
 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 

Coeli Circulus: SFDR, artikel 9 

Detta dokument innehåller information om fonden i förhållande till EU:s förordning om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). 
Informationen krävs enligt lag för att du med hjälp av denna ska förstå fondens 
hållbarhetsegenskaper och/eller mål och risker. Detta dokument bör läsas tillsammans med 
annan relevant dokumentation om denna fond för att ett välgrundat investeringsbeslut ska 
kunna fattas. 

Sammanfattning 

Fonden investerar i företag med ekonomisk verksamhet som bidrar till att uppnå målen för 
hållbar utveckling (enligt definitionen i Agenda 2030). Detta inkluderar ekonomisk 
verksamhet inom t.ex., förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, 
utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald, anpassning till 
klimatförändringar, vattenrening, finansiell inkludering och ökad tillgång till hälso- och 
sjukvård. 

Fonden investerar enbart i företag som klarar kriterierna för att inte orsaka betydande skada 
(DNSH). 

Fonden tar också hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för 
hållbarhetsfaktorer som är relevanta för investeringsstrategin. 

Fondens strategi för hållbara investeringar bygger på tre grundpelare:  

Fonden investerar enbart i företag som uppfyller nedan kriterier: 

• Intäkter över 50% från produkter eller tjänster som bidrar till uppfyllelse av de globala 
målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030), eller 

• Intäkter över 25% från produkter eller tjänster och investeringar (Capital expenditure) 
över 75% som bidrar till uppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling 
(definierade i Agenda 2030), medan 

• Företaget orsakar inte betydande skada samt uppvisar god styrning. 
• 0% exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska 

och biologiska vapen). 

Fonden placerar inte i bolag som överträder internationella normer såsom FN:s Global 
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och där möjligheterna till en 
påverkansdialog bedöms begränsad.  

För att mäta hur väl fonden uppnår målet för hållbar investering använder förvaltaren analys 
och data från externa dataleverantörer. Fonden är aktivt förvaltad och något jämförelseindex 
används inte för att avgöra om fonden uppnår målet för hållbar investering. 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om denna fond  

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering 



 

Fonden investerar enbart i företag som uppfyller kriterierna för att inte orsaka betydande 
skada. Analysen är en del av den genomlysningsprocess fonden gör innan beslut om 
investering. Fonden använder en internt utvecklad analysmodell som baserar sig på FN:s 
Global Compact SDG Business Benchmark. Detta ramverk är baserat på de globala målen 
för hållbar utveckling, vilka är de miljö- och sociala mål som fonden investerar utifrån.  

Den finansiella produktens mål för hållbar investering  

Fonden investerar i företag med ekonomisk verksamhet som bidrar till att uppnå målen för 
hållbar utveckling (enligt definitionen i Agenda 2030). Detta inkluderar ekonomisk 
verksamhet inom t.ex., förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, 
utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald, anpassning till 
klimatförändringar, vattenrening, finansiell inkludering och ökad tillgång till hälso- och 
sjukvård. 

Miljömål 

Följande mål för hållbar utveckling utgör fondens miljömål: 
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk. 
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla. 
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation. 
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras 
konsekvenser. 
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Ovan inkluderar hållbara investeringar som bidrar till ett eller flera av de sex miljömål som 
definieras av Förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar: 
(1) begränsning av klimatförändringar 
(2) anpassning till klimatförändringar 
(3) hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser 
(4) övergång till en cirkulär ekonomi 
(5) förebyggande och kontroll av föroreningar 
(6) skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. 

Sociala mål 

Följande mål för hållbar utveckling utgör fondens sociala mål: 
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 



 

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer.  

Investeringsstrategi 
Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av utvalda 
globala aktier. 

Fonden strävar efter att investera i företag med ekonomisk verksamhet som bidrar till att 
uppnå målen för hållbar utveckling (enligt definitionen i Agenda 2030). Detta inkluderar 
ekonomisk verksamhet inom t.ex., förnybar energi, energieffektivitet, hållbar 
livsmedelsproduktion, utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald, 
anpassning till klimatförändringar, vattenrening, finansiell inkludering och ökad tillgång till 
hälso- och sjukvård.  

Fondens policy för hållbara investeringar anger ett ramverk och riktlinjer för att bedöma god 
styrning i de bolag fonden investerar i. 

Fonden tar vägledning i internationella normer för att bedöma god styrning och identifiera 
potentiella överträdelser av exempelvis FN:s Global Compact (UNGC), OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga 
rättigheter (UNGP). 

Bedömning av god styrning görs som ett steg i den genomlysningsprocess fonden gör innan 
en investering. 

Andel av investeringar  

• 80% av tillgångsallokeringen omfattar fondens hållbara investeringar. Det inkluderar 
o en minimiandel på 40% av totala investeringar som bidrar till ett miljömål och 
o en minimiandel på 5% av totala investeringar som bidrar till ett socialt mål.  
o Av de investeringar som görs med miljömål är 0% taxonomiförenliga och 

100% övriga miljömål. 
 

