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Coeli Balanserad

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

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).



Coeli Balanserad

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Fonden har under 2019 investerat i gröna obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Ramverket 
för dessa obligationer föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder 
i en portfölj med bostadsfastigheter.  Fonden har även investerat i danska Vestas som är världsledande 
inom vindkraftverk.
 
Fonden har valt bort 
Under 2019 har fonden avstått från investeringar från bolag verksamma inom kommersiell spelverksamhet 
(t.ex. Betsson) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).

Fondbolaget har påverkat  
Fortsatt dialog har hållits med Nordea gällande påstådda misslyckanden med att förhindra penningtvätt 
i Danmark och Baltikum. Fonden har även varit i kontakt med ett 10-tal bolag och uppmanat till att 1) 
utse en ESG ansvarig person och att följa regelverk så som UN Global Compact 2) göra vetenskapligt 
beprövade initiativ för att bekämpa den globala uppvärmningen 3) respektera och inte störa facklig 
anslutning av de anställda 4) ha en internredovisnings avdelning som rapporterar direkt till styrelse etc.



Coeli Frontier Markets

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

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).



Coeli Global Selektiv

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

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).



Coeli Global Selektiv

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Två bolag som fonden har valt in under 2019 är italienska Carel samt danska Vestas. Båda de här 
bolagens produkter är viktiga beståndsdelar i den globala hållbarhetssträvan. Välkända Vestas är 
världsledande inom vindkraftverk medan Carels produkter används framförallt kontrollutrustning för 
kyl- och frysaggregat samt luftkonditionering. Många av Carels produkter är inriktade på att skapa mer 
energieffektiva lösningar i de enheter som de är installerade i, vilket minskar världens CO2 utsläpp. 
Viktigt att notera är att Carel är en underleverantör till företag som Beijer Ref som tillverkar miljövänliga 
köldutrustningar. Beijer Ref är också ett innehav i fonden.

Fonden har valt bort 
Exempel på bolag under årets gång som fonden har valt bort i sin investeringsprocess är LVMH på grund 
av deras försäljning av alkohol.

Fondbolaget har påverkat  
Under året har fonden kontaktat AAK, Adidas, Adobe, Apple, Beijer Ref, Brembo, Carel, Dexus, Estée 
Lauder, Global Payments, HDFC Bank, IMCD, L´Oréal, Mastercard, Magazine Luiza, Microsoft, Pagseguro, 
RBL Bank, Sandvik, Sterling Construction , SIKA, Siltronic, Stone, Teamviewer, Thermo Fischer, United 
Health, United Rentals, Vestas, Visa, Vonovia, Watsco. Fondbolaget har balnd annat uppmanat företagen 
till att 1) utse en ESG ansvarig person och att följa regelverk så som UN Global Compact 2) göra 
vetenskapligt beprövade initiativ för att bekämpa den globala uppvärmningen 3) respektera och inte 
störa facklig anslutning av de anställda 4) ha en internredovisnings avdelning som rapporterar direkt till 
styrelse etc. 



Coeli Likviditetsstrategi

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

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).



Coeli Likviditetsstrategi

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Fonden har under 2019 investerat i gröna obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Ramverket 
för dessa obligationer föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder 
i en portfölj med bostadsfastigheter. Under en femårsperiod avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
att minska energiförbrukningen i berörda fastigheter med 30 %. Investeringarna kan innefatta en rad 
åtgärder såsom installation av bergvärme, värmeåtervinning i ventilationssystem och tilläggsisolering. 
Fonden har under 2019 även investerat i en ”hållbarhetsobligation” från mobiltelefonoperatören Millicom 
International Cellular. Förutom energieffektiviseringsåtgärder i bolagets mobilnätverk och datacenter 
tillåter ramverket investeringar för att ge ökad tillgång till informationsteknik för grupper och geografier 
som idag har begränsad tillgång uppkoppling med god kvalitet. Vidare lyfts även särskilda satsningar för 
att stödja kvinnliga småföretagares tillgång till, och kunskap om, digitala tjänster.

Fonden har valt bort 
Under 2019 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Aker BP ASA och 
Okea AS. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma inom kommersiell 
spelverksamhet (t.ex. Betsson) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB). 

Fondbolaget har påverkat  
Fortsatt dialog har hållits med Nordea gällande påstådda misslyckanden med att förhindra penningtvätt 
i Danmark och Baltikum. I en redogörelse i juni 2019 uppgav banken att den samarbetar med berörda 
myndigheter, samtidigt presenterades en översikt över åtgärder för att bekämpa ekonomisk brottslighet, 
som bland annat består ab en personalgrupp på 1 500 personer som endast arbetar med att förhindra 
penningtvätt. Vi kommer fortsatt att följa upp hur bolagets arbete med detta fortskrider.



