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VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder
kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet.
Vi rekommenderar att du läser
fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan
du köper andelar i en fond.
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Bakgrund
Vi har bara en planet vars resurser är begränsade, trots
det förbrukar vi människor jordens tillgångar som om de
skulle vara outtömliga. Enligt en undersökning från Världsnaturfonden, WWF, lever jordens befolkning idag som om
vi skulle ha 1,6 planeter att förbruka för att ombesörja alla
våra resurser och absorbera våra utsläpp. Det är uppenbart
att detta inte är långsiktigt hållbart och konsekvenserna
börjar bli alltmer märkbara och något som drabbar och rör
oss alla. Omställning till en mer hållbar framtid är därmed
något som borde vara av allas intresse men framför allt åligger det på allas ansvar.

Att vara medveten och förstå vilken inverkan en verksamhet har på sin omgivning, klimat och samhälle är naturligtvis av stor betydelse men det är minst lika viktigt att även
omvänt ha koll på och förstå på vilket sätt och i vilken grad
omgivningen, klimatet och samhället i sin tur kan påverka
verksamheten och dess framtid. Om bolagets verksamhet
påverkas av klimatrisker (översvämningar, stormar, höjda
temperaturer) kan det få stor påverkan på bolagets intäkter
och lönsamhet.
Hållbarhet och hållbarhetsutveckling utgör därför en naturlig och viktig del av vår verksamhet och ligger till grund
för våra noggrant utvalda investeringar som vi kontinuerligt utvärderar utifrån kriterier som miljö, mänskliga
rättigheter, jämnställdhelt och andra väsentliga hållbarhetsaspekter.

Sättet vårt samhälle gör affärer på har därmed förändrats. Hållbarhet är inte längre bara ett alternativ utan en
konkurrensnödvändighet. Det är en nyckel och drivkraft
för operativ effektivitet och innovation. Faktum är att bolag som driver sin verksamhet mer hållbart också visat sig
vara mer lönsamma och motståndskraftiga, har ett starkare
varumärke och har lättare att attrahera kapital, arbetskraft
och kompetens eftersom de även är mer lyhörda för sina
kunder, anställda och samhället.

Genom att investera hållbart skapar vi bättre avkastningsmöjligheter för våra andelsägare, dessutom till en
lägre risk.
ANSVARSFULLT ÄGANDE

VAD INNEBÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR COELI
GLOBAL AB?

Vi beaktar och inkluderar hållbarhet i alla led och strikta
processer, därmed bemöter vi också våra andelsägares
högt ställda krav på såväl avkastning som hållbar
utveckling i de bolag vi investerar i.

Att beakta hållbarhet och främja en hållbar utveckling
som tillfredsställer dagens behov, utan att kompromissa
på framtida generationers förmåga att uppfylla sina, är en
självklarhet för oss på Coeli Global AB.

Vi på Coeli Global AB är övertygad om att vi kan bidra
till en ökad medvetenhet där vi tillsammans verkar för en
bättre värld och hållbara samhällen, både genom att själva föregå som gott exempel och leva som vi faktiskt lär,
men också genom att dela med oss av våra unika kompetenser och erfarenheter. Att ständigt vara en närvarande
ägare som noggrant följer, analyserar, supportar och påverkar hållbarhetsarbetet i de bolag vi äger utgör därmed
centrala delar i vår analys- och investeringsprocess.

Vi som jobbar med kapitalförvaltning har en viktig uppgift,
att stötta och allokera kapital till bolag som påverkar och
driver utvecklingen åt rätt håll samtidigt som verksamheten
är långsiktigt lönsam.
Vi tar hållbarhet på största allvar. För oss är det inget nytt
eller påtvingat. Det är en del av vårt DNA och en av de absolut viktigaste komponenterna i vår analysprocess för att få
en mer rättvisande bild av ett bolags framtida möjligheter
och risker. Hållbarhetsarbetet är därmed fullständigt integrerat i vår investeringsprocess.

