
LÄHITAPIOLA OSAKERAHASTOJEN HIILIJALANJÄLKI 31.12.2015

Rahasto Rahaston koko Raportoineiden Hiili-intensiteetti Hiilitehokkuus Kokonaispäästöt
m EUR yhtiöiden osuus t CO2/m EUR t CO2/m EUR t CO2

LähiTapiola Eurooppa 156.21                        86 % 123.04                        143.48                        18,260.30                  
LähiTapiola Hyvinvointi 211.29                        34 % - - -
LähiTapiola Infra 47.25                          47 % - - -
LähiTapiola Itä-Eurooppa 19.10                          16 % - - -
LähiTapiola Kasvu 70.58                          9 % - - -
LähiTapiola Kuluttaja 93.17                          69 % 57.24                          43.77                          2,670.51                    
LähiTapiola Osinko 57.47                          64 % 165.38                        172.41                        6,103.50                    
LähiTapiola Skandinavia 33.23                          64 % 93.99                          96.09                          1,913.10                    
LähiTapiola Suomi 60.31                          72 % 352.45                        246.90                        10,110.48                  
LähiTapiola USA 172.30                        61 % 366.54                        190.60                        19,568.00                  

Vertailuindeksi Raportoineiden Hiili-intensiteetti Hiilitehokkuus
yhtiöiden osuus t CO2/m EUR t CO2/m EUR

OMX Helsinki Cap GI 76 % 517.08                        399.27                        
VINX Benchmark Cap Net EUR 78 % 130.04                        150.07                        
MSCI Europe 91 % 176.80                        257.20                        
MSCI USA 58 % 306.97                        162.56                        
MSCI World 68 % 255.67                        223.85                        

Raportoineiden yhtiöiden osuus

Hiili-intensiteetti

Hiilitehokkuus

Kokonaispäästöt

Hiili-intensiteetti kuvaa rahaston hiiliriskiä. Luvussa on huomioitu rahaston omistuksessa olevien yhtiöiden omistamista tai kontrolloimista varallisuushyödykkeistä sekä yhtiöiden 
hankkiman sähkön tuotannosta lähtöisin olevat kasvihuonepäästöt (tCO2 ekvivalentti). Nämä päästöt jaetaan yhtiöiden liikevaihdoilla (mEUR). Rahastolle hiili-intensiteettiluku 
lasketaan painottamalla yhtiökohtaista hiili-intensiteettiä yhtiön osuudella salkussa ja laskemalla rahaston omistusten painotetut luvut yhteen.

Päästöt raportoineiden yhtiöiden osuus rahaston (tai vertailuindeksin) omistuksista. Raportoimme rahastokohtaisen (tai indeksin) hiilijalanjälkilukuja vain jos raportoineiden yhtiöiden 
osuus on yli 50 prosenttia. Käytämme laskennassa yhtiöiden vuoden 2014 raportoimia lukuja. 

Rahaston kokonaispäästöt kuvaavat rahaston ns. omistamia päästöjä. Kokonaispäästöt on laskettu rahaston koon ja hiilitehokkuuden perusteella. 

Hiilitehokkuus kuvaa rahaston hiiliriskiä. Luvussa on huomioitu rahaston omistuksessa olevien yhtiöiden omistamista tai kontrolloimista varallisuushyödykkeistä sekä yhtiöiden 
hankkiman sähkön tuotannosta lähtöisin olevat kasvihuonepäästöt (tCO2 ekvivalentti). Hiilitehokkuuden osalta nämä päästöt jaetaan yhtiöön sijoitetulla pääomalla (m EUR). Rahastolle 
hiilitehokkuusluku lasketaan painottamalla yhtiökohtaista hiilitehokkuutta yhtiön osuudella salkussa ja laskemalla rahaston omistusten painotetut luvut yhteen. Hiilitehokkuus kertoo 
paljonko päästöjä (t CO2 ekvivalentti) kohdistuu 1 miljoonan euron sijoitukseen rahastossa (tai indeksissä). 

Vastuunrajoitus: Tämä katsaus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja sen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito Oy pitää oikeina ja luotettavina. LähiTapiola 
Varainhoito Oy ei vastaa katsauksessa esitettyjen tietojen mahdollisista puutteista tai virheistä eikä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tässä katsauksessa esitettyjä 
tietoja ei ole tarkoitettu suositukseksi tai sijoitusneuvoksi eikä kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla eikä sijoituspäätöstä tule perustaa yksinomaan tässä katsauksessa esitettyihin tietoihin.      


