Stockholm 20 november 2019

Doconomy presents: Åland Index Solutions - a game
changer tackling climate crisis at every transaction
Åland Index Solutions, a joint venture between Doconomy and Ålandsbanken, enables
banks, payment providers and financial institutions to offer all customers transaction
based impact calculations. Åland Index is the global index solution for CO2 emission
calculations that guide consumers in their everyday consumption towards more
sustainable choices.
“With Åland Index Solutions we can engage all financial players in the fight against
climate change. This collaboration is a milestone in creating a global standard for
measuring the impact of consumption and totally changing the way we consume
through connecting spending patterns with climate impact, says Nathalie Green CEO
at Doconomy”
The original Åland Index was developed in 2016 and the team has ever since been
working to help consumers become aware of their impact on the planet. Åland Index
is continuously being updated and the 2.0 version, includes additional impact sources
and more thorough analysis. The updated index has been in the making for a year
and will be enhanced with more comprehensive impact data through a newly formed
partnership with Trucost, a part of Standard & Poor Global, that assesses risks relating
to climate change, natural resource constraints, and broader environmental, social,
and governance factors. The new tech solution and Åland Index API will allow all
banks to integrate the climate impact calculations with ease, using a cloud based
connect-and-go software solution, provided through AWS, Amazon Web Services.
The Åland Index Solutions will be headed by Helena Mueller, Co-founder of Doconomy.
She was formerly heading the team that validated the very first version of the Åland
index at KPMG, back in 2016.
“There is a lack of effective tools for banks and financial institutions to engage and
activate customers in positive change. This calls for innovative solutions and alliances,
in close co-operation with leading players in the financial industry we can now offer
every bank to engage with their customers, track their carbon footprint and to support
them in acting on the insights day by day. At COP25 we will see more of these alliances
shaping a new loyalty between people, brands and the planet”, Helena Mueller says.
Ålandsbanken, who initially launched the Åland Index three years ago, regards the

Åland Index Solutions as a natural next step in making this innovative point of reference available with ease to the financial market.
“We are very proud to be a founding partner of Åland Index Solutions together with Doconomy.
This institution protects the integrity of the user and the impact data as well the methodology
which is at the center of the world’s most recognized impact calculator for daily transactions,
helping everyone to understand their footprint and act on it to reduce emissions”, Peter Wiklöf,
CEO Ålandsbanken states.
The Åland Index Solutions offering is also recognized and welcomed by the United Nations
Climate Change Secretariat since the data will be instrumental for global calculations on individual level to come.
“We all need to understand the impact our lifestyle choices have on the planet and its climate.
Consistent data and its analysis show the way. Through this collaboration, which facilitates
global climate action at individual level, we can have a better understanding of our impact and
find ways to contribute to the solutions, day by day”, says Niclas Svenningsen, Manager, Global
Climate Action, UN Climate Change Secretariat.
More about Åland Index Solutions:
https://alandindexsolutions.com/
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About Doconomy
Doconomy AB, founded in 2018, is a fin-tech startup that aims to provide digital tools
to help use money as a tool for positive change for the climate. Doconomy’s first
service, DO, a mobile banking app, helps manage savings and reward development
towards sustainable consumption. The Aland Index, developed by partner bank
Ålandsbanken, is used for impact calculations.
Follow Doconomy on Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram: @doconomy
About Ålandsbanken
Ålandsbanken is a bank with strong customer relationships and personalised service.
The Bank has extensive financial investment expertise and at the same time can offer
good financing services. The commercial bank was founded in 1919 and has been listed
on the Nasdaq Helsinki Oy (Helsinki Stock Exchange) since 1942. The Bank of Åland’s
Head Office is in Mariehamn. The Bank has three offices in the Åland Islands, five
offices elsewhere in Finland and three offices in Sweden.
A total of two subsidiaries, whose operations are connected in various ways to banking, belong to the Bank of Åland Group.
About UN Climate Change
With 197 Parties, the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) has near universal membership and is the parent treaty of the 2015 Paris
Climate Change Agreement. The main aim of the Paris Agreement is to keep global
average temperature rise this century to well below 2 degrees Celsius and drive efforts
to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels.
The UNFCCC is also the parent treaty of the 1997 Kyoto Protocol. The ultimate objective of all agreements under the UNFCCC is to stabilize greenhouse gas concentrations
in the atmosphere at a level that will prevent dangerous human interference with the
climate system, in a time frame that allows ecosystems to adapt naturally and enables
sustainable development.
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Doconomy presenterar: Åland Index Solutions –
en avgörande skillnad för banker som vill angripa
klimatkrisen i varje transaktion
Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken, skapar
förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Åland Index
är det globala index för beräkningar av koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa
om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig.
”Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i kampen mot
klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard
för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt vi konsumerar på”, säger
Nathalie Green, vd på Doconomy.
Åland Index lanserades 2016 och utvecklingsteamet har sedan dess arbetat med att
hjlpa konsumenter bli mer medvetna om deras påverkan på planeten. Åland Index
uppdateras kontinuerligt och 2.0-versionen innehåller ytterliga påverkansfaktorer och
mer utförliga analysmodeller. Det uppdaterade indexet har det senaste året utvecklats
genom att implementera Standard & Poors Trucost-analyser i beräkningsmodellen.
Trucost värderar risker relaterade till klimatförändringar, nationella resursbegränsningar samt sociala, miljömässiga och bolagsstyrande faktorer. Den nya tekniska
lösningen och API från Åland Index ger banker möjligheter att integrera beräkningar
av klimatpåverkan genom en enkel, mjukvarubaserad lösning från AWS, Amazon Web
Services.
Åland Index Solutions kommer att ledas av en av Doconomys medgrundare Helena
Mueller. Hon ledde, under sin tid på KPMG, det team som validerade den första versionen av Åland Index 2016.
”Det saknas idag effektiva verktyg för banker och finansiella institutioner för att engagera och aktivera konsumenter till positiv förändring. Genom Åland Index Solutions
kreativa lösningar och allianser och nära samarbete med ledande finansaktörer kan vi
nu erbjuda alla banker to att engagera sig och låta kunderna mäta sin klimatpåverkan
och stödja dem i deras dagliga omställning. Vid FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i
december kommer vi se sådana allianser forma en ny sorts lojalitet mellan människor,

