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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 2020 investerat i gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa 
obligationer föreskriver att det lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av 
bostadsprojekt som når upp till kraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket. Fonden har även 
investerat i amerikanska HCA p.g.a. deras social engagemang.
 
Fonden har valt bort 
Under 2020 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Equinor ASA och 
Genel Energy plc. och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).

Fondbolaget har påverkat  
Dialog har hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska myndigheter avslutat undersökningen 
om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under perioden 2015–2019 och banken bötfälldes 
med 4 miljarder kronor. Fondenhar också haft uppföljande ingående diskussioner med SIKA, Vonovia och 
WDP för att i detalj framförallt diskutera vår syn på att det behövs mer jämlikhet i deras ledningsgrupper.



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 Frontier Markets

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Vid fondens bolagsval tar förvaltarna inte bara hänsyn till ekonomisk avkastning utan även till miljö-, 
sociala- och bolagsstyrningsfaktorer i investeringsprocessen. Under året har fonden bland annat 
investerat i den Egyptiska banken Commercial International Bank. Banken har under det senaste åren 
kontinuerligt förbättrat sina interna processer kopplat till ESG och även satt upp vetenskapliga mål för 
att minska utsläppen av växthusgaser, vilket harmoniserar med fondens långsiktiga mål om att följa 
Parisavtalet.

Fonden har valt bort
Fonden investerar inte i bolag eller bolagsgrupper där mer än 5 procent av omsättningen kommer från 
produktion av vapen, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller utvinning av fossila bränslen. Det 
finns många exempel under året på potentiella investeringar som vi valt bort med anledning av att 
det är involverat i ovanstående branscher. Specifikt har vi beslutat att inte investera i den pakistanska 
cementsektorn på grund av dess beroende av kolkraft.

Fondbolaget har påverkat  
Som aktiv förvaltare med fokus på ESG-frågor följer vi samtliga innehav noggrant och hållbarhetsfrågor 
är ett återkommande tema i möten med företagsrepresentanter. Under året har vi blanda annat arbetat 
för att skydda minoritetsägares rättigheter i samband med det föreslagna övertagandet av Al Eqbal i 
Jordanien. Dialoger fördes med bland annat Jordanbörsen, skattedepartementet, finansministern samt 
med den svenska ambassaden i Amman. 



Coeli Global Select

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

❌ Komersiell 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 Global Select

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Ett bolag som fonden har valt in under 2020 är amerikanska HCA, det här p.g.a. deras social engagemang. 
HCA är ett stort amerikanskt företag grundat 1968 med 280,000 anställda fördelade på nästan 200 
sjukhus och andra medicinska enheter. HCA är väldigt explicita med att det övergripande syftet är att 
förbättra människors liv och företagets motto är ”Above all else, we are committed to the care and 
improvement of human life”. Fritt översatt av oss lyder detta ”Först och främst, vårt åtagande är vården 
och förbättringen av mänskligt liv”. Som bevis på att vi valde rätt investering så annonserade företaget 
i början av oktober 2020 att de kommer ge tillbaka den amerikanska regeringens Corona stöd på totalt 
6 miljarder dollar. Anledningen är att HCA ändå klarar sig bra och att ge tillbaka dessa pengar är ”the 
socially responsible thing to do”.

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

Fondbolaget har påverkat  
Under året har Coeli Global AB kontaktat bland annat ASML, Kotak, HCA, Martin Marietta och TSMC. 
Förvaltarna har exempelvis uppmanat företagen till att 1) utse en ESG ansvarig person samt att supporta 
och efterleva UN Global Compacts principer/riktlinjer 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.  Företaget har också haft 
uppföljande ingående diskussioner med SIKA, Vonovia och WDP för att i detalj framförallt diskutera 
vår syn på att det behövs mer jämlikhet i deras ledningsgrupper. I samband med media skrivelserna 
om AAK:s inköp av palmolja så uppmanade och påverkade bolagets förvaltare aktivt AAK där man 
bidrog med konkreta förslag/åtgärder för att korrekt, rättvisande information om ämnet skulle nå ut till 
allmänheten.



