla tavalla. Yhtiöissä

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB THALES ARGO
UB Thales Argo pyrkii löytämään salkkuunsa yhtiöitä, joilla
on merkittävä kasvupotentiaali. Tällaiset yhtiöt hyödyntävät liiketoiminnassaan tyypillisesti digitaalista alustaa ja
niillä on vahvaa sidonnaisuutta teknologiaan. Useimmiten
rahaston omistamat yhtiöt tarjoavat jonkinlaista palvelua
verkon kautta, eikä rahasto yleensä sijoita perinteiseen
teollisuuteen tai tuotantoon. Rahaston vastuullisuusnäkökulma onkin keskittynyt keskimääräistä enemmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen sekä hyvään
hallintotapaan.

Muun muassa tästä syystä johtuen teknologiayhtiöillä
on keskimääräistä enemmän mahdollisuuksia harjoittaa
verosuunnittelua ja -optimointia. Yhtiölaki monessa maassa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) asettaa yrityksen johdolle
velvollisuuden maksimoida yhtiön arvo kaikkia laillisia keinoja käyttäen (mukaan lukien verosuunnittelu).

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

Yhdessä rahaston kohdeyhtiössä havaittiin merkittävä normirikkomus vuonna 2016, mutta yhtiö on tehnyt korjaavia
toimenpiteitä, ja seuraamme tilanteen kehittymistä edelleen. Vuoden 2020 aikana ei yhtiöissä ole havaittu merkittäviä normirikkomuksia.

UB Thales Argo -rahaston vertailuindeksi on Maailman
osakeindeksi (MSCI All Country). Analyysin kattavuus
rahaston osalta on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta yli 99 prosenttia.
Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja rahaston omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin on 25 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä. Erityisesti tämä ero näkyy yhtiöiden tuotteiden ja
palveluiden sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kohdalla: rahaston yhtiöt tuottavat sekä ympäristön kannalta että
sosiaalisesti hyödyllisiä palveluita välttäen samalla myös
näille osa-alueille haitallisia vaikutuksia. Rahaston yhtiöt
myös käyttävät vertailuindeksiään vähemmän luonnonvaroja. Hyvä hallintotapa on niin ikään huomioitu rahaston
yhtiöissä erinomaisesti. Rahaston yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vähintään vertailuindeksin tasolla
lukuun ottamatta verojalanjälkeä. Salkun painopiste on
teknologiayhtiöissä, joissa tuotantotekijät koostuvat keskimääräistä suuremmalta osin aineettomasta pääomasta.

UB Thales Argo -rahaston hiili-intensiteettiluku oli vuoden
lopussa 10 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä se oli 151 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.

Hyvä hallintotapa
Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB:n korkorahastot
UB:lla on kolme eri korkorahastoa UB Lyhyt Korko, UB Korko Plus ja UB High Yield.
Rahastot eroavat toisistaan sijoitusten duraation, kohdeyhtiöiden keskimääräisen
luottoluokituksen ja maantieteellisen kohdemarkkinan osalta.

UB:n korkorahastoissa vastuullisuusteemoista korostuu
erityisesti normirikkomusten seuranta ja hyvä hallintotapa. Myös ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioidaan
sijoituskohteita valittaessa. Pyrimme aina valitsemaan
vastuullisemman yhtiön, jos tuotto-riski-suhde on muuten
sama. Olemme kuluvana vuonna tehneet ensimmäiset
green bond -sijoitukset UB High Yield -rahastossa. UB:n
korkorahastoissa on luovuttu sijoituksista lainoihin, joiden
liikkeellelaskijat ovat olleet yksinomaan fossiilisiin polttoaineisiin toimintansa perustavia yhtiöitä.

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

on vertailuindeksiä vastaavalla tasolla. Hyvän hallintotavan noudattaminen rahaston liikkeeseenlaskijayhtiöissä
jää vertailuindeksille siinä, että hallituksissa on vähemmän
riippumattomia jäseniä sekä siinä, että johdolle maksetaan suhteellisesti suurempaa palkkaa.
UB Lyhyt Korko -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 92 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 206 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Rahaston omistamien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijayhtiöissä ei ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden 2020 aikana.

UB LYHYT KORKO
UB Lyhyt Korko -rahaston vertailuindeksinä on euromääräisten korkeamman luottoluokituksen saaneiden yrityslainojen indeksi (iShares EUR Corp Bond BBB-BB). Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten
vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 42
prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta 97 prosenttia.

Hyvä hallintotapa
Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat käyttävät
energiaa ja luonnonvaroja vähemmän suhteessa vertailuindeksiin. Liikkeeseenlaskijoiden tuottamat tuotteet ja
palvelut ovat sekä ympäristölle että yhteiskunnalle hyödyllisiä. Liikkeeseenlaskijoiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB KORKO PLUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB HIGH YIELD

UB Korko Plus -rahaston vertailuindeksinä on euromääräisten korkeamman luottoluokituksen saaneiden yrityslainojen indeksi (iShares EUR Corp Bond BBB-BB). Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten
vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 43
prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta 97 prosenttia.

UB High Yield -rahaston vertailuindeksinä on euromääräisten matalamman luottoluokituksen saaneiden yrityslainojen indeksi (iShares EUR High Yield Corp Bond).
Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
on 53 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 100 prosenttia ja
vertailuindeksin osalta 93 prosenttia.

