TAALERI IM PAKTIERIKOISSIJOITUSRAHASTO

SUOMEN ENSIMMÄINEN AVOIN
IMPAKTIA JA MARKKINAT UOTTOA
TAVOITTELEVA RAHASTO
Rahastolla on kaksi tavoitetta:

1. Yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen hyöty
2. Riskikorjattu markkinatuotto, nykymarkkinatilanteessa n. 4 - 5 % vuodessa
Sijoituskohteemme hakevat aktiivisesti yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Saamillaan
varoilla sijoituskohteemme pyrkivät esimerkiksi
• vähentämään ilmastonmuutoksen, merten saastumisen, köyhyyden tai ylivelkaantumisen
vaikutuksia tai
• edistämään uusia resurssitehokkaita teknologioita, hyviä oppimistuloksia tai mahdollisuuksia
yrittäjyyteen.
Rahasto maksimoi omien sijoitustensa aikaansaamaa hyötyä pyrkimällä uusmerkintöihin ja
muihin ns. ensisijoituksiin, joiden avulla pääomamme kasvattavat sijoituskohteidemme kykyä
saada aikaan hyötyä.
Rahasto hajauttaa sijoituksensa korko-, osake- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.
Jokaisen rahaston sijoituksen tuotto-odotuksen täytyy olla vähintään riskiin suhteutettu
markkinatuotto.
Julkinen

15

MIHIN SIJOITAMME JA MITÄ PÄÄOMILLA SAADAAN AIKAAN
SIJOITUSINSTRUMENTTI

TUOTE

Tehdään ympäristöystävällisiä investointeja (green
bondit ja muut vastaavat)
KORKO

OSAKE

NEUTRAALI PAINO
SALKUSSA

30 %

Lainataan kehitysmaiden yrittäjiä rahoittaville
pankeille ja rahoituslaitoksille

20 %

Merkitään listaamattomien yhtiöiden lainoja

5%

Ostetaan impakti-yhtiöiden osakkeita pörssistä (itse
ja kumppanin rahaston kautta).

15 %

Merkitään listaamattomien yhtiöiden osakkeita

5%

Rakennetaan uusia tuuli- ja aurinkovoimaloita

KORONAKRIISIN
AIKANA
Voidaan merkitä
kotimaisten yhtiöiden
uusmerkintöjä sekä osakeettä korkopuolella, mikäli
työpaikkojen säästyminen
on merkittävää. Kuten aina
markkinatuotto-odotus
huomioiden.
Myös Solidaten (ks. Sivu
40) toiminta velkaantuneiden apuna korostuu
koronakriisin aikana.

15 %

VAIHTOEHTOISET

Muita impaktipääomarahastoja

5%

Lisäksi kassassa keskimäärin n. 5 %
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IMPAKTIN ARVIOINT I
Arvioimme mahdollisten sijoituskohteiden aikaansaamaa
impaktia kahdella eri tavalla:
•

Kuinka yhtiön liiketoiminta edesauttaa SDG-tavoitteiden
saavuttamista? Impaktin arviointi Impact Management
Projectin viitekehyksen avulla

•

Mikä on yhtiön netto-impakti? Huomioimme siis myös
negatiiviset vaikutukset. Tämän kysymyksen käsittelyssä
käytämme Upright Projectin työkalua.

Lisäksi arvioimme oman sijoituksemme impaktia:
•

Menevätkö sijoittamamme rahat kohdeyhtiölle vai esim.
sijoituksen meille myyvälle taholle? Toisin sanoen
aikaansaako sijoituksemme uutta impaktia kasvattamalla
sijoituskohteen resursseja?