Vi är övertygade om att när aktörer inom olika kompetensoch ansvarområden möts och kommunicerar med varandra kan kompetensutbyte ofta leda till en ökad förståelse
som i sin tur bidrar till att driva en starkare hållbarhetsutveckling, där våra gemensamma insatser och handlingar
kommer göra skillnad.

Vår investeringsprocessen inleds med en ESG-screening av
varje investeringsprospekt, detta för att säkerställa att bolagen uppnår våra minimumkrav. Därefter gör förvaltarna
själva en mer djupgående analys av varje enskilt bolag. Det
är förvaltarna själva som håller och driver hela hållbarhetsarbetet genom investeringsprocessen där de även personligen för dialog med bolagen kring ämnet och utvecklingen
framåt .

I syfte att åskådliggöra processen bakom hållbarhetsarbetet i vår förvaltning samt konkretisera hur den påverkar oss i valet av investeringar har vi satt ihop denna
broschyr. Vi tror och hoppas att det ska ge en inblick i vårt
arbete kring hållbara investeringar och visa på den betydelse som vi åsätter ESG-analysen.
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Coeli Global AB – vårt
hållbarhetsarbete
Coeli Global AB har sedan fonden Coeli Global Select lanserades 2014 arbetat aktivt med hållbarhetsanalys. ESG (Environment, Social and Governance) har alltid varit en integrerad del av
förvaltningen och är även en nyckel för att identifiera vad vi kallar för världens finaste bolag eller
“champions”.
Som aktiva förvaltare är Coeli Global Selects enda existensberättigande och mål att leverera en hållbar, god
riskjusterad avkastning. En väl genomarbetad investeringsfilosofi har inte bara möjlighet att leverera en konkurrenskraftig avkastning. Den begränsar också risken, även
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Genom sin strikta och grundliga analys har förvaltarna
även lyckats identifiera många positiva ESG- möjligheter
bland bolagen som de har investerat i, likt produkter som
främjar miljön med minskade koldioxidutsläpp och andra
positiva trender som exempelvis den ökade trenden mot
e-handel, eller trender mot specifika varor inom konsumentindustrin drivet av att människor befinner sig mer i
hemmet under en rådande pandemi.

Fonden letar efter attraktivt värderade bolag, som agerar
så långsiktigt att de tar hänsyn till ESG-relaterade megatrender som befolkningstillväxt, urbanisering och nya teknologier som effektiviserar och förbättrar affärsmodeller.
Därmed bidrar fondens investeringar till att minska den
negativa påverkan på samhället vad avser såväl människor
som miljö.

Hållbara investeringar handlar mycket om ny teknik,
sprunget ur trender och omvärldsanalyser, med ett stort
fokus på att minimera negativa klimatrisker, samt att
främja miljörelaterade förbättringar.
Därmed fungerar hållbara investeringar också som en katalysator som driver innovationskraften i ett bolag till att
anpassa och ställa om sin verksamhet efter en mer sund,
effektiv och hållbar utveckling.

INNOVATION, TRENDER OCH NY TEKNIK I AKTIV
HÅLLBAR FÖRVALTNING
För fondens förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton,
är hållbarhetsfaktorer avgörande när de fattar beslut om
att investera i ett bolag. Analysen grundar sig i att förstå
både bolaget och dess industri och hur det påverkas av
yttre omständigheter och trender, samtidigt som man
även ser över hur bolagets egen verksamhet och agerande
har och kan ha för långsiktig inverkan på omvärlden.

I slutändan handlar hållbarhet (alla aspekter av ESG) om
att vi skall kunna leva, konsumera,äta, arbeta, transporteras, resa och leva harmoniskt utan att förstöra för kommande generationer och förbruka de resurser som de
kommer vara beroende av.
På EU-nivå har man pekat ut finansbranschen och en särskilt betydelsefull aktör för själva genomförandet av omställningen och omallokeringen av samhällets kapital till
bolag som gynnar en hållbar utveckling.