• 20% av fondens totala investeringar utgörs av kassa och andra likvida tillgångar 
(såsom exempelvis korta ränteinstrument), derivat samt andra i fonden godtagbara 
tillgångar som bidrar till målet för hållbar investering.  

Övervakning av mål för hållbar investering  
Nedan hållbarhetsindikatorer används för att säkerställa uppnåendet av målet för hållbar 
investering. 

1. Intäkter över 50% från produkter eller tjänster som bidrar till uppfyllelse av de globala 
målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030), eller 



 

2. Intäkter över 25% från produkter eller tjänster och investeringar (Capital expenditure) 
över 75% som bidrar till uppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling 
(definierade i Agenda 2030), medan 

3. Företaget inte orsakar betydande skada samt uppvisar god styrning. 
4. 0% exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen, samt kemiska 

och biologiska vapen). 

För att säkerställa att målet för hållbar investering uppfylls under hela fondens livscykel 
granskas fonden löpande av riskfunktionen utifrån ovan hållbarhetsindikatorer. Alla 
indikatorer mäts kvantitativt med data från externa dataleverantörer. 

Metoder 

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av målet för hållbar 
investering: 

• Intäkter från ekonomiska verksamheter relaterade till produkter eller tjänster som 
bidrar till uppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 
2030), inklusive de sex miljömålen i Förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en 
ram för att underlätta hållbara investeringar. För varje mål görs analysen på delmåls- 
och indikatornivå. Den ekonomiska verksamheter räknas enbart så länge bolaget inte 
orsakar betydande skada samt uppvisar god styrning. 

• Intäkter från ekonomiska verksamheter relaterade till produktion och distribution av 
 vapen, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila 
bränslen. 

• Andel investeringar i bolag som är involverade i tillverkning, utveckling eller 
försäljning av kontroversiella vapen 

• Andel investeringar i bolag som överträder internationella normer såsom FN:s Global 
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och där möjligheterna till en 
påverkansdialog bedöms begränsad. 

Datakällor och databehandling  
Fonden använder sig av en mängd olika datakällor, till exempel information från företaget, 
samtal med företagsledning, externa dataleverantörer, samt annan offentligt tillgänglig 
information, till exempel branschdata och nyheter. 

Data används som underlag för fondens interna analys och i fondens interna kontroller för att 
säkerställa regelefterlevnad i linje med fondens policy, exempelvis gällande exkludering. En 
majoritet av data är estimerad. 

Begränsningar för metoder och data 
Fondens metoder och data är beroende av kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls av 
portföljbolagen, externa dataleverantörer och andra källor. Även om fonden vanligtvis 
genomför noggranna bedömningar kan de uppgifter som tillhandahålls av ovan nämnda 
källor vara ofullständiga, uppskattade, inaktuella eller på annat sätt väsentligt felaktiga. 
Eftersom fonden delvis förlitar sig på dessa uppgifter i sitt investeringsbeslut kan en sådan 
osäkerhet i datainsamlingen påverka portföljens resultat negativt. Fonden kombinerar interna 
och externa bedömningar för att tidigt upptäcka ofullständiga eller felaktiga uppgifter och 
försöker förhindra att de påverkar uppnåendet av Fondens mål för hållbar investering. 

Due diligence 



 

Inför varje investering genomför fonden en förhandsgranskning och en due diligence där 
miljö-, sociala och styrningsaspekter (så kallade ESG-aspekter) beaktas tillsammans med 
finansiella faktorer utifrån en helhetsbedömning enligt policyn för hållbara investeringar. 
ESG-granskningen omfattas av en bedömning av hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och investeringsmålens möjligheter. ESG-granskningen 
syftar till att minska risker och prioritera områden där fonden kan bidra till förbättringar och 
positiva resultat. 

Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet av riskfunktionen för att granska 
fondens efterlevnad av sina åtaganden. Den interna kontrollen använder granskningsresultat 
från externa dataleverantörer.  

Policy för aktieägarengagemang  
I enlighet med policyn för hållbara investeringar, som ligger i linje med internationella riktlinjer 
och initiativ för ansvarsfullt företagande och investering, anser fonden att aktieägares 
rättigheter ska tillgodoses. 

Fonden är engagerad i sina investeringar och hanterar en rad hållbarhetsaspekter som 
identifieras i gransknings- och investeringsprocessen. Genom fondens kunskap och 
förståelse kan investeringsteamet föra konstruktiva dialoger med företagsledning, 
tillsynsmyndigheter, intressegrupper, regeringsföreträdare eller andra aktörer i syfte att bidra 
till positiv utveckling och förändring. 

Fonden investerar i börsnoterade företag och kan utöva sin ägarmakt genom att rösta på 
bolagsstämmor. 

Uppnåendet av målet för hållbar investering 
Fonden är aktivt förvaltad och något jämförelseindex används inte för att avgöra om fonden 
uppnår målet för hållbar investering. 
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