Impact Management Project on impakti-sijoittamisen
toimijoiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on löytää
konsensus impaktiin mittaamisen ja raportoinnin käytännöistä.
Se on julkistanut impaktin arviointiin viitekehyksen, joka
perustuu viiden osa-alueen arviointiin: Mitä, Miten paljon, Kuka,
Kontribuutio (lisäisyys), Riski.
Upright Project on suomalainen yritys, jonka kehittämä
työkalu laskee tieteelliseen tutkimustietoon perustuen yhtiöille
niiden nettoimpaktin eri osa-alueilla.
• Osa-alueita ovat:
ympäristö
terveys
yhteiskunta
osaaminen

Valittaville sijoituskohteille asetetaan yksilöidyt mitattavat impakti-tavoitteet.
Esimerkkitavoite: Taaleri SolarWind II:n sijoituskohteet auttavat vähentämään rakennusvaiheen jälkeen hiilidioksidipäästöjä joka vuosi tuuli- ja
aurinkopuistojen n. 25 – 30 vuoden elinkaaren ajan. Rahastomme sijoitukselle jyvitetty osuus päästövähenemästä on rakennusvaiheen jälkeen joka
vuosi vähintään 1,5 tonnia per rahastoon sijoitettu 1 000 euroa.
Julkinen
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SIJOITUSKOHTEIDEN IMPAKTI, TUOTTO-ODOTUS JA RISKI
Taaleri Impakti sijoittaa laajasti yli sijoitusluokkien. Sijoituskohteiden yhteinen tekijä on impakti.
Taalerin tuuli- ja aurinkoenergiasijoitukset.
Tuuli- ja aurinkoenergialla estetään
ilmastonmuutosta.

Odotettu
tuotto

Uusiutuva
energia,
listaosakkeet

Vihreät joukkolainat. Käyttötarkoitukset
vaihtelevat, mutta suurin osa sijoituksista estää
ilmastonmuutosta tai rahoittaa ympäristöä
säästäviä investointeja

Listaamattomat
osakkeet,
porahastot

Mikrolainat, joilla autetaan kehitysmaiden ihmisiä
yrittäjiksi ja annetaan mahdollisuus omalla työllä
parantaa omaa taloutta.
Muut pääomasijoitukset. Esimerkiksi Solidate
antaa suomalaisille ihmisille mahdollisuuden nousta
velkaloukusta ja on mahdollinen sijoituskohde.

Vihreät
joukkoMikro- lainat
lainat

Muut pääomarahastot. Esimerkiksi suomalaisen
Sparkmind-rahaston sijoitukset parantavat esim.
lasten oppimistuloksia.
Odotettu riski
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Listatut osakkeet. Listattuja osakkeita rahaston
kautta tai yksittäisiä osakkeita. Koronakriisin aikana
on mahdollista osallistua uusanteihin, joilla
torjutaan työpaikkojen menetyksiä Suomessa.
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SIJOITUSTEN YDIN JA SAT ELLIITIT

Taaleri Impaktin ydin ovat sijoitukset, joilla aikaansaadaan uutta impaktia.
Tavoitteena on että niiden osuus sijoituksista on yli puolet pitkällä aikavälillä:
•

Uusiutuvan energian rahasto Taaleri Aurinkotuuli II (tavoitepaino 15 %) ja muut impaktipääomarahastot (5 %)

•

Mikrolainarahastot (esim. BlueOrchard Microfinance Fund) (tavoitepaino 20 %)

•

Vihreät joukkolainat (ostettuna uusemissioista asteittain) (tavoitepaino 30 %)

•

Osakkeet ja joukkolainat, joita merkitään uusemissioista vähitellen rahaston toiminnan
käynnistyttyä.

Optimoimme likviditeetinhallintaa jälkimarkkinalta hankituilla suorilla osakkeilla
ja jälkimarkkinakauppoihin perustuvilla rahastoilla:

Julkinen

•

Suorat osakesijoitukset jälkimarkkinoilta

•

Yhteistyökumppanin impakti-rahasto (esim. M&G Positive Impact
Fund)

•

Alkuvaiheessa ja tarvittaessa käytettävät ETF-rahastot osake- ja
korkosijoituksiin
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SALKUNHOITAJAT

Pekka
Samuelsson

Lassi
Järvinen

Niko Fagernäs

Sijoitusjohtaja, impaktisijoitukset

Johtaja, allokaatioratkaisut

Salkunhoitaja

Pekka on toiminut rahoitusalalla vuodesta 1993
ja Taalerilla vuodesta 2014.

