TAALERI VAIKUTTI JA LOI ARVOA 2019

Ympäristö

Sosiaalinen

Taloudellinen

PANOS

Epäsuorat resurssit

Suorat resurssit

• Vastuulliset innovaatiot
ja suuntaa näyttävät
toimintatavat
• Uudet vastuulliset tuoteja palvelukonseptit
• Digitaaliset kanavat

• Oma pääoma 126 MEUR
• Tase 270 MEUR
• Hyvä kannattavuus ja
kassavirta
• Hyvä vakavaraisuus 207 %
• Hallinnoitavat varat
7,1 mrd euroa
• Takauskanta 1,8 mrd euroa
• Vakuutusyhtiö Garantia: S&P
rating A- vakain näkymin

•
•
•
•
•
•

Yrityskulttuuri
Maine
Brändi
Tuotteet ja palvelut
Asiakassuhteet
Yhteistyökumppanit,
jakeluverkostot ja
yhteiskuntasuhteet

• Uusiutuvaan
energiaan, metsään
ja resurssitehokkaisiin
ratkaisuihin sijoittavat
pääomarahastot

• 180 osaavaa ja
omistautunutta vakinaista
työntekijää
• Panostus hyvään
hallintoon ja sisäiseen
valvontaan 3 tuntia
per henkilöstövuosi
(verkkokurssit) – lisäksi
segmenttikohtaisia
koulutuksia

• Uusiutuvan energian
rahastoihin kerätty
270 MEUR pääomaa

TUOTOS

TAALERIN LIIKETOIMINTAMALLI

Yhdistämme ennakkoluulottomasti ideoita, yrittäjyyttä ja pääomia sekä
tuemme vastuullista omistamista

TOIMINTAMME TARKOITUS:

TEEMME OMISTAMISESTA MERKITYKSELLISTÄ
Liiketoiminta-alueet
Varainhoito

Rahoitus

Energia

Aktiivinen ja välittävä
varainhoidon
kumppani

Ratkaisumme edistävät
asiakkaidemme myyntiä,
auttavat varmistamaan
rahoituksen ja tehostavat
pääomien käyttöä

Sijoittamalla
uusiutuvaan energiaan
edistämme energiamarkkinoiden
muutosta

Taalerin vastuullisuuden kulmakivet
RAKENNAMME VANKKAA LUOTTAMUSTA

VAIKUTAMME OSAAMISELLA JA INTOHIMOLLA
LUOMME KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

Vaatimustenmukaisuus, hyvä hallintotapa ja avoimuus
ovat vakaa perusta Taalerin toiminnalle
Toimintaamme ohjaavat arvomme: keskinäinen kunnioitus,
eettisyys, asiakasymmärrys ja yrittäjyys
Taaleri on sitoutunut toiminnallaan edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Yrityksen suoria ja epäsuoria arvoketjuvaikutuksia tarkasteltaessa tunnistettiin kolme
Taalerille erityisen olennaista tavoitetta

Suorat tuotokset

Epäsuorat tuotokset

• Osakekannan markkinaarvo 238 MEUR
• Liikevoitto 16,5 MEUR
• Liikevaihto 67,2 MEUR
• Osingot 8,5 MEUR

• Osakkeen ja osinkojen
arvon nousu
• Uudet liiketominta
mahdollisuudet
• Asiakastyytyväisyys
• Asiakaspalvelut- ja
tapahtumat

VAIKUTUKSET
• Uusien työpaikkojen luominen
• Vastuullisiin tuotteisiin
sijoittamisen mahdollistaminen
asiakkaille
• Konsernin maksamat tuloverot
sekä verot palkoista ja palkkioista
Suomeen 10,6 MEUR
• Investoinnit Suomeen
• Turvaa vuokranantajalle
• Yhdenvertaisuutta asunnon
vuokraajalle ja ostajalle

• Palkat ja palkkiot
20,5 MEUR
• Työeläkekulut 3,3 MEUR
• Yrityksessä 65 % miehiä
ja 35 % naisia
• Sekä hallituksesta että
johtoryhmästä 71 %
miehiä ja 29 % naisia
• Henkilöstön tasa
arvoinen palkitseminen
• Kiinteistösijoitukset

• Hyväntekeväisyys
ja sponsorointi
170 000 EUR

• Suora ja epäsuora
työllistäminen
• Kohtuuhintaiset vuokra-assunnot
• Asumisen mahdollistaminen
laina- ja vuokratakauksien kautta
• Nuorten yrittäjyyden tukeminen
• Innostava työkulttuuri
• Motivoitunut henkilökunta
• Henkilöstön osaamisen
kehittyminen
• Lainsäädäntöön vaikuttaminen

• Uusiutuvilla tuotettu
957 638 MWh
energiaa
• 10 MEUR Green
Bond -strukturoituja
sijoituksia
• Suomen ensimmäinen
Dark Green Bond

• Päästövähennys
336 000 tonnia*
CO2-päästöjä
• Päästövähennys
45 000 tonnia*
CO2-päästöjä
• Vihreän datakeskuksen
rahoittaminen

• Ilmastonmuutoksen
hidastaminen
• Kiertotalouden tukeminen

Tavoitteet

* Taaleri noudattaa CO2 päästövähennysten laskennassa Euroopan
investointipankin (EIB) metologiaa

Taloudelliset
• Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu
• Investoinnit (suorat, pääoma- ja kanssasijoitukset)
ja yritysostot
• Kannattavuus

Sosiaaliset
• Kasvualusta työntekijöillemme kehittyä ja profiloitua vastuullisina
vaikuttajina yhteiskunnassa
• Taloudellisesti tuottavat hankkeet, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta
• Positiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset

Ympäristö
• Vastuullinen tarjooma rahastoissa ja sijoitustoiminnassa
• Vastuullisen tuote-, palvelu- ja liiketoimintaportfolion kehittäminen
• Vastuullinen hankinta ja yhteistyö arvoketjussa
• Positiiviset ympäristövaikutukset

