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Coeli Balanserad
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Balanserad

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Fonden har under 2018 investerat i gröna obligationer från Kungsleden. Ramverket för dessa obligationer
föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder. Kungsleden har
ambitiösa mål om att fastigheternas energiförbrukning år 2020 skall ha minskats med 20 procent jämfört
med 2014. Fonden har även investerat i Chemours som tillsammans med Honeywell utvecklat miljövänliga
köldmedel för bilar och andra kylningsanläggningar.
Fonden har valt bort
Under 2018 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Aker BP ASA och
Siccar Point Energy Limited samt Amazon med anledning av att bolaget bryter mot internationella
normer genom sin syn på fackföreningar.
Fondbolaget har påverkat
Under året har fonden bland annat haft en dialog med Nike gällande bolagets påstådda aggressiva
skatteplanering i Nederländerna. Nike har svarat att de följer utvecklingen av den internationella
standarden för beskattning för att på så sätt säkerställa att de efterlever den skattelagstiftning som
gäller i de länder där bolaget är verksamma. Fonden kommer under kommande år följa upp bolagets
arbete inom detta område.

Coeli Frontier Markets
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

❌

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Global Selektiv
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

❌

Vapen och/eller krigsmateriel

❌

Alkohol

❌

Tobak

❌

Pornografi

❌

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

❌

Uran

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Global Selektiv

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Två exempel på bolag som fonden har valt in är Chemours samt Watsco. Båda bolagen jobbar med
köldmedel och kylning på olika sätt. Chemours har tillsammans med Honeywell utvecklat miljövänliga
köldmedel för bilar och andra kylningsanläggningar, medan Watsco distribuerar och säljer kylanläggningar,
en verksamhet som vi bedömer kommer gå starkt när även USA inom sinom tid inför miljöregleringar på
köldmedel.
Fonden har valt bort
Exempel på bolag under årets gång som fonden har valt bort i sin investeringsprocess är Amazon (bryter
mot internationella normer med sin syn på fackföreningar) samt Boral (tillverkar fly ash).
Fondbolaget har påverkat
Under året har fonden bland annat haft en dialog med Nike gällande bolagets påstådda aggressiva
skatteplanering i Nederländerna. Nike har svarat att de följer utvecklingen av den internationella
standarden för beskattning för att på så sätt säkerställa att de efterlever den skattelagstiftning som
gäller i de länder där bolaget är verksamma. Fonden kommer under kommande år följa upp bolagets
arbete inom detta område.

Coeli Likviditetsstrategi
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

❌

Vapen och/eller krigsmateriel

❌

Alkohol

❌

Tobak

❌

Kommersiell spelverksamhet

❌

Pornografi

❌

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

❌

Uran

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Likviditetsstrategi

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Fonden har under 2018 investerat i gröna obligationer från Kungsleden. Ramverket för dessa obligationer
föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder i Kungsledens befintliga
fastighetsbestånd, alternativ förvärv av miljöcertifierade fastigheter. Kungsleden har ambitiösa mål om
att fastigheternas energiförbrukning år 2020 skall ha minskats med 20 procent jämfört med 2014.
Fonden har under 2018 investerat i gröna obligationer från Arise. Obligationen var en del av en
refinansiering avseende tio operationella vindkraftsparker belägna i södra Sverige. Vindkraft är en
förnyelsebar energiform som inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser i produktionsfasen.
Under 2018 producerade Arise helägda vindkraftverk totalt 295 GWh av ren elektricitet.
Fonden har valt bort
Under 2018 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Aker BP ASA och
Siccar Point Energy Limited. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma
inom kommersiell spelverksamhet (t.ex. Catena Media) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab
AB).
Fondbolaget har påverkat
Nordea är ett bolag som fonden under året haft dialog med gällande det påstådda misslyckandet med
att förhindra penningtvätt i Danmark. Nordea meddelar att de inte har anlitat en oberoende granskare,
men att de använder sig av olika experter inom finansiell brottslighet för att utveckla system som ska
upptäcka framtida finansiell brottslighet. Bolaget meddelar också att de har ett nära samarbete med den
Danska Finansinspektionen.