Lassi on toiminut rahoitusalalla vuodesta 2009
ja Taalerilla vuodesta 2018.

Pekalla on työkokemusta mm.
sijoitusanalyysistä, pääomasijoitusten,
yrityskauppojen ja listautumisten, varainhoidon
ja perhesijoitusyhtiöiden parista.

Työkokemusta Lassilla on mm. Nordea
Marketsista, jossa hän toimi diilerinä
korkosijoituksissa sekä strukturoiduissa
tuotteissa ja instituutioasiakkaiden
varainhoitajana.

Koulutukseltaan Pekka on KTM (Aalto).

Pekka vastaa Taaleri Varainhoidon impaktisijoituksista. Hän on myös vastuullinen
salkunhoitaja Taaleri Datacenter –
kanssasijoituksessa.
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Lassi vastaa Taalerin korko- ja
luottoriskianalyysistä toimien salkunhoitajana
Parkki-, Lyhyet Korot-, Korkoallokaatio- sekä
Korkeammat Korot-rahastoissa sekä täyden
valtakirjan jvk-salkuissa.

Niko on työskennellyt Taalerin salkunhoidossa
vuodesta 2012 lähtien pääosin allokaatio- ja
aktiivistrategioiden parissa.

Nikolla on kokemusta Private Equity- ja Venture
Capital -toiminnoista perheyhtiön kautta.
Koulutukseltaan Niko on KTM
(Warwick University, Aalto Yliopiston
Kauppakorkeakoulu).

Niko vastaa Taalerin osakenäkemyksestä ja
toimii salkunhoitajana Allokaatio-, Aktiivi-, ja
Uusi Eurooppa-rahastoissa sekä täyden
valtakirjan allokaatiosalkuissa.
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SIJOITUSKOHTEISTA
JOUKKOLAINAT

Julkinen

JOUKKOLAINAT
Rakennamme joukkolainojen salkun, joka koostuu pääasiassa vihreistä joukkolainoista (engl. green
bonds), mutta myös muista yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä tavoitetta edistävistä lainoista.
Koronakriisin aikana painotamme valinnoissamme kotimaisten yhtiöiden työpaikkoja säilyttäviä tai
lisääviä lainoja.
•

Vihreillä joukkolainoilla rahoitetaan hankkeita, jotka tuottavat ympäristöllistä ja/tai ilmastollista hyötyä. Vihreä
joukkolaina –kriteerit koskevat lainalla rahoitettavaa hanketta, ei koko yhtiötä.
•

Tuotto-odotus on sama kuin tavallistenkin joukkolainojen.

•

Yleisimmät käyttötarkoitukset ovat uusiutuva energia (33%), energiatehokkaat rakennukset (29%), vähähiilinen
liikenne (20%) ja vesi (9 %) 2). Nämä hankkeet edesauttavat etenkin SDG-tavoitteiden 7, 9 ja 13 saavuttamista.

•

Pyrimme hankkimaan lainoja mahdollisuuksien mukaan uusemissioista, jotta pääomamme päätyvät kohdeyhtiön
käyttöön ja niillä tehdään investointeja.

•

Koska kriteerit täyttävien yhtiöiden emissioita on rajatusti, salkun rakentaminen vie aikaa, arviolta noin vuoden. Ennen
kuin salkku on kerätty, käytämme sijoitustoiminnassamme jälkimarkkinoilta ostettuja vihreitä joukkolainoja ja
joukkolainarahastoja (ml. ETF-rahastot). Esimerkkirahastoja ovat listatut vastuullisuutta korostavat rahastot (ETF)
iSharesilta ja Amundilta*.