I detta sammanhang går det att lyfta fram en rad exempel
på bolag där förvaltarnas kunskap, engagemang och samlande erfarenheter gjort att man tidigt i processen kunnat
identifiera höga risker som även kan komma att påverka
värderingen av bolaget. Det kan exempelvis röra sig om
korruption men även andra ESG-relaterade risker vilket i
sin tur medfört att man inte bara undvikit att investera i
dessa bolag utan där man i vissa fall även kunnat föra en
dialog med dem för att uppmärksamma dem om problematiken och öka medvetenheten kring dessa risker.

Det är i de aktivt förvaltade fonderna som förvaltare
har möjlighet att integrera och ta hänsyn till olika hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut, detta så att
man som fondandelsägare, eller investerare har störst
möjlighet att få betydligt mer än bara finansiell avkastning på sitt kapital.
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HUR PÅVERKAS FONDEN AV EU
TAXONOMIN?
I syfte att hjälpa investerare att enklare kunna identifiera
och jämföra miljömässigt hållbara investeringar samt för att
skapa tydlighet och ställa högre krav på bolags hållbarhetsarbete- och rapportering, har EU annonserat sin nya taxonomi.1 Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem,
ett ramverk som därmed även syftar till att underlätta och
hjälpa investerare att lättare kunna identifiera och jämföra
hållbara investeringar.

Under 2021 (enligt EU direktivet3 ), skall fonden kunna visa
hur bolagsinvesteringarna i fonden är kopplade respektive
inte kopplade, till de utav EU utsedda två första målen för
EU Taxonomin; ”climate change mitigation” och ”climate
change adaptation”.
För att läsa mer om Coeli Global Selects klassificering enligt EUs förordning4

Coeli Global Select har enligt det nya EU direktivet; EU Taxonomy och SFDR (Sustainable Finance Disclosure regulation) valt att klassificera sig som en så kallad ljusgrön fond
(artikel 8). Det innebär att fondens förvaltare har åtagit sig
att, i sin befintliga analysprocess inför att välja in ett bolag
i sin fond, först göra en omfattande hållbarhetsanalys i flera steg (se sid 6).
Det fonden inte får investera i, är det som fonden bestämt
i sina riktlinjer.2 Det som utgör en ljusgrön fond enligt
EU-taxonomin, är att fonden förbundit sig att förutom den
sedvanliga finansiella anlaysen, även göra en omfattande
hållbarhetsanalys, och att integrera hållbarhetsrisker och
miljöpåverkan i alla sina investeringsbeslut.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
1.

2.

https://coeli.se/wp-content/uploads/2019/08/Coelis-hallbarhetsoversikt_nov20.pdf

3.

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/

4.

https://coeli.se/wp-content/uploads/2021/03/Hallbarhetsinformation-Coeli-Global-Select.pdf

Så jobbar förvaltarna på Coeli Global
integrerat med hållbarhet i förvaltningen

• En egenutvecklad ESG-scoring modell
resulterar i en premie eller rabatt i
förvaltarnas värderingsmodell

• ISS är stöd i bolagsanalysen - övergripande analys erhålls från Coelis hållbarhetsteam

• Förvaltarna reser mycket. Möten på
plats hos bolagen skapar en djupare
förståelse för portföljens champions

• Bolagsanalysen består av en utvärdering av affärsmodellen och produkterna,
räkenskaperna, ledning, hållbarhet och
miljöpåverkan etc. Vi har en holistisk syn
på analysen där alla delarna ingår. Det
främsta målet för globalfonden är att
skapa avkastning för andelsägarna och
samtidigt verka för en bättre värld.

• Aktiv kommunikation med portfölj
bolagen – samtliga champions får
årligen ett ESG-brev med frågor från
förvaltarteamet
• En koncenterad portfölj gör det möjligt för förvaltarna att ha djupare
ESG-samtal med varje innehav
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Hållbarhetsanalysen –
steg för steg
Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag.
Fondens förvaltare är ansvariga för ESG-analysen med stöd från andra delar
av Coelis organisation.