varumärken och planeten Jorden”, menar Helena Mueller.
Ålandsbanken, som lanserade Åland Index för tre år sedan, betraktar Åland Index Solutions som
ett naturligt steg i att göra denna innovativa referenspunkt tillgänglig för hela finansmarknaden.
”Vi är stolta att tillsammans med Doconomy ha grundat Åland Index Solutions. En lösning som
bevarar den enskildes integritet avseende påverkan, men inte bara det. Vi står som garanter
för Åland Index Solutions metod, som är navet i världens mest erkända påverkanskalkylator
för dagliga transaktioner och hjälper alla att förstå hur deras klimatavtryck ser ut och erbjuder
tjänster för att agera för att minska sina utsläpp” säger Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken.
Åland Index Solutions välkomnas av FN:s Klimatpanel som menar att indexets data kommer bli
ett instrument för globala beräkningar på individnivå.
“Vi, alla, måste förstå att effekten av våra livsstilsval påverkar vår planet och dess klimat.
Analyser av konsekvenseffekterna visar vägen. Det här samarbetet, som skapar förutsättningar
för global klimatkamp på individnivå, gör att vi kan få en bättre förståelse för vårt avtryck och
hitta vägar framåt för att bidra till lösningar, varje dag” kommenterar Niclas Svenningsen, chef
för Global Climate Action vid FN:s klimatsekreteriat.
Mer om Åland Index Solutions:
https://alandindexsolutions.com/
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Om Doconomy
Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi om hur
människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil för alla, genom att
erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden, hantera besparingar samt
uppmuntra förändringar som leder till en hållbar konsumtion. Doconomy använder sig
av Åland Index, som tagits fram av Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje
transaktion har.
Följ Doconomy på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram via @doconomy
Om Ålandsbanken
Ålandsbanken är en bank med starka kundrelationer och personlig service. Banken har
ett starkt placeringskunnande och kan samtidigt erbjuda goda finansieringstjänster.
Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942.
Ålandsbankens huvudkontor finns i Mariehamn. Banken har tre kontor på Åland och
fem kontor i övriga Finland. Banken har tre kontor i Sverige.
Till Ålandsbanken-koncernen hör totalt två dotterbolag vars verksamhet på olika sätt
anknyter till bankverksamhet.
Om FN:s Klimatkonvention
Med 197 medlemsländer, omfattar FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) nästa alla
världens stater och utgör grundfördraget till Klimatavtalet i Paris 2015. Det viktigaste
målet i Parisavtalet är att hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen under
två grader för detta århundrade. Därtill ska initiativ drivas som ytterligare begränsar
temperaturökningen med 1,5 grader celsius jämfört med för-industriella nivåer.
FN:s Klimatkonvention är också grundfördraget för Kyoto Protokollet 1997. Det
huvudsakliga syftet med samtliga avtal under FN:s Klimatkonvention är att stabilisera
utsläppen av växthusgaser och dess koncentration i atmosfären till nivåer som förebygger all skadliga inverkan av människans påverkan på klimatet. Allt inom en tidsplan
som tillåter ekosystemen att anpassa sig på naturlig väg och som möjliggöra hållbar
utveckling.