* Mahdollisia sijoituskohteita ovat mm. Amundi IEACS-UCITS ETF DR, iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, Amundi US
CORP SRI UCITS ETF ja iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF)

Julkinen
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JOUKKOLAINASIJOITUSTEMME
TAVOITTEET
IMPAKTI
Vihreillä joukkolainoilla hankitut varat voidaan käyttää vain
ympäristöystävällisiin hankkeisiin. Hankkeen ympäristöystävällisyys
varmistetaan sertifioinnilla, jossa asiantuntijat analysoivat hankkeen ja
varmistuvat riittävästä hyödystä ympäristölle. SDG-tavoitteet joihin
eniten vaikutetaan: 6,7,9.
Sijoituksemme yksittäisiin vihreisiin joukkolainoihin menevät
kohdeyhtiöiden käyttöön. Väliaikainen sijoituksemme
joukkolainarahastoihin päätyy myyjille.

TUOTTO
Vihreät joukkolainat hankitaan julkisilta markkinoilta ja niiden tuottojen
on tutkimuksissa 1) vastaavan ns. tavallisten lainojen tuottoja 1). Tällä
hetkellä vakavaraisten yhtiöiden joukkolainoista Euroopassa saatavissa
n. 1,5 %:n juoksevaa tuottoa ja ns. high yield –markkinalta n. 5,8 %
juoksevaa tuottoa. Vastaavasti Yhdysvaltojen markkinoilta on saatavissa
3,3 % ja 6,5 %. Samat tuotot on odotettavissa vihreistä joukkolainoista.
1)

Esim. Bachelet, Maria & Becchetti, Leonardo & Manfredonia, Stefano. (2019). The Green Bonds Premium Puzzle:
The Role of Issuer Characteristics and Third-Party Verification. Sustainability. 11. 1098. 10.3390/su11041098.
Julkinen
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ESIMERKKEJÄ SIJOITUSKOHTEISTA
•

European Energy A/S 2019-2023, 5,35 %, 200 miljoonaa euroa.

•

Vahvasti kasvava tanskalainen yhtiö, joka rakentaa ja operoi tuuli- ja
aurinkovoimaloita sekä energian varastointiratkaisuja.

•

Viime vuonna auttoi vähentämään hiilidioksidipäästöjä yli 300 000
tonnia.

•

Ficolon vihreä joukkolaina 2019-2023, 5,5 %, 20 miljoonaa euroa.
•

Julkinen

Ficolo käyttää rahat rakentaakseen Vantaalle uuden
datakeskuksen. Datakeskusten tietokoneet käyttävät paljon
sähköä ja tuottavat paljon lämpöä. Ficolo sai luokittajalta Suomen
ensimmäisen Dark Green –arvion joukkolainalleen, mm. koska

•

Tuotettu lämpö kierrätetään Vantaan Energian
kaukolämpöverkon kautta lämmittämään Vantaan
kotitalouksia.

•

Ficolo käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa.

•

Rakennettavasta datakeskuksesta tulee hyvin energiatehokas.
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SIJOITUSKOHTEISTA
MIKROLAINAT

Julkinen

KUINKA MIKROLAINAT TOIMIVAT

Taaleri Impakti

SIJOITUS

TUOTTO

Sijoituksemme mikrolainarahastoon (esim. BlueOrchard Microfinance
Fund) kasvattaa rahaston lainanantokykyä. Rahasto lainaa pääomamme
hajautetusti (yli 100:lle) mikrolainapankille tai muulle
mikrolainainstituutiolle.

LAINA

LAINAN
TAKAISINMAKSU

Kehittyvien maiden mikroyrittäjät ja pienyritykset tekevät pääomallamme mikroinvestointeja: esimerkiksi hankkivat taimia,
tuotantoeläimiä, ompelukoneita jne. Yrittäjät maksavat lainan korkoineen takaisin investoinnin tuotolla ja muulla liiketoiminnan
tuotolla.

Julkinen
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SIJOITUSKOHTEISTAMME
MIK R OLA IN AT
•

•

•
•

•

Mikrolainat ovat mikro- ja pienille ja keskisuurille
yrityksille sekä yksityishenkilöille kehittyvissä
maissa myönnettäviä lainoja.

Kannamme riskin mikrolainapankkien
maksukyvyttömyydestä, emme yksittäisten
lainanottajien maksukyvyttömyydestä,
mikä vähentää riskiä oleellisesti. Historialliset
luottotappiot ovat olleet n. 1 % /vuosi.
Rahasto suojaa myös valuuttariskin ja osan
korkoriskistä.
Keskimääräinen lainan koko 13 176 USD ja
mediaanilainan koko 2 938 USD. Lainoja
annetaan n. 50 maassa yli 150
mikrolainainstituutiolle.

