
 
 

Lausunto pääasiallisista haitallisista vaikutuksista 
 

Armada Credit Partners Oy 
Tiivistelmä 
 
Armada Credit Partners Oy (Y-tunnus 2306633-6 ) (jäljempänä "Armada") ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haittavaikutukset kestävyystekijöihin. Tämä 
selvitys on Armadan konsolidoitu selvitys kestävyystekijöihin kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ("PAI"). 
 
Tämä lausunto kestävyystekijöihin kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kattaa viitejakson 1. tammikuuta 2023 alkaen.  Armada julkaisee viimeistään 
kesäkuussa 2024 PAI-ilmoituksen, jossa esitetään asiaankuuluvat mittarit ja vaikutukset ajanjaksolle1 tammikuuta 2023 – 31 joulukuuta 2023. 
 
Armadassa PAI:t otetaan huomioon Armadan kestävyysriskejä ja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevien periaatteiden mukaisesti, jotka Armada on ottanut 
käyttöön heinäkuussa 2022, ja joita on muutettu 21. lokakuuta 2022. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin kyseisen päivämäärän jälkeen tehtyihin sijoituspäätöksiin, ja 
niissä kuvataan Armadan due diligence -prosessi PAI:n osalta. PAI-näkökohtia koskeviin asiaankuuluviin toimintaperiaatteisiin kuuluvat myös Armadan vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet, jotka on hyväksytty elokuussa 2018 ja tarkistettu 21 lokakuuta 2022 ja ilmastopolitiikka, joka on hyväksytty 25. elokuuta 2022. Armadan 
vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan Armadan poissulkemislista ja Armadan lähestymistapa ESG-integraatioon ja vaikuttamiseen. Armadan 
ilmastopolitiikassa kuvataan Armadan ilmastotavoitteet ja tavoite vähentää ilmastoon liittyviä haitallisia vaikutuksia. 
 
Armadalla on tällä hetkellä seuraavat rahastot IV, V ja VI, joista rahastot IV ja V on luokiteltu 6 artiklan mukaisiksi rahastoiksi.1  Armadan rahasto IV ei enää tee 
sijoituksia. Armadan 6 artiklan mukaisissa rahastoissa ei ole otettu huomioon PAI:ta, koska rahastot suljettiin ennen kuin kestävän rahoituksen julkistamisasetus 
2019/2088 ("SFDR") tuli voimaan ja Armadan PAI:n huomioon ottamista koskevat toimintaperiaatteet otettiin käyttöön. Armadan rahastot, jotka on perustettu kestävän 
kehityksen riskejä ja haitallisia vaikutuksia koskevien periaatteiden täytäntöönpanon jälkeen, ottavat PAI:t huomioon rahastotasolla. Tällä hetkellä Armadalla on yksi 
markkinointivaiheessa oleva rahasto VI, joka on luokiteltu 8 artiklan mukaiseksi rahastoksi ja joka ottaa huomioon PAI:t. 
 
Armada ottaa huomioon PAI:t, jotka on listattu tarkemmin alla olevassa taulukossa. Englanninkielisessä lausunnossa käsitellään Armadan lähestymistapaa PAI:den 
tunnistamiseen ja priorisointiin sekä Armadan sitoutumispolitiikkaa, viittauksia kansainvälisiin standardeihin ja historiallisen vertailun saatavuutta. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaan (2019/2088) mukaan 6 artiklan mukaisissa rahastoissa otetaan huomioon vain kestävyysriskit, mutta niillä ei ole kestävyystavoitteita. 8 
artiklan mukaiset rahastot edistävät ympäristöön tai/ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ottaen samalla huomioon sijoituskohteina olevien yritysten hyvän hallintotavan. 
Lisätietoja SFDR:stä <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN> 


