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ETISK EXPERTHJÄLP FÖR FÖRSAMLINGSPLACERARE
Kyrkans centralfond har förhandlat fram ett nytt avtal med analys- och
konsultbolaget Ethix SRI Advisors, som är specialiserat på analyser gällande företagsansvar. Enligt det nya avtalet har församlingarna möjlighet
att tillsammans med centralfonden ansluta sig till Ethix etiska screeningstjänst. Syftet med det gemensamma avtalet är att sänka kostnaderna för
alla parter och underlätta de praktiska arrangemangen i anslutning till
tjänsten. Till de tjänster Ethix erbjuder hör:
screening och analys av företagen i placeringsportföljen utifrån
internationella avtal och särskilda branscher
val av gemensamma fall där man kan utöva påverkan, utgående
från screeningsresultaten
rapportering om screeningsresultaten och framgången i de fall
där påverkan utövas.
Den etiska experttjänsten lämpar sig för församlingsplacerare som önskar
få mer information om innehållet i placeringsportföljen och som aktivt
vill vara med och påverka företagens agerande. Screeningen avslöjar fall
av brott mot internationella avtal och företag som verkar inom särskilda
branscher (tobak, alkohol, pornografi, hasardspel och vapen).
På basis av screeningsresultaten väljer centralfonden och församlingarna
gemensamt ut fall där man kan utöva påverkan, t.ex. beroende på hur
allvarligt fallet är eller utgående från ett visst ämne. Screeningen utförs en
eller två gånger per år. Förfarandet förutsätter att placeraren sammanställer en lista över innehållet i sin placeringsportfölj. Denna lista sänds vidare till Ethix, som rapporterar tillbaka om resultaten från screeningen av
placeringsportföljen. Centralfonden väljer tillsammans med församlingarna ut vissa fall och följer hur de utvecklas under ett års tid. Centralfonden rapporterar två gånger per år till församlingarna om hur de utvalda
fallen utvecklas.
Närmare information om den etiska experttjänsten och deltagande i den
publiceras under de närmaste veckorna.
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Ethix SRI Advisors är ett svenskt expertföretag som har specialiserat sig på analyser av företagsansvar. Ethix grundades 1999 och består av ett team av 20 experter. Ethix har varit en föregångare i branschen i Norden och Europa. Ethix
har sitt kontor i Stockholm, och de har en finländsk kontaktperson som verkar i
Finland. Ethix bedriver samarbete med bl.a. Nordea, Sampo Bank och Svenska
kyrkan.
Utvecklandet av gemensamma placeringslösningar
Under våren och sommaren 2009 undersöker centralfonden och kyrkans
projekt för ansvarsfull placeringsverksamhet möjligheterna att för hela
kyrkans del ta fram gemensamma ansvarsfulla placeringslösningar.
Närmare information publiceras senare.
Beskrivning av det inhemska utbudet av ansvarsfulla placeringsfonder
Kyrknätets intranät har kompletterats med en heltäckande beskrivning av
de ansvarsfulla fonder som marknadsförs i Finland. Syftet med dokumentet är att beskriva olika tillvägagångssätt i ansvarsfulla fonder samt
att ge en bild av det utbud som finns. Beskrivningen av fonderna rekommenderar inga fonder och gör ingen rangordning av dem. Beskrivningen
finns på sidorna för Församlingsekonomi (punkt 9. Placering). Under
punkten Placering finns också materialet till de presentationer som gjordes vid de temadagar för ansvarsfull placering, som anordnades för församlingarnas ekonomiansvariga i Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors
under hösten 2008. De svenskspråkiga presentationerna från ekonomiförvaltningskursen på Lärkkullan i februari 2009 finns också på Placeringssidorna.
Temaeftermiddag om företagsansvar
Kyrkans ägarpolicy blir klar under våren 2009. Avsikten med ägarpolicyn
är att förtydliga kyrkans sätt att agera som en aktiv ägare. Som ett led i
denna verksamhet arrangerar delegationen för ansvarsfull placeringsverksamhet inom kyrkan en temaeftermiddag för företagsledare den 28
april i Helsingfors kyrkliga samfällighets lokaler, under namnet Vastuullinen strategia yritysten menestystekijänä (Ansvarsfull strategi som framgångsfaktor för företag). Under eftermiddagen presenteras exempel på
praxis för hållbar affärsverksamhet med påföljande diskussioner om hur
bästa praxis kan främjas.
Webbplats för ansvarsfull placeringsverksamhet
Webbsidorna om ansvarsfull placeringsverksamhet inom kyrkan som
lanseras våren 2009 ger kyrkan en ny informationskanal. Sidorna riktar
sig förutom till kyrkan och församlingarna även till alla som är intresserade av ansvarsfulla placeringar. Utöver basfakta om ansvarsfull placeringsverksamhet kommer sidorna att innehålla aktuell information om
utvecklingen i finansbranschen och om centralfondens verksamhet.
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Ny e-postadress öppnad
Frågor om ansvarsfull placering kan nu sändas direkt till adressen:
kysy.sijoittamisesta@evl.fi
Närmare upplysningar: projektchef Magdalena Lönnroth, tfn 09-1802 215
eller magdalena.lonnroth@evl.fi.
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