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
26,10% Keski-Amerikka ja Karibia
17,80% Etelä-Aasia
13,95% Etelä-Amerikka

13,67% Itä-Aasia ja Tyynen meren alue
9,97% Kaukasus
5,95% Saharan eteläpuolinen Afrikka
5,35% Itä-Eurooppa
4,94% Keski-Aasia
1,67% Länsi-Eurooppa
0,59% Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka

Naisasiakkaille päätyvä osuus lainoista on 77 %.

Julkinen
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SIJOITUSKOHTEISTA
MIK R OLA IN AT
TAVOITTEEMME
1. Yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen hyöty
•

Mikrolainat edistävät montaa kestävän kehityksen tavoitetta.
Ne mahdollistavat kehittyvien maiden ihmisille oman tilanteen
parantamisen omalla työllä.

•

BlueOrchard-mikrolainarahastoon tekemiemme sijoitusten
varat päätyvät mikrolainoina kehitysmaiden mikroyrittäjien
käyttöön sivun 26 kaavion mukaan.

2. Taloudellinen tuotto
•

Lähes 20 vuoden erittäin tasainen tuottohistoria +4,34 %
(p.a.) dollareissa. Tuottotavoite edelleen 3,7 % - 4,7 %
dollareissa (euroissa 2,5 – 3,5 %)

•

Suojaukset ovat toimineet riskin vähentäjinä hyvin:
volatiliteetti on ollut pieni, alle prosentin. Positiivista tuottoa
myös finanssikriisin aikana. Koronakriisin aikana -0,3 %
maaliskuun loppuun asti.
→ Suhteessa alhaiseen riskiin tuotto-odotus on
markkinatasoa.

Julkinen
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SIJOITUSKOHTEISTA
UUSIUTUVAN ENERGIAN RAHASTOT
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TAALERI SOLARWIND II
Taaleri Solarwind II on Taaleri Energian* kuudes tuuli- ja aurinkovoiman
kehittämiseen keskittyvä rahasto. Taaleri Impakti sijoittaa Solarwind II:een
Aurinkotuuli II –nimisen syöttörahaston kautta.
• Taaleri Energia investoi ja hallinnoi teollisen kokoluokan tuuli- ja
aurinkovoimahankkeita. Sillä on syvällinen toimialaosaaminen kaikista tuuli- ja
aurinkovoimasijoittamisen elinkaaren vaiheista: hankkeiden etsiminen, kehittäminen,
rakennuttaminen, rahoittaminen, operointi ja käytöstä poistaminen.
•

Taaleri SolarWind II –rahaston sijoitukset hajautetaan pääasiassa
rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %).
Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 MW uusiutuvan energian
tuotantokapasiteettia, mikä auttaa syrjäyttämään vuosittain yli miljoona tonnia
hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

• Rahaston sijoittajia ovat mm. Euroopan investointipankki, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä
laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.
* Taaleri Energia kuuluu tämän rahaston hallinnoijan kanssa samaan konserniin.
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Taaleri Energian sijoituskohde
Cibukin tuulipuisto Serbiassa
voitti vuonna 2018 arvostetun
”IJGlobal Awards: Vuoden
maatuulivoimatransaktio”
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TAALERI SOLARWIND II SIJOITUKSELLE ASETETUT TAVOITTEET
IMPAKTI
•

Kestävän kehityksen tavoitteet: uusiutuva energia edistää tavoitteita 7 (Edullista ja puhdasta
energiaa), 9 (Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja) ja 13 (Ilmastotekoja)
vähentämällä hiilidioksidipäästöjen määrää.

