Panostajan
EU-taksonomiaraportti
EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen oikeudellinen luokittelujärjestelmä, joka yhtenäisellä tavalla määrittelee taloudellisia toimia, joilla on merkittävin vaikutus EU:n ilmastonmuutoksen vastaisiin sekä muihin ympäristönsuojeluun liittyviin toimiin ja
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Taksonomialla edistetään EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vihreää siirtymää
ohjaamalla rahoitusta kestäviin kohteisiin. Tavoitteena on tehostaa kestävämpään talouteen siirtymisen rahoitusta osoittamalla,
mitkä taloudelliset toiminnot merkittävimmin edistävät ympäristötavoitteiden saavuttamista ja mitä tulisi harkita kestävien
investointien kannalta. Asetuksella lisätään yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille ja selvennetään, mitkä yrityksen
toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.
EU on ensivaiheessa sisällyttänyt taksonomian luokitusjärjestelmään ne toimialasektorit, joilla on suurin potentiaali saavuttaa
ilmastonmuutoksen hillinnälle EU-tasolla asetetut tavoitteet (nettohiilidioksidipäästöjen leikkaus 55 %:lla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä). Tähän lähtökohtaan perustuen EU on sisällyttänyt taksonomian luokitusjärjestelmään toimialat, joiden kokonaishiilidioksidipäästöt ovat suurimmat, ja joilla tutkimusevidenssin mukaan
on suurin potentiaali välttää tai vähentää hiilidioksidipäästöjä, poistaa tai pitkäaikaisesti varastoida hiilidioksidipäästöjä, tai mahdollistaa näitä toimia muissa taloudellisissa toiminnoissa. Taloudellinen toiminta on asetuksen mukaisesti kestävää, jos se edistää
merkittävästi yhtä tai useampaa ympäristötavoitteista eikä aiheuta merkittävää haittaa muille tavoitteille. Kullekin tavoitteelle on
asetuksessa nimetyt tunnusmerkit siitä, milloin sen katsotaan aiheuttavan kyseiselle tavoitteelle merkittävää haittaa. Esimerkiksi
toiminnan katsotaan aiheuttavan haittaa ilmastonmuutoksen hillinnälle, jos se aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.
Taksonomia sisältää kuusi ympäristötavoitetta, joista taksonomiakelvollisen toimenpiteen on hyödytettävä ainakin yhtä ja
oltava tuottamatta muille merkittävää haittaa.
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Panostajalla on tilikauden 2021 päättyessä neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta:

Grano on monipuolinen sisältöpalvelujen osaaja, joka toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja
viestinnän ratkaisuja digistä printtiin. Yhtiön palvelut kattavat kaikki liiketoimintaa tukevat sisältöhankkeet alusta loppuun, luovasta
suunnittelusta tuotantoon, julkaisuun, tulosten mittaamiseen ja aineistonhallintaan.
CoreHW tarjoaa langattomissa teknologioissa käytettävien radiotaajuus (RF)-mikropiirien ja antennien suunnittelu- ja
konsultointipalveluita. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu suunnittelupalveluihin, konsultointiin sekä omien mikropiirien ja
lisensoitavien teknologioiden (IP) kehitykseen.
Hygga tarjoaa uudenlaista toiminnanohjausjärjestelmää lisensioituna palveluna julkisen ja yksityisen puolen hammas- ja
perusterveydenhoitoon. Yhtiöllä on myös Helsingin Kampissa uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema, jonka toiminta
perustuu yhtiön omaan toiminnanohjausjärjestelmään.
Oscar Software on toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) kehitykseen ja erilaisten liiketoimintapalvelujen tarjontaan
erikoistunut ohjelmistopalveluyritys. Monipuolisten toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi Oscar tarjoaa taloushallinto- ja
HR-palveluita sekä verkkokaupan ohjelmistoja ja verkkoliiketoiminnan palveluita.

Panostaja on suorittanut EU-taksonomiaan liittyvän tarkastelun olemassa olevan tiedon pohjalta. Tarkastelun pohjalta on todettu,
ettei yhtiön liiketoiminnoista mikään sisälly EU-taksonomian mukaiseen määritelmään toimialasektoreista, joilla on keskeisin rooli
EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.
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1) Tilinpäätöksen 2021 mukainen liikevaihto
2) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
3) Tilinpäätöksen 2021 liiketoiminnan muissa kuluissa raportoidut vuokrakulut ja muut kuluerät, jotka kuvaavat niitä menoja,
jotka ovat tarpeen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jatkuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön
liittyvät tekijät. Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kilpailukykyisempiä ja vastuullisempia
yrityksiä. Ympäristöön liittyvän riskienhallinnan lisäksi sijoituskohteemme voivat pyrkiä parhaiden käytäntöjen avulla kantamaan
vastuuta ympäristöasioiden kehittämisestä innovoimalla uusia tuotteita ja toimintatapoja sekä pienentämään kustannuksiaan.
Panostajan suurimmalle tytäryhtiölle Granolle on myönnetty neljä ympäristösertifikaattia. FSC- tai PEFC- merkinnät painotuotteessa varmistavat, että tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin sertifioidusta, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
hoidetusta metsästä tai kierrätetystä materiaalista. Grano on ISO 9001 ja ISO 14001 –sertifioitu. Lisäksi Grano keskittää toimintansa
uusiin toimitiloihin osana energiatehokkuuden parantamisen kokonaisuutta.
Rahoitussektorin osalta taksonomian oleellinen osa on SFDR-sääntely (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eli velvoite
huomioida kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset. Panostaja seuraa aktiivisesti sijoituskohteidensa toimintoja ja
niiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. Liiketoiminnoissa pyritään ympäristövaikutuksen minimointiin. Tällä hetkellä konsernissa
raportoitavia ympäristöön liittyviä aiheita ovat mm. sähkönkulutus ja hiilijalanjälki. Lisäksi yhtiö seuraa lainsäädännön
muutoksia ja pyrkii osoittamaan muutosten noudattamisen.
Panostajan vastuullisuudesta on kerrottu yhtiön kotisivuilla toimintakertomuksessa tilikaudelta 2021
https://vuosikertomus.panostaja.fi/wp-content/uploads/2022/01/Panostaja_Tilinpaatos_2021.pdf
Lisätietoja Granon ympäristövaikutuksien huomioimisesta voi lukea täältä:
https://www.grano.fi/yritys/ymparisto-ja-ekologisuus