Vi använder den oberoende leverantören av data, ISS
ESG som samarbetspartner för att komplettera den egna
analysen inom området. ISS ESG har cirka 200 ESG-analytiker globalt och genererar research på 20 000+ bolag
världen över. ESG är integrerat i hela analysprocessen
och i beslutsfattandet när det gäller vilka investeringar
som kommer att göras. Rent praktiskt inbegriper vår ESGanalys följande steg.

Utöver användadet av ISS:s ESG-databas för exkluderingskriterier har Coeli Global AB signerat UN Global
Compact där man som bolag efterlever de tio principer
som initiativet innebär. Bolaget tar även ansvar för sina
investeringar och följer de sex principer och riktlinjer
som investeringsinitiativet UN PRIs består av. Coeli är
även medlem av Swesif – Sveriges forum för ansvarsfulla
investeringar. Allt för att säkerställa att bolagen vi investerar i följer de högsta hållbarhtskraven och att vi är aktiva
i vårt arbete med att ta vårt hållbarhetsansvar som kapitalägare.

VI VÄLJER BORT
Innan en investering görs så sker alltid en ESG-exkluderingsscreening och analys där vi väljer bort bolag
som har mer än 5 procent av sin omsättning från produktion av fossila bränslen, tobak, alkohol, pornografi,
vapen eller spel.

VI VÄLJER IN
Allt annat lika så föredrar vi att investera i bolag som
tar ESG-frågor på allvar och vars verksamhet påverkar
miljön och samhället i en positiv riktning. Vår erfarenhet är att denna typ av företag inte bara är välskötta
utan att våra investeringar i dem också ofta resulterar i
en hög avkastning till våra andelsägare.

Med spel menar vi inte ”gaming” som i dataspel, utan
”gambling” som i spel om pengar. Vi väljer också bort
företag som inte respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
Här använder vi den oberoende firman ISS ESG:s analysverktyg.

Egen analys där vi är ”ute på fältet” är en del av vårt
arbete för att hitta dessa företag, Fältarbetet kan bestå av allt från bolagsbesök och deltagande på kapitalmarknadsdagar och mässor till att ta del av insikter från förvaltarnas personliga nätverk och bevaka
watchlists som Barron´s Top 100 och Sustainability
Corporate Knights 100 most sustainable corporations.

Varför är gränsen satt till 5 procent? Denna gräns används ofta när fondbolag uttrycker att placeringar
i viss verksamhet väljs bort, vilket även är i enlighet
med Fondbolagens Förenings dokument ”Riktlinjer
för fondbolagens marknadsföring och information”.

En annan del är rent skrivbordsarbete där vi går igenom företag efter företag som har utnämnts till bra
ESG-företag av olika institutioner, allteftersom vi sedan kan ta kontakt med företagen och göra vår egen
analys.

Anledning att det kan uppstå situationer där till exempel ett global stort industribolag i en liten del av sin
verksamhet i något land säljer militär skyddsutrustning eller som en biprodukt i sin process producerar
något som kan anses vara ett fossilt bränsle. Vår ambition är att inte investera företag som har verksamhet i
något av ovanstående områden, men då det är svårt
att förutspå exakt vilka situationer som kan uppstå så
har vi också beslutat oss för att använda 5-procentgränsen.
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VI ANALYSERAR

VI PÅVERKAR

När vi väl har hittat ett intressant bolag börjar själva analysprocessen. Innan en investering sker görs
den ESG-exkluderingsscreening som beskrivs ovan.
Därefter analyseras företagens ESG-profil i termer av
ESG-rapportering, klimatinitiativ, social påverkan samt
ägarstyrning med fokus på internredovisning och aktieägarprogram. I analysprocessen gör vi en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive bolags verksamhet har. Vi analyserar också företagens ESG-risker
och -möjligheter.