•

Taalerin tuulivoimarahastot ovat tähän mennessä auttaneet saavuttamaan yli 1,4 miljoonaa tonnin
hiilidioksipäästövähenemän (yli 120 000 suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki). Taalerin oma
arvio SolarWind II:n hiilidioksidipäästövähenemästä on n. miljoona tonnia vuodessa, kun rahaston
rakennuttamat puistot ovat valmiit. Ensimmäinen puisto Oltavassa Suomessa on valmis
ensimmäisellä neljänneksellä 2021, jonka jälkeen hiilidioksidipäästövähenemää alkaa kertyä.

•

Pääomamme menevät sijoituskohteiden käyttöön. Sijoituksellamme rakennetaan uusia tuuli- tai
aurinkopuistoja.

TALOUDELLINEN TUOTTO
•

Tuuli- ja aurinkovoimasijoituksiin liittyy useita riskiä pienentäviä tekijöitä:

•

Voimalat ostetaan kiinteällä 25-30 vuoden huoltosopimuksella ja tuotantotakuulla, mikä pienentää
kuluihin liittyvää riskiä

•

Usein hankkeiden sähköntuotannosta merkittävä osa ensimmäisten vuosien ajalta myydään
etukäteen suurasiakkaille. Tämä pienentää tuottoihin liittyvää riskiä.

•

Tuottotavoite SolarWind II –rahastolle on 8,5 %, mikä on riskiin suhteutettuna markkinataso.

•

Historiallinen tuotto: Taaleri on sijoittanut uusiutuvaan energiaan vuodesta 2010 alkaen ja
saavuttanut hyvän taloudellisen tuoton, joka ylittää keskimäärin 10 % vuodessa. Tuuli I-rahasto, josta
on irtauduttu joulukuussa 2019, saavutti noin 8,5 % vuotuisen tuoton.

Julkinen
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SIJOITUSKOHTEISTA
LISTATUT OSAKKEET
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LISTAT UT OSAKKEET

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka pyrkivät ratkomaan suurimpia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä
ongelmia ja joilla siten on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Etsimme näitä yhtiöitä itse lähinnä
pohjoismaisista, mutta myös muiden maiden yhtiöiden osakkeista, kuitenkin lähinnä paikallisten
kumppanien kanssa. Huomioimme myös yhtiöiden nettoimpaktin käyttämällä suomalaisen Uprightyhtiön työkalua.
Esimerkki mahdollisesta sijoituskohteesta:

•

norjalainen Scatec, joka rakentaa kehittyviin maihin aurinkoenergiaa vähentäen näin sekä hiilidioksidipäästöjä
että sähkökatkoja.

Täydentääksemme omaa osaamistamme maailmanlaajuiseksi sijoitamme myös kumppanin rahaston kautta.
•

Esimerkki mahdollisesta kumppanin rahastosta on M&G Positive Impacts Fund

•

M&G on Lontoon pörssiin listattu brittiläinen varainhoitaja, joka hallinnoi noin 50 miljardin punnan varallisuutta.
Yhtiö perusti ensimmäisen rahastonsa jo vuonna 1931.

•

M&G Positive Impacts Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti sijoitusstrategialla, joka muistuttaa omaamme.

Julkinen
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SIJOITUSKOHTEISTA
LISTAAM ATTOM A T YR ITYKSE T
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LISTAAMAT TOMAT YHTIÖT

• Koska impakti-sijoittaminen on vielä nuorta, varsin suuri osa
maailman impakti-yhtiöistäkin on nuoria ja listaamattomia.
• Sijoitamme n. 10 % rahastostamme listaamattomiin yhtiöihin ja
niiden lainainstrumentteihin. Rahaston likviditeetti- ja
arvonlaskentasyistä emme voi sijoittaa suurempaa osaa.
• Pyrimme sijoittamaan yhtiöihin, joiden liiketoimintamallin toimivuus
on kohtuullisessa ajassa (2-3 vuotta) selvillä. Vältämme yhtiöitä,
joiden tuotekehitysprosessi saattaa kestää kymmenenkin vuotta.
Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi lääkekehitysyhtiöt.
• Voimme sijoittaa esimerkiksi yhtiöihin, joilla on uusia palveluita
perinteisten ongelmien ratkaisemiksi (esim. velkaantuneille apua
tuova Solidate) tai hiilivapaita tai resurssitehokkaita sovelluksia
perinteisille liiketoiminta-alueille.