Coeli Mix
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Mix

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Eftersom Coeli Mix är en fond-i-fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövas det aktiva ägarskapet via
dialoger direkt med fondförvaltaren för respektive fond i syfte att påverka förvaltningen och bidra till mer
och bättre hållbarhet i portföljen. Via de underliggande fonderna har bland annat investeringar gjorts
i gröna obligationer från Kungsleden och Arise samt i bolaget Chemours som utvecklat miljövänliga
köldmedel för bilar och andra kylningsanläggningar.
Fonden har valt bort
Eftersom Coeli Mix är en fond-i-fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövas det aktiva ägarskapet via
dialoger direkt med fondförvaltaren för respektive fond i syfte att påverka förvaltningen och bidra till mer
och bättre hållbarhet i portföljen. Via de underliggande fonderna har bland annat bolag som Amazon
(mänskliga rättigheter) och Saab (vapen) valts bort.
Fondbolaget har påverkat
Fonden har bedrivit påverkansarbete med Nike (mänskliga rättigheter) och Danske Bank (korruption)
som båda är bolag som under året ägts av underliggande fonder.

Coeli Nordisk
Företagsobligationsfond
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

❌

Vapen och/eller krigsmateriel

❌

Alkohol

❌

Tobak

❌

Kommersiell spelverksamhet

❌

Pornografi

❌

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

❌

Uran

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Nordisk
Företagsobligationsfond
Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Fonden har under 2018 investerat i gröna obligationer från Kungsleden. Ramverket för dessa obligationer
föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder i Kungsledens befintliga
fastighetsbestånd alternativ förvärv av miljöcertifierade fastigheter. Kungsleden har ambitiösa mål om
att fastigheternas energiförbrukning år 2020 skall ha minskats med 20 procent jämfört med 2014.
Fonden har under 2018 investerat i gröna obligationer från Arise. Obligationen var en del av en
refinansiering avseende tio operationella vindkraftsparker belägna i södra Sverige. Vindkraft är en
förnyelsebar energiform som inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser i produktionsfasen.
Under 2018 producerade Arise helägda vindkraftverk totalt 295 GWh av ren elektricitet.
Fonden har valt bort
Under 2018 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Aker BP ASA och
Siccar Point Energy Limited. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma
inom kommersiell spelverksamhet (t.ex. Catena Media) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab
AB).
Fondbolaget har påverkat
Nordea är ett bolag som fonden under året haft dialog med gällande det påstådda misslyckandet med
att förhindra penningtvätt i Danmark. Nordea meddelar att de inte har anlitat en oberoende granskare,
men att de använder sig av olika experter inom finansiell brottslighet för att utveckla system som ska
upptäcka framtida finansiell brottslighet. Bolaget meddelar också att de har ett nära samarbete med den
Danska Finansinspektionen. Vi kommer följa upp hur bolagets arbete med detta fortskrider.

Coeli Potential
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden:
• Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
• Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
• Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande
befattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
Fonden väljer in:
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
❌

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men
behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort:
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedan listade produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller
tjänsten.
❌

Klusterbomber, personminor

❌

Kemiska och biologiska vapen

❌

Kärnvapen

Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner
(åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
❌

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma
tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med
bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
❌

Bolagspåverkan i egen regi

❌

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Coeli Potential

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har valt in
Eftersom Coeli Potential är en fond-i-fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövas det aktiva ägarskapet
via dialoger direkt med fondförvaltaren för respektive fond i syfte att påverka förvaltningen och bidra
till mer och bättre hållbarhet i portföljen. Via de underliggande fonderna har bland annat investeringar
gjorts i Chemours som utvecklat miljövänliga köldmedel för bilar och andra kylningsanläggningar samt
Watsco som distribuerar och säljer kylanläggningar, en verksamhet som vi bedömer kommer gå starkt
när även USA inom sinom tid inför miljöregleringar på köldmedel.
Fonden har valt bort
Eftersom Coeli Potential är en fond-i-fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövas det aktiva ägarskapet
via dialoger direkt med fondförvaltaren för respektive fond i syfte att påverka förvaltningen och bidra
till mer och bättre hållbarhet i portföljen. Via de underliggande fonderna har bland annat bolag som
Amazon (mänskliga rättigheter) och Boral (kol) valts bort.
Fondbolaget har påverkat
Fonden har bedrivit påverkansarbete med Nike (mänskliga rättigheter) och Danske Bank (korruption)
som båda är bolag som under året ägts av underliggande fonder.

