
Koldioxidavtryck i 
Coelis aktiefonder 2019



Vi på Coeli tror att klimatfrågor representerar både risker och 
möjligheter för en långsiktig investerare. Att hantera klimatfrågor 
på ett ansvarsfullt sätt är därför en förutsättning för att över tid 
skapa god riskjusterad avkastning. 

Därför mäter och rapporterar vi våra fonders koldioxidavtryck för 
att öka fokus på klimatpåverkan – både i våra direktägda bolag 
och externt förvaltade fonder.



Vi analyserar våra investeringars totala klimatpåverkan genom att sammanställa exponeringen mot klimatrisker i 
enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som är ett internationellt ramverk med 
fokus på transparens och rapportering kring klimatrelaterade finansiella risker.

Hur beräknas koldioxidavtrycket

RELATIV KOLDIOXIDINTENSITET

TCO₂E / MNKR INVESTERAT

Absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av 

bolagens marknadsvärde.

KOLDIOXIDINTENSITET

TCO₂E / MNKR OMSÄTTNING

Absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av 

bolagens omsättning.

VIKTAD GENOMSNITTLIG 
KOLDIOXIDINTENSITET

TCO₂E / MNKR OMSÄTTNING

Viktat medeltal, där bolagens koldioxidsintensitet 

i förhållande till omsättning multipliceras 

med bolagets andel av portföljen baserat på 

marknadsvärde.

Coeli redovisar tre olika mått för fondernas koldioxidavtryck

UTSLÄPPSDATA INNEFATTAR

 - Företagens direkta utsläpp

 - Företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga

Vi redovisar även koldioxidintensiteten för ett jämförbart index, men notera att det inte nödvändigtvis är fondens ordinarie jämförelseindex som beräkningen har utförts på. 



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena 
kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även 
växelkursförändringar påverkar mätningen.

OBSERVERA ATT KOLDIOXIDAVTRYCKET INTE VISAR INVESTERINGARNAS TOTALA KLIMATPÅVERKAN

Bland annat eftersom: 

• Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de 
vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter 

• Utsläppsdata från bolag inte är fullständig

• Endast vissa tillgångsslag mäts - Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in 

• Information om fossila reserver inte ingår

• Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt 

samhälle

Koldioxidavtryck för våra fonder

Fond

Relativ koldioxidintensitet 

(tCO₂e / mnkr investerat)

Koldioxidintensitet 

(tCO₂e / mnkr omsättning)

Viktad genomsnittlig
koldioxidintensitet 

(tCO₂e / mnkr omsättning)

Coeli Frontier Markets 2 4 3

Index 12 28 23

Coeli Global Selektiv 2 6 5

Index 13 24 22

Beräknat per fondinnehav 2019-12-31. CO2 

data (scope 1+2) från ISS ESG


