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Beaktande av skadliga hållbarhetseffekter inom Obsido Group 

Versionshistorik 

DATUM Gjorda ändringar 

1.8.2022 Verksamhetsprinciperna utarbetade 

 

Definition av skadliga hållbarhetseffekter 

Med hållbarhetsfaktorer avses faktorer som anknyter till miljön, samhället och de anställda, respekt för de 

mänskliga rättigheterna samt faktorer som hör samman med bekämpningen av korruption och mutor. Med 

skadlig hållbarhetseffekt avses skadliga effekter på ovan nämnda hållbarhetsfaktorer, orsakade av 

investeringsbeslut. Skadliga hållbarhetseffekter är till exempel koldioxidutsläpp orsakade av 

investeringsobjektens verksamhet, förlust av biologisk mångfald samt brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Inom Obsido Group beaktas investeringsbeslutens huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter inom 

investeringsverksamheten och investeringsrådgivningen. 

Att beakta skadliga hållbarhetseffekter inom investeringsverksamheten 

Inom Obsidos investeringsverksamhet beaktas de huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekterna som 

investeringsbesluten orsakar. Vid identifieringen av skadliga hållbarhetseffekter utnyttjas data från 

utomstående aktörer, såvida sådan finns tillgänglig om investeringsobjektet. Det finns nödvändigtvis inte 

tillgänglig data om alla investeringsobjekt, såsom investeringar i fastigheter eller tomter, vilket innebär att 

portföljförvaltaren tillsammans med ESG-arbetsgruppen gör en bedömning av de skadliga 

hållbarhetseffekterna. Obsido har identifierat växthusgasutsläpp orsakade av investeringsobjekten som den 

mest betydande skadliga hållbarhetseffekten. 

Obsido utnyttjar ETF-indexfonder med bred spridning i sina värdepappersinvesteringar. Vi är övertygade om 

att företagsverksamheten under de kommande åren kommer att bli allt mer hållbar. De flesta storföretag 

som omfattas av indexen har förbundit sig till att under de kommande åren märkbart minska sina 

växthusgasutsläpp samt att agera på det sätt som en hållbar utveckling kräver. Därför tror vi att de skadliga 

hållbarhetseffekterna från indexinvesteringar kommer att minska under de närmaste åren. Vi följer aktivt upp 

de skadliga hållbarhetseffekterna från våra investeringar och rapporterar dessa i enlighet med de 

informationsskyldigheter som anknyter till investeringsverksamhetens hållbarhet. Vid behov strävar vi efter 

att aktivt minska de skadliga hållbarhetseffekterna som våra investeringsbeslut orsakar genom att tillämpa 

strategier för ansvarsfull investering. 

Att beakta skadliga hållbarhetseffekter inom investeringsrådgivningen 

De skadliga hållbarhetseffekterna har också beaktats i den investeringsrådgivning som Obsido Oy 

tillhandahåller sina kunder. Obsido utreder på kundmötena kundernas eventuella hållbarhetspreferenser. 

Kundens eventuella hållbarhetspreferenser vad gäller skadliga hållbarhetseffekter beaktas i 

investeringsrekommendationer till kunden samt vid diskretionär kapitalförvaltning. 