Julkinen
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ESIMERKKI SIJOITUSKOHTEESTA: SOLIDAT E
Solidate on suomalainen yhtiö, jonka missio on antaa suomalaisille mahdollisuus selvitä velkaongelmistaan.
Solidaten osakkeet ja sen tytäryhtiön myöntämät lainat ovat mahdollisia sijoituskohteita Taaleri Impaktille.
Solidaten liiketoimintamalli on samankaltainen kuin Takuusäätiön menestyksekkäästi pienillä luottotappioilla
(jopa vain 1% vuodessa) käyttämä malli.

•

•

Jos asiakkaan maksukyky Solidaten analyysin perusteella on suhteessa lainojen määrään riittävä ja asiakas
rekisteröi lisävelanottokiellon, pyritään asiakkaan lainat ostamaan velkojilta esimerkiksi 20 % alennuksella ja
tekemään asiakkaalle yksi uusi, kaikki vanhat lainat yhdistävä laina. Mahdollisuus selvitä lainoista paranee koska:
•

Koron osuus laskee yleensä dramaattisesti, jopa yli 100 %:n vuotuisesta korosta 8,9 %:iin. Näin lyhennyksiin jää
rahaa ja tunnelin päästä alkaa näkyä valoa.

•

Asiakas rekisteröi velanottokiellon itselleen, jolloin hän ei voi ottaa uusia lainoja.

•

Kun asiakas ei ole ulosotossa, kuukausittaisen lainanmaksuerän maksun jälkeen kaikki asiakkaan ansaitsemat
rahat ovat hänen käytössään. Näin ollen asiakkaalla on kannustin tehdä enemmän töitä.

Kun asiakas on maksanut lainansa kokonaan pois, hän saa hyödykseen osuuden lainojen ostossa saadusta
alennuksesta suhteessa niiden nimellismäärään. Mikäli asiakas ei onnistu lainan poismaksussa, jää alennus
kokonaisuudessaan kattamaan luottotappioita. Lainojen osto alennuksella tuo malliin merkittävästi riskinsietokykyä.

Julkinen
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SOLIDAT E-SIJOIT UKSEMME TAVOIT T EET

Impakti-tavoitteet:
Solidaten liiketoiminta ratkoo velkaantumisen
ongelmaa. Jatkuessaan ongelma johtaisi köyhyyteen
ja sosiaalisiin ongelmiin.

•

Taalerin Solidate-sijoitus on uusmerkintä, joten rahat
ovat sijoituskohteen käytössä. Myös mahdolliset lainat
menisivät Solidaten toiminnan rahoittamiseen.

Solidaten mallissa asiakkaalla (toisin kuin ulosotossa
olevalla ihmisellä) on aina kannustin työntekoon ja
omien ongelmiensa ratkaisemiseen omalla työllä ja
muilla teoilla.

•

Solidate on alkuvaiheen listaamaton yhtiö, jolla on
uudenlainen liiketoimintamalli. Riski on suuri, mistä
johtuen sijoitus on pieni suhteessa rahaston kokoon.
Solidateen on mahdollista tehdä sekä oman pääoman
että vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia.

Solidaten mallissa suuri paino on
yhteistyökumppaneilla: Kirkon diakoniatyö,
Takuusäätiö, Diakonissalaitoksen Vamos-ohjelma
nuorille. Uusien kumppaneiden kanssa neuvotellaan.

Julkinen

Netto-impakti:

•

Omalle pääomalle taloudellinen tuottotavoite on
vähintään 15 % vuotuista tuottoa.

•

Vieraan pääoman sijoituksille, joilla rahoitetaan
velkaantuneiden lainoja, tuottotavoite voi olla
alhaisempi, nettotuottona n. 6 %. Tähän tuottoon
pääsemistä edesauttaa lainojen hankkiminen
alennuksella. Esimerkiksi 15 % alennuksella hankitut
lainat pääsevät tuottotavoitteeseen vaikka
luottotappioita syntyisi 15 %.
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