Vi påverkar de bolag som vi har definierat som champions genom ett ESG-brev där vi redogör för våra förväntningar som aktieägare. Vi uppmanar till exempel
dem att signera UN Global Compact, vilket är FN:s
internationella principer kring mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till
företag. I vår dialog med bolagen främjar vi FN:s utvecklingsmål 5 (jämställdhet) samt mål 13 (bekämpa
klimatförändringar) genom att uppmuntra bolagen
att aktivt arbeta med dessa viktiga frågor.

Förvaltarna kvantifierar bolagens ESG-profil och inkluderar den i värderingen av företagen. Ett företag som
vi bedömer tar ESG på allvar, gör faktiska mätbara klimatinitiativ och har en solid styrning av företaget får
därmed en värderingspremie i förhållande till andra
jämförbara företag som saknar de attributen.
En aktie med en sådan premie ser vi alltså en högre
uppsida i och kommer således vara extra benägna att
investera i och hålla i portföljen under lång tid.

Utöver vårt ESG-brev är ESG-frågor ett återkommande tema vid våra möten med företagsrepresentanter,
oavsett om vi äger aktien eller ej. Därutöver röstar vi
på bolagsstämmor i de fall där vi har ägande i bolaget. Framöver kommer vår aktivitet på detta område
accelerera snabbt och målsättningen är att delta på så
många stämmor som möjligt.

ESG är också en del av vår utvärdering av företagens
affärsmodell samt en del av den löpande riskanalysen.
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ESG scoring-modellen
skiljer agnarna från vetet
Coeli Globals egenutvecklade ESG scoring-modell är ett unikt verktyg för att
skilja ut vilka bolag om slutligen hamnar i portföljen. Den tar hänsyn till såväl
kvalitativa som kvantitativa faktorer och införlivar ESG-möjligheter och -risker
direkt in i förtagsvärderingen.
STÖDJER FÖRVALTNINGSPROCESSEN OCH KVANTIFIERAR ESG-PROFILER

Coeli Global har utvecklat en egen ESG scoring-modell
för att objektivt och kvantitativt utvärdera ett företags
ESG-arbete. Modellen syftar ockå till att objektivt kunna
jämföra företag, oavsett vilket land i världen de är baserade i, samt inkorporera ESG-möjligheter och -risker direkt
in i företagsvärderingen

Modellen ger förvaltarna ett strukturerat arbetssätt att
utvärdera företagens ESG-profil och skapar ett diskussionsunderlag som används i diskussionerna med företagens ledning och andra representanter. Modellens
kvantitativa resultat går direkt in i värderingen och får
en mycket signifikant påverkan på förvaltarnas investeringsval då modellen kan generera en värderingspremie eller rabatt på ofta runt 20 procent men i exceptionella fall uppemot 30 till 50 procent.

Modellen tar hänsyn till faktorer som:
• Har företaget signerat UN Global Compact?
• Har företagen en utförlig ESG-redovisning?
• Hur ser könsfördelningen ut i företaget på både styrelsenivå samt i generellt i ledningen?

Förvaltarnas ambition är att över tid skapa 15 procent
årlig avkastning och samtidigt slå sitt jämförelseindex.
Det här arbetet går hand i hand med synen att de företagen som tar ESG på allvar är mer välskötta än andra
och vilket skapar både högre avkastningsmöjligheter
för andelsägarna samt minskar riskerna i investeringar.
ESG-modellen gör alltså att de här synsätten integreras
och blir ett och samma.

• Stödjer företagets produkter den klimatomställning
som behöver ske i världen?

Graf 1. Coeli Global ESG-modells påverkan på värderingen
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Som aktiva investerare är det vårt arbete att hitta felprissatta företag. Erfarenheten säger oss att aktiemarknaden ofta är relativt duktig på att prissätta företag.
Och att många aktier handlas inom 20 procent av det
värdet som man objektivt kan uppskatta att företaget
borde värderas till under normala omständigheter.