Coeli Mix

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

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).



Coeli Mix

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Eftersom Coeli Mix är en fond i fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövar vi vårt aktiva ägarskap 
i 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 en ”hållbarhetsobligation” från mobiltelefonoperatören Millicom International Cellular. Förutom 
energieffektiviseringsåtgärder i bolagets mobilnätverk och datacenter tillåter ramverket investeringar för 
att ge ökad tillgång till informationsteknik för grupper och geografier som idag har begränsad tillgång 
uppkoppling med god kvalitet.

Fonden har valt bort 
Eftersom Coeli Mix är en fond i fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövar vi vårt aktiva ägarskap i 
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 verksamma 
inom kommersiell spelverksamhet (t.ex. Betsson) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).

Fondbolaget har påverkat  
Tillsammans med ISS ESG har fondbolaget även haft en dialog med Vestas angående bolagets påstådda 
otillräcklighet att respektera rätten till säkra och hälsosamma arbetsvillkor i Spanien. I dialogen har 
Vestas visat en stor vilja att komma till rätta med problemen. Via ISS ESG kommer fondbolaget att följa 
utvecklingen i ärendet. 



Coeli Nordisk 
Företagsobligationsfond

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

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).



Coeli Nordisk 
Företagsobligationsfond

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Fonden har under 2019 investerat i gröna obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Ramverket 
för dessa obligationer föreskriver att det lånade kapitalet skall användas till energibesparande åtgärder 
i en portfölj med bostadsfastigheter. Under en femårsperiod avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
att minska energiförbrukningen i berörda fastigheter med 30 %. Investeringarna kan innefatta en rad 
åtgärder såsom installation av bergvärme, värmeåtervinning i ventilationssystem och tilläggsisolering. 

Fonden har under 2019 även investerat i en ”hållbarhetsobligation” från mobiltelefonoperatören Millicom 
International Cellular. Förutom energieffektiviseringsåtgärder i bolagets mobilnätverk och datacenter 
tillåter ramverket investeringar för att ge ökad tillgång till informationsteknik för grupper och geografier 
som idag har begränsad tillgång uppkoppling med god kvalitet. Vidare lyfts även särskilda satsningar för 
att stödja kvinnliga småföretagares tillgång till, och kunskap om, digitala tjänster.

Fonden har valt bort 
Under 2019 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Aker BP ASA och 
Okea AS. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma inom kommersiell 
spelverksamhet (t.ex. Betsson) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB). 

Fondbolaget har påverkat  
Fortsatt dialog har hållits med Nordea gällande påstådda misslyckanden med att förhindra penningtvätt 
i Danmark och Baltikum. I en redogörelse i juni 2019 uppgav banken att den samarbetar med berörda 
myndigheter, samtidigt presenterades en översikt över åtgärder för att bekämpa ekonomisk brottslighet, 
som bland annat består ab en personalgrupp på 1 500 personer som endast arbetar med att förhindra 
penningtvätt. Vi kommer fortsatt att följa upp hur bolagets arbete med detta fortskrider.



Coeli Potential

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

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).



Coeli Potential

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Eftersom Coeli Potential är en fond i fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövar vi vårt aktiva ägarskap 
i 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 en ”hållbarhetsobligation” från mobiltelefonoperatören Millicom International Cellular. Förutom 
energieffektiviseringsåtgärder i bolagets mobilnätverk och datacenter tillåter ramverket investeringar för 
att ge ökad tillgång till informationsteknik för grupper och geografier som idag har begränsad tillgång 
uppkoppling med god kvalitet.

Fonden har valt bort 
Eftersom Coeli Potential är en fond i fond görs inga direkta bolagsval. Istället utövar vi vårt aktiva ägarskap 
i 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 verksamma 
inom kommersiell spelverksamhet (t.ex. Betsson) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).

Fondbolaget har påverkat  
Tillsammans med ISS ESG har fondbolaget även haft en dialog med Vestas angående bolagets påstådda 
otillräcklighet att respektera rätten till säkra och hälsosamma arbetsvillkor i Spanien. I dialogen har 
Vestas visat en stor vilja att komma till rätta med problemen. Via ISS ESG kommer fondbolaget att följa 
utvecklingen i ärendet. 


