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Hållbarhetsinformation Coeli Frontier Markets 

Fixed Income 
Artikel 8 - Ljusgrön 

 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, och om hållbar investering  

 

 Fonden har hållbara investeringar som mål 

■ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller har hållbar investering som mål 

 Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)  

 

Fondbolagets kommentar: 

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbarhet 

som mål. Produkten kan komma att delvis investera i tillgångar som har hållbarhet som mål, till exempel 

sådana som klassificeras som hållbara enligt EU:s regelverk för hållbara investeringar. 

 

I investeringsstrategin granskar och analyserar förvaltarna regelbundet hållbarhetsdata och 

information om miljökänsliga infrastrukturprojekt i de länder där fonden investerar. 

 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i 

fondens målsättning: 

 

■ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

■ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

■ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

 

Fondbolagets kommentar: 

De hållbarhetsaspekter som främjas av fonden genom att tillhandahålla finansiering till länder som 

förbättras över miljömässiga, sociala och styrande faktorer. En viktig del av investeringsstrategin är att 

fokusera på länder som har en positiv drivkraft när det gäller sociala och styrande egenskaper och titta 

på deras relativa rankning på enskilda parametrar. 
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Referensvärden: 

 Fonden har följande index som referensvärde:  

■ Inget index har valts som referensvärde 

 

Fondbolagets kommentar: 

Fonden är aktivt förvaltad och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade 

och sociala egenskaper fonden främjar. 

 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter 

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för 

miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är 

förenliga med taxonomin. 

 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 

också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga 

med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 

som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget 

inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är 

förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar 

till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. 

Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av 

investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 

upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande 

investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål: 

 

Fonden väljer in  

 

Fondbolagets kommentar: 

Miljö-, social- och företagsstyrningsfaktorer för tillväxtmarknadsländer är kärnan i 

investeringsprocessen. Vi tror att dessa faktorer är kopplade till ländernas förmåga att få tillgång till de 

finansiella marknaderna. Fonden gör också investeringar i gröna obligationer och sociala obligationer 

emitterade av tillväxtmarknadsländer. 

 

 

Fonden väljer bort 

 

Fonden exkluderar länder där EU eller FN har infört sanktioner mot handel med finansiella 

instrument. Dessutom utesluter cheferna aktivt investeringar där det finns sanktioner mot nuvarande 

statstjänstemän, och kan också investera när dessa individer är på väg att lämna respektive regeringar.  
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Fonden investerar främst i statsobligationer, men när den investerar i företagsobligationer investerar 

inte fonden i företag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av 

omsättningen i företaget där investeringen sker kan avse aktiviteter som kan hänföras till den angivna 

tjänsten. 

 

Produkter och tjänster som fonden inte investerar i: 

 

■ Klusterbomber, personminor 

■ Kemiska och biologiska vapen 

■ Kärnvapen 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av 

fondbolaget självt eller av fondens tredje leverantör av data.  

 

Fondbolagets kommentar: 

 

■ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade 

problem, eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.  

 

Fondbolagets kommentar: 

 

 

■ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 

■ Bolagspåverkan i egen regi 

Fondbolagets kommentar: 

Som aktiv förvaltare med fokus på ESG-frågor följer vi samtliga innehav noggrant och 

hållbarhetsfrågor är ett återkommande tema i möten med representanter från tillväxtmarknadsländer. 

 

■ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

Fondbolagets kommentar: 

Fondbolaget utför påverkansarbete tillsammans med andra institutionella investerare via 

gemensamma dialoger utförda av ISS ESG med utgångspunkt i FN:s Global Compact. 

 

 Röstar på bolagsstämmor 

Fondbolagets kommentar: 

Fondförvaltarna deltar aktivt i omstruktureringsdiskussioner i tillväxtmarknadsländer där man har 

intressen att investera, och där det finns den typen av behov och möjlighet ges. 
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För mer information om vårt påverkansarbete, se vår hemsida https://coeli.se/vara-fonder/ansvarsfulla-

investeringar/ 

https://coeli.se/vara-fonder/ansvarsfulla-investeringar/
https://coeli.se/vara-fonder/ansvarsfulla-investeringar/