På rent finansiella mätvärden likt omsättningstillväxt,
industristruktur, avkastning på eget kapital etc. så har
det varit förvaltarnas syn redan från första investeringen 2016 att SIKA:s aktie kommer att gå mot en värdering på runt 30x kommande årsvinster. Genom att
applicera ESG scoring-modellen på SIKA och på djupet
genom diskussion med företagsrepresentanter gå igenom det ESG-arbete som SIKA gör, så stiger värderingsmultipeln som förvaltarna anser att SIKA skall handlas
till 39x (30x*130 %= 39x).

Ett företag som ESG-modellen bedömer gör ett mycket
gott arbete kan få en värderingspremie på 30 procent
eller mer – en nivå som alltså är betydligt högre än den
20 procentiga uppsidepotential som ofta gör en investering i en aktie attraktiv.

Det här arbetet gjorde att förvaltarna under 2020 inte
sålde aktien när den nådde värderingsnivån på 30x
utan höll kvar i aktien under året. Hade modellen istället gett ett ESG-värde som hade varit mycket dåligt (dvs
-30 %) så hade förvaltarna inte kunnat äga aktien på en
värdering över 20x.

Att ESG faktorer kan ha en sådan påverkan på värderingen gör det alltså att mycket mer troligt att förvaltarna investerar i bolag som har en bra ESG profil
samt att de äger aktierna längre samt till en högre vikt
i fonden. Omvänt så kan modellen ge en ESG rabatt
som kan uppgå till -30 procent eller mer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt att äga företag med lågt
fokus på miljö, jämställdhet och ägarstyrning.
Om man till exempel tar företaget SIKA som ett exempel, så ger modellen SIKA en mycket hög ESG-premie
på 30 procent. Det är tack vare företagets stora fokus
på ESG inom olika områden (se sidan 12).

Graf 2. Coeli Global ESG-modells påverkan på värderingen – exempel SIKA AG
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Företagsbesök och aktivt
påverkansarbete
För att skapa oss en rättvisande bild av bolagen vi investerar i – och det hållbarhetsarbete de bedriver – ser vi det som oerhört viktigt att fysiskt träffa
bolagen och dess representanter. Dessa möten menar vi även är centrala för
att bedriva ett aktivt påverkansarbete i syfte att få bolagen att förbättra sitt
hållbarhetsarbete.
ANALYSRESOR

Sedan starten av Coeli Global Select har fondens förvaltare genomfört över 650 direkta företagsinteraktioner
(se graf nedan). Merparten av dessa utgörs av fysiska
företagsbesök. Vi har under ett normalår över 100 interaktioner med olika bolag över hela världen. Under pandemin har antalet fysiska besök fått erättas av digitala
möten.

Fondens förvaltare gör återkommande större analysresor för att få möjlighet att skapa sig en uppfattning om
bolagens arbete på plats. Resorna ger också möjlighet
att verifiera om de bolag som vi kunnat identifiera som
intressanta i bolagsanalysen också ger en positiv bild i
det fysiska mötet.

Det fysiska mötet ser vi som oerhört betydelsefullt för
att skapa oss en rättvisande bild av företaget. Genom
att träffa dess representanter får vi även möjlighet att
ställa frågor kopplat till hållbarhet. Det är särskilt värdefullt när vi adresserat brister i detta arbete och kommunicerat dessa via brev till bolagen.

Merparten av resorna går till USA och Europa då det
är här den övervägande delen av fondens innehav
finns. Men förvaltarna har även gjort större rundresor
i Brasilien och Indien. Resorna följs upp av detaljerade
reseberättelser där intryck av bolag och marknader
sammanfattas och följs upp.