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 2020 investerat i gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa 
obligationer föreskriver att det lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av 
bostadsprojekt som når upp till kraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket. 2020 miljöcertifierades 
2 680 av de 2 901 boenden som Magnolia Bostad färdigställde under året. Magnolia Bostad arbetar 
tillsammans med branschförening Byggföretagen för att uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Fonden har under 2020 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 valt bort 
Under 2020 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Equinor ASA och Genel 
Energy plc. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma inom kommersiell 
spelverksamhet (t.ex. Leovegas AB) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB). 

Fondbolaget har påverkat  
Dialog har hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska myndigheter avslutat undersökningen 
om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under perioden 2015–2019 och banken bötfälldes 
med 4 miljarder kronor. Swedbank har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder där bland 
annat ledningsgruppen bytts ut och fem nya styrelsemedlemmar utsätts. Banken har lanserat ett 
förbättringsprogram som omfattar 180 punkter i syfte att förstärka system och rutiner, stärka den interna 
styrningen och förändra företagskulturen.



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 gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa obligationer föreskriver att det 
lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av bostadsprojekt som når upp till kraven 
för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket.

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 en dialog hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska 
myndigheter avslutat undersökningen om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under 
perioden 2015–2019 och banken bötfälldes med 4 miljarder kronor. Swedbank har under de senaste 
åren vidtagit en rad åtgärder där bland annat ledningsgruppen bytts ut och fem nya styrelsemedlemmar 
utsätts. Banken har lanserat ett förbättringsprogram som omfattar 180 punkter i syfte att förstärka 
system och rutiner, stärka den interna styrningen och förändra företagskulturen.



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 2020 investerat i gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa 
obligationer föreskriver att det lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av 
bostadsprojekt som når upp till kraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket. 2020 miljöcertifierades 
2 680 av de 2 901 boenden som Magnolia Bostad färdigställde under året. Magnolia Bostad arbetar 
tillsammans med branschförening Byggföretagen för att uppnå klimatneutralitet till år 2045.

Fonden har under 2020 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 valt bort 
Under 2020 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Equinor ASA och Genel 
Energy plc. Vidare har fonden avstått från att delta i emssioner från bolag verksamma inom kommersiell 
spelverksamhet (t.ex. Leovegas AB) och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).  

Fondbolaget har påverkat  
Dialog har hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska myndigheter avslutat undersökningen 
om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under perioden 2015–2019 och banken bötfälldes 
med 4 miljarder kronor. Swedbank har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder där bland 
annat ledningsgruppen bytts ut och fem nya styrelsemedlemmar utsätts. Banken har lanserat ett 
förbättringsprogram som omfattar 180 punkter i syfte att förstärka system och rutiner, stärka den interna 
styrningen och förändra företagskulturen.



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 gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa obligationer föreskriver att det 
lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av bostadsprojekt som når upp till kraven 
för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket.

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 en dialog hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska 
myndigheter avslutat undersökningen om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under 
perioden 2015–2019 och banken bötfälldes med 4 miljarder kronor. Swedbank har under de senaste 
åren vidtagit en rad åtgärder där bland annat ledningsgruppen bytts ut och fem nya styrelsemedlemmar 
utsätts. Banken har lanserat ett förbättringsprogram som omfattar 180 punkter i syfte att förstärka 
system och rutiner, stärka den interna styrningen och förändra företagskulturen.



Coeli Total

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 Total

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Fonden har valt in 
Fonden har under 2020 investerat i gröna obligationer från Magnolia Bostad. Ramverket för dessa 
obligationer föreskriver att det lånade kapitalet huvudsakligen skall användas till finansiering av 
bostadsprojekt som når upp till kraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanen-märket. Fonden har även 
investerat i amerikanska HCA p.g.a. deras social engagemang.

Fonden har valt bort 
Under 2020 har fonden avstått från investeringar i oljeproducerande bolag såsom Equinor ASA och 
Genel Energy plc. och tillverkning av försvarsmateriell (t.ex. Saab AB).

Fondbolaget har påverkat  
Dialog har hållits med Swedbank AB efter att svenska och estniska myndigheter avslutat undersökningen 
om överträdelser av lagstiftningen kring penningtvätt under perioden 2015–2019 och banken bötfälldes 
med 4 miljarder kronor. Fondenhar också haft uppföljande ingående diskussioner med SIKA, Vonovia och 
WDP för att i detalj framförallt diskutera vår syn på att det behövs mer jämlikhet i deras ledningsgrupper.