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat käyttävät energiaa ja luonnonvaroja vertailuindeksiä vastaavasti.
Yhtiöissä noudatettiin hyvää hallintotapaa paremmin kuin
vertailuindeksissä keskimäärin. Liikkeeseenlaskijoiden
tuotteet ja palvelut olivat ympäristöystävällisempiä ja niiden yhteiskunnalliset haitat olivat vertailuindeksiä vähäisempiä. Liikkeeseenlaskijoiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli vertailuindeksin tasolla, ja liikkeeseenlaskijoilla
oli vertailuindeksiin suhteutettuna vähemmän toimintaa
alueilla, joilla on pulaa vedestä.

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat käyttivät energiaa ja luonnonvaroja vertailuindeksiä vastaavasti.
Liikkeeseenlaskijayhtiöissä noudatettiin hyvää hallintotapaa huomattavasti vertailuindeksiä paremmin. Rahaston
liikkeeseenlaskijayhtiöiden tuotteet ja palvelut jäivät vertailuindeksistä niiden ympäristö- ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. Liikkeeseenlaskijoiden yhteiskunnallinen
vaikuttavuus oli vertailuindeksiä hieman parempi.

UB Korko Plus -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 167 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 206 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Rahaston omistamien joukkolainojen liikkeeseenlaskijayhtiöissä ei ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden
2020 aikana.

UB High Yield -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden
lopussa oli 187 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 150 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.
Rahaston omistamien joukkolainojen liikkeeseenlaskijayhtiöissä ei ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden
2020 aikana.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Yritysten yhteiskunnallinen rooli

Luonnonvarojen käyttö

Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB:n monistrategiarahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART
Monistrategiarahasto UB Smart on matalan kynnyksen
varainhoitorahasto, jonka sijoitusvarallisuus on jaettu kolmeen pääluokkaan: osakkeisiin, korkoihin ja reaaliomaisuuteen.
Kaikissa kolmessa omaisuusluokassa on omat vastuullisuusnäkökulmat ja vastuullisuuden edistämisen mahdollisuudet. Viime vuoden aikana vastuullisuus on otettu
merkittäväksi osaksi rahaston sijoituspäätöksiä. Olemme
tehneet vastuullisuuskartoituksen rahastosta kokonaisuutena seuraavan yhteenvedon mukaisesti.
Sijoitamme osakkeisiin pääosin ETF-rahastojen kautta ja
niiden osalta olemme siirtymässä käyttämään vastuullisia
ETF-rahastoja. Korkosijoituksia teemme sekä rahastojen
että suorien joukkolainojen kautta. Suoriin joukkolainasijoituksiin on valittu myös green bond -määritelmän mukaisia
lainoja. Reaaliomaisuus puolestaan koostuu suoriin kiinteistöihin sijoittavista rahastoista ja kiinteistöosakerahastoista, listatuista infrastruktuurisijoituksista sekä metsästä.
Näiden osalta käytämme pääosin UB:n omia rahastoja.
UB:n reaaliomaisuusrahastoista on tässä katsauksessa
omat osionsa.

Rahaston korkea reaaliomaisuuspaino näkyy vaikuttavuusjalanjäljessä selvästi. Rahaston omistamien yhtiöiden
tuotteiden ja palveluiden osalta huomioidaan erityisesti
ympäristöystävällisyys. Lisäksi pyritään välttämään tuotteista tai palveluista ympäristölle aiheutuvia sekä sosiaalisia haittoja. Erityisesti metsäsijoitusten ja muun muassa
hoivakiinteistöjen sekä infrastruktuurin paino ovat keskeiset selittäjät erolle vertailuindeksiin. Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattavasti vertailuindeksiä
korkeampi. Rahaston sijoituksia on Pohjoismaissa selvästi
vertailuindeksiä enemmän, ja kiinteistöyhtiöt ovat parempia veronmaksajia verrattuna yleisindeksien yhtiöihin keskimäärin. Rahaston omistuksissa käytetään luonnonvaroja
vertailuindeksejä vastaavalla tavalla. Rahaston omistusten
osalta hyvää hallintotapaa noudatetaan niin ikään vertailuindeksin mukaisesti.
UB Smart -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa
oli 160 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä se oli 146 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.
Hyvä hallintotapa
Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
Yritysten yhteiskunnallinen rooli
Luonnonvarojen käyttö

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI
UB Smart -rahaston vertailuindeksi koostuu puoliksi maailman osakeindeksistä ja puoliksi yrityslainoja kuvaavasta korkoindeksistä (50 % MSCI AWI ja 50 % IShares EUR
High Yield Corp). Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoiteisiin on 66 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on
91 prosenttia ja vertailuindeksin osalta 97 prosenttia.

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen
viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat
arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

UB Rahastoyhtiö Oy ei vielä luokittele rahastojaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisiin rahoitustuoteryhmiin. Implementointityö SFDR-asetuksen mukaisten kestävyysriskien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioimiseksi on UB:ssa
vielä kesken johtuen SFDR-asetukseen tietyiltä osin tulevien tarkennuksia epäselvästä tilasta ja voimaantulosta.
Tässä katsauksessa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään
ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.
Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin.
Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.
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