Graf 3. Antal direkta företagsinteraktioner per år sedan starten av Coeli Global Select*

*2021 avser antal direkta interaktioner gjorda fram till 2021-10-20.
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Bilder från företagsbesök. Övre bild till vänster: Atlas Copcos CFO Hans Ola Meyer. Övre
bild till höger: Tata Communications (Indien) – ägare till ett av världen största fibertnätverk.
Nedre bild till vänster: Detaljhandelskedjan Magazine Luizas CFO (Brasilien). Nedre bild till
höger: kapitalmarknadsdag SIKA AG (Schweiz).

PÅVERKANSARBETE
Coeli Global Select är i ett globalt sammanhang en
relativt liten fond, men vår bedömning är att de bolag
vi investerar i tar våra ESG-synpunkter på största allvar.
Vi får ofta tillgång till personer i det allra högsta toppskiktet av organisationen och får möjlighet att föra en
kontinuerlig diskussion med bolaget gällande hur de
arbetar för att stärka sitt arbete på detta område.

Andra exempel på aktiva påverkansdialoger är kontakterna med ASML, Kotak, HCA, Martin Marietta och
TSMC.
Förvaltarna har exempelvis uppmanat företagen att
utse en ESG-ansvarig person samt stödja och efterleva
UN Global Compacts principer/riktlinjer, ta vetenskapligt beprövade initiativ för att bekämpa den globala
uppvärmningen, respektera och inte störa facklig
anslutning av de anställda samt ha en internredovisningsavdelning som rapporterar direkt till styrelsen.

Ett exempel på påverkansdialog var den kommunikation som fonden höll med det amerikanska bolaget
inom finansiella transaktioner, Fiserv, i juni 2020.
Där ställde förvaltarna i ett ESG-brev krav på att bolaget skulle införa så kallade science based targets i sin
klimatomställning. Detta för att tydligare åskådliggöra
resultatet av hållbarhetsarbetet och koppla det till
Parisavtalets klimatmål.

Fondens förvaltare har också haft ingående diskussioner med innehaven SIKA, Vonovia och WDP för att
framförallt diskutera åsikten att det behövs mer jämlikhet i bolagens ledningsgrupper.

Därutöver uppmanades bolaget att införa ”inclusion
policies” i sina förordningar vad gäller rekryteringar.
Vad beträffar bolagsstyrning påpekades även att rollerna för VD och styrelseordförande bör vara separerade samt att en internredovisningsfunktion skulle
upprättas och rapportera direkt till styrelsen. Detta då
bolaget hade många rapporterande enheter som var
utspridda geografiskt.
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Så jobbar portföljbolagen
med hållbarhet
De 25 till 35 bolag som ingår i Coeli Global selects portfölj bedriver s amtliga ett
aktivt arbete för att hålla högsta möjliga hållbarhetsstandard. Detta arbete är en
viktig pusselbit för att skapa och behålla konkurrensfördelar och attrahera såväl
kapital som kompetens i ett längre perspektiv, anser vi. Nedan följer ett axplock
av våra portföljbolag och deras hållbarhetsarbete.

SIKA AG

ADOBE

Det ledande specialkemibolaget Sika håller hög ESG standard och skrev på UN Global Compact redan 2009. De har
sex fokusområden, sustainable solutions, climate performance, community engagement, energy, waste/water,
and occupational safety. Sika är proaktiva och innovativa
och har en detaljerad årlig hållbarhetsrapport.

Adobe är progressiva på hållbarhetsområdet. Det gäller
såväl inom miljö och sociala aspekter som inom bolagsstyrning.
Bolaget arbetar successivt för att öka användningen av
förnyelsebar energi. Och är exempelvis en av de första i
Bangalore som använder solenergi. Deras koldioxidavtryck är litet och de siktar mot att göra partnerskap med
kunder och leverantörer för att ytterligare minska sin totala påverkan.

“More value - less impact” är Sikas ledord vad det gäller
ESG. Cementproduktion som är huvudingrediensen i
betong står för 6 till 8 procent av världens CO2 utsläpp.
Sikas ambition är att försöka minimera miljöpåverkan,
framförallt genom innovation och fokus på en cirkulär
ekonomi.

