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Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista 
vaikutuksista kestävyystekijöihin  

 

Finanssimarkkinatoimija 
Nimi  CapMan AIFM Oy 

LEI  743700AYPRIEVU7YGF76 

Tiivistelemä 
CapMan AIFM Oy (743700AYPRIEVU7YGF76, "CapMan") ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset 
kestävyystekijöihin.Tämä ilmoitus on CapManin yhdistetty ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin.Tämä ilmoitus 
pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kattaa viitekauden, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2022 ja päättyy 31. päivänä 
joulukuuta 2022. Raportointi haitallisten vaikutusten indikaattoreista kyseisen viiteajanjakson ajalta tehdään SFDR:n delegoidun säädöksen liitteen 
I taulukon 1 ja taulukon 2 ja 3 relevanttien indikaattoreiden osalta vuonna 2023 ensimmäisen viiteajanjakson (1 tammikuuta 2022 – 31 12 2022) 
tiedon keräämisen jälkeen.  

Tiivistelmä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin sekä indikaattoreista, joita käytetään haitallisten vaikutusten arviointiin, on 
esitetty seuraavalla sivulla.  

Tämä tiivistelmä on käännös englanninkielisen “Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors” -
dokumentin tiivistelmästä. CapManin ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin on kokonaisuudessaan luettavissa tässä 
yllä mainitussa dokumentissa. 
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Sijoituskohteena olevien yritysten vaikutukset ja 
indikaattorit 

Ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit  

1. Kasvihuonekaasupäästöt  
2. Hiilijalanjälki  
3. Sijoituskohteina oleviern yritysten kasvihuonekaasupäästöjen 

intensiteetti  
4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä 

vastuu  
5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus  
6. Energiakulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan 

merkittävää alaa kohden  
7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen 

monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin  
8. Päästöt veteen 
9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisten jätteen määrä 

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä aisioita, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan 
torjuntaan liittyviä asiota koskevat indikaattorit 

10. YK:n Global Compact periaatteiden ja monikansallisille 
yrityksille annettujen OECD toimintaohjeiden rikkomiset  

11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille 
yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden 
noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja 
mekanismien puute 

12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero  
13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa 
14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, 

rypäleammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) 
liittyvälle riskille 
 

Kiinteistösijoituksiin liittyvät vaikutukset ja indikaattorit 

17. Altistuminen fossiilisiin polttoaineisiin liittyvälle riskille 
kiinteistösijoitusten kautta 

18. Altistuminen energiatehottomaan kiinteistösijoitukseen 
liittyvälle riskille 

 

Muut vaikutukset ja lisäindikaattorit 

Lisäindikaattorit liittyen ilmastoon ja muuhun ympäristöön  

18. Kasvihuonekaasupäästöt (kiinteistösijoitukset) 
19. Energiakulutuksen intensiteetti (kiinteistösijoitukset) 

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä aisioita, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä 
asiota koskevat lisäindikaattorit  

4. Tavaran tai palvelun toimittajien eettisen ohjesäännön puute 
9. Ihmisoikeuspolitiikan puute 

 


	Finanssimarkkinatoimija
	Tiivistelemä
	Sijoituskohteena olevien yritysten vaikutukset ja indikaattorit
	Kiinteistösijoituksiin liittyvät vaikutukset ja indikaattorit
	Muut vaikutukset ja lisäindikaattorit


