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1.

Esittely

WIP Asset Management Oy (jäljempänä ”WIP”) on implementoinut seuraavat toimintaperiaatteet haitallisten
kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseksi toiminnassaan. WIP ottaa huomioon haitalliset vaikutukset
kestävyystekijöihin yhtiötasolla käsittäen koko WIP:n omaisuudenhoidossa olevan varallisuuden.
Mikäli sijoituskohteena oleva yritys poikkeaa huomattavasti aiemmin viestityistä luvuista (haitalliset
kestävyysvaikutukset kasvavat), selvitämme tarkemmin mistä on kysymys ja mietimme jatkotoimenpiteitä, kuten
yrityksen poissulkemista sallituista sijoituskohteista. Lisätietoja löytyy WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista.
Näitä toimintaperiaatteita sovelletaan 10.3.2021 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

2.

Kuvaus haitallisista kestävyysvaikutuksista

Melkein kaikella taloudellisella toiminnalla on vaikutus kestävyystekijöihin, sekä positiivisesti että negatiivisesti. WIP
pyrkii hallitsemaan haitallisten kestävyysvaikutuksen riskiä monella eri tavalla, kuten määritellyillä kriteereillä,
säädösrikkomusten valvonnalla sekä sisäisillä ja kolmannen osapuolen ESG-luokituksilla.

3.

Toimintaperiaatteet haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamiseen

Teemme kattavan analyysin kohdeyrityksistä, niiden tulonlähteistä sekä toimialoista ennen sijoituspäätöksen tekoa.
Huomioimme haitalliset kestävyysvaikutukset ja muut vastuullisuustekijät, kuten sen, mitä kestävän kehityksen
tavoitteita (SDG) kohdeyritys tavoittelee. Kun analysoimme sijoituskohteiden yhtiökohtaisia riskejä, huomioimme
haitalliset kestävyysvaikutukset osana kokonaisuutta ja seuraamme näitä taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla.
Seuraamme näitä jatkuvasti sekä ennen että jälkeen sijoituspäätöksen. Vastuullisuusarvioinnin tukena WIP:llä on
käytössään kolmansien osapuolten tuottamaa ESG-tutkimusta sekä -luokituksia. Keräämme myös itse ESG-tietoa
esimerkiksi yritystapaamisten yhteydessä. Mikäli huomaamme, että sijoituskohteena oleva yritys poikkeaa
huomattavasti aiemmin viestityistä luvuista (haitalliset kestävyysvaikutukset kasvavat), selvitämme tarkemmin mistä on
kysymys ja mietimme jatkotoimenpiteitä, kuten yrityksen poissulkemista sallituista sijoituskohteista.
Tämän lisäksi WIP:n vaatimuksena on, että kohdeyhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja
sopimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen.

4. Toimintaperiaatteet haitallisten kestävyysvaikutuksen toimista
Poissuljemme ja vältämme sijoittamasta yrityksiin, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai
ympäristön kannalta haitallisilla aloilla. WIP on poissulkenut suorista sijoituksistaan tupakka-, kannabis-, aikuisviihdeja uhkapeliyritykset sekä kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjen aseiden (esim. ydinaseet, maamiinat, rypäleaseet ja
kemialliset sekä biologiset aseet) valmistajat. Lisäksi olemme määritelleet toimialoja, joilla on korostunut ESGseurannan tarve ja joihin sijoittamista vältämme. Näitä ovat alkoholi, tavanomaiset aseet sekä yritykset, joiden
liikevaihdosta vähintään 30 % tulee fossiilisten polttoaineiden ja kivihiilen valmistamisesta.
Poissulkeminen ei koske yhteistyökumppaneidemme rahastoja, sillä emme voi kontrolloida ulkopuolisten
varainhoitajien rahastojen sisältöjä.
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Tämän lisäksi WIP:n vaatimuksena on, että kohdeyhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja
sopimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen. Mikäli yhtiö rikkoo jatkuvasti
näitä normeja, voidaan yhtiö poissulkea WIP:n sijoituskohteista salkunhoitotiimin päätöksellä.

5.

Yhteenveto omistajaohjauksen periaatteista

Toimimme aktiivisena omistajana etenkin niissä yhtiöissä, joissa asiakkaillamme on huomattavia omistuksia. Tapaamme
säännöllisesti yhtiöiden johtoa sekä osallistumme yhtiökokouksiin ja nimitystoimikuntiin. Näin pyrimme parantamaan
yritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen. WIP:n omistajaohjauksen periaatteissa kuvataan tarkemmin,
miten toimimme vastuullisena omistajana. Nämä löytyvät kotisivuiltamme www.wip.fi

6.

Viittaus kansainvälisiin standardeihin

Vaatimuksena on, että kohdeyhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia liittyen
ihmisoikeuksiin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen (kuten OECD:n toimintaohjeita monikansallisille
yrityksille sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita).
Tämän lisäksi kohdeyhtiöiden tulee noudattaa kansanvälisiä raportointistandardeja.
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