Bolagets produkter har en tydlig hållbarhetsprofil - de
hjälper sina kunder och användare att sluta använda papper och flytta till digitala processer. Det minskar inte bara
miljöpåverkan utan ökar även effektiviteten.

Inom tre områden ska de minska sin miljöpåverkan, 1) reducera CO2 utsläpp 2) öka användningen av el från förnyelsebara energikällor 3) återvinning av använt material.
Redan för några år sedan ställde de om för att återanvända
mer material och ha fokus på hållbar råvaruanskaffning.

Adobe ser hållbarhet som ett prioriterat område och har
kommunicerat att man ska signera UN Global Compact
under 2021.

De minskar sitt CO2 avtryck via modernare kompressorer, de har även lanserat återvinning av betong till sina
beståndsdelar via en innovativ process bolaget givit namnet – ”reCO2ver”. I april lanserade de en ny produkt för betongproduktion med LC3 tekniken som kommer minska
CO2 ytterligare.
Innovation och ständig förbättring är bolagets fokus.
Bolaget har en god fristående intern revision. VD och
styrelsens ordförande är separerade. Vi har påpekat de
höga ersättningsnivåerna till styrelsen som dock är i nivå
med andra schweiziska bolag som ligger högt. Vi har även
påpekat den låga andelen kvinnor i ledande positioner
som är under 25%.
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L’ORÉAL
L’Oréal har en lång historia när det kommer till att driva
en positiv hållbar utveckling med ett stort engagemang.
Bland annat har L’Oréal för sjunde året i rad, bekräftats
som ett FN:s Global Compact sk LEAD-företag1, för sitt
pågående engagemang för de tio principerna för ansvarsfullt företagande och för att placera FN:s mål för hållbar
utveckling (SDG) i kärnan av sin tillväxtstrategi.
L’Oréal har utvecklats från att ha grundat sin verksamhet
på vetenskap (där grundaren Eugène Schueller var kemist) till att idag basera sin verksamhet på grön vetenskap
där man driver en hållbar utveckling.
Man har exempelvis haft flera lyckosamma projekt och
åtaganden avseende samhället och samhällsrelaterade
förbättringar, vilket också var en av anledningarna till
varför man valde att ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre genom att integrera hållbarhet i verksamhetens olika
delar och processer.
I sitt hållbarhetsarbete beaktar och ser man till hela värdekedjan från införskaffningen av ingredienser, tillverkning,
förpackning och slutligen även leverans och distribution/
försäljning.
Idag utgör L’Oréals hållbarhetsarbete, engagemang och
aktiv påverkan en naturlig del av hela affärsmodellen.
Som en av de största aktörerna inom sin bransch är L’Oréal
noga med att man behöver ta ett större ansvar eftersom
man som inflytelserik aktör faktiskt har större möjligheter
att kunna vara med och påverka och därmed bidra till att
göra skillnad för såväl samhälle som miljö.
Bolaget har högt uppsatta hållbarhetsmål eftersom man
anser att det är ”den rätta vägen” för att kunna göra lönsamma affärer i framtiden. För att kunna följa och mäta sitt
arbete etablerade man 2013 sitt första riktiga hållbarhetsprogram för att sätta igång sin omställning mot hållbarutveckling på allvar.
L’OREAL bidrar till 16 av de 17 delmålen
Genom sitt hållbarhetsprogram, sitt starka engagemang
för etik, sin policy för att främja mångfald och inkludering och sina filantropiska aktiviteter (som genomförs med
stöd av Fondation L’Oréal och dess och dess varumärken),
bidrar L’Oréal till 16 av de 17 hållbara Utvecklingsmål fastställda av FN 2015.
Mer om bolagets mål och engagemang på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=Dq_fFzUqwSY

1) https://www.unglobalcompact.org/take-action/leadership/gc-lead
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