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ÅRSRAPPORT 2021 GRÖN OBLIGATION

År 2021 var händelserikt för Corem även ur ett hållbarhetsperspektiv.  
Verksamhetens större volym genom förvärvet av Klövern har möjliggjort höjd  
ambitionsnivå och resulterat i framtagandet av nya långsiktiga hållbarhetsmål. 
Detta innebär också att grön finansiering blir allt viktigare för verksamheten.  
Corem inklusive dotterbolaget Klövern har totalt emitterat 9 300 mkr i gröna  
obligationer, varav 3 400 mkr under 2021. 

GRÖN FINANSIERING OCH ALLOKERING AV LIKVID
Grön finansiering växer i betydelse och under 2021 uppgick 
grön finansiering till 23 procent av Corems skuldfinansiering 
fördelat på gröna lån och gröna obligationer. 

Corem inklusive dotterbolaget Klövern har totalt emitterat 
9 300 mkr i gröna obligationer, varav 3 400 mkr under 2021. 

Per den 31 december 2021 hade Corem emitterat gröna 
obligationer om totalt 2 300 mkr, av dessa var 2 084 mkr 

utestående. Därutöver har Klövern emitterat gröna obligatio-
ner om totalt 7 000 mkr, av dessa var 6 850 mkr utestående. 
Totalt utestående gröna obligationer uppgick till 8 934 mkr 
per 31 december 2021 och har använts till att refinansiera 
fastigheter i enlighet med kriterierna i respektive bolags 
gröna ramverk.  

KRITERIER FÖR GRÖNA TILLGÅNGAR
Ett grundläggande krav för att en byggnad eller ett projekt 
ska kunna finansieras eller refinansieras genom gröna obli-
gationer är att de uppfyller kriterierna så som de är definie-
rade i de gröna ramverken. Gröna obligationer emitteras i 
enlighet med villkoren i Corems gröna ramverk respektive 
Klöverns gröna ramverk som klargör hur likvid från dessa 

obligationer får användas. Både Corems och Klöverns gröna 
ramverk är granskade av CICERO med betyg medium green. 
Corems respektive Klöverns gröna ramverk har sin tyngd-
punkt i finansiering och refinansiering av gröna och energi-
effektiva byggnader, men innefattar även specifika investe-
ringar. Ramverken med tillhörande second opinion från 
CICERO finns på www.corem.se.

Hållbarhetsstrategi och styrning

Denna rapport avser grön obligation ISIN SE0015192521 och SE0015962154 emitterat i Corem Property Group AB publ (Corem), samt ISIN 
SE0011063163, SE0013104205 och SE0013104361 emitterat i Klövern AB publ (Klövern). EY har granskat att likvid från emissionen av gröna  
obligationer har använts i enlighet med Corems respektive Klöverns ramverk för gröna obligationer.

OBLIGATIONSLÅN PER 2021-12-31

Emittent ISIN
Uppfyllande av kriterium  
för grön tillgång

Marknadsvärde vid 
allokeringstidpunkt, mkr

Marknadsvärde 
2021-12-31, mkr

Allokerad  
likvid, mkr

Utestående  
2021-12-31, mkr

Corem SE0015192521 Green Building  1 557  1 720  1 400  1 184 
Corem SE0015962154 Energideklaration, klass A-B  981  981  900  900 
Summa Corem  2 538  2 701  2 300  2 084 

Klövern SE0011063163 Miljöcertifiering, energieffektivitet  3 652  4 837*  2 500  2 350 
Klövern SE0013104205 Miljöcertifiering, energy retrofit  2 016  2 046  2 000  2 000 
Klövern SE0013104361 Energideklaration, klass A-B  2 531  2 531  2 500  2 500 

Summa Klövern  8 199  9 414  7 000  6 850 

TOTALT   10 737  12 115  9 300  8 934 

*Fastigheten Blåfjäll 1 har tillkommit som del av likvid 2021.
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Här hittar du Corems respektive Klöverns gröna ramverk samt utlåtande från CICERO
https://www.corem.se/investor-relations/prospekt-aktier-och-obligationer-etc/

Fortsatt strävan mot globala målen
Corems hållbarhetsmål har de tio principerna i FN:s Global 
Compact samt Agenda 2030 och det globala klimatavtalet  
som utgångspunkt. Bland de 17 övergripande målen inom 
Agenda 2030 har Corem identifierat sju som särskilt relevanta 
för företaget. Till dessa mål har Corem störst möjlighet att bidra.

Corems gröna ramverk i korthet
Ramverket omfattar två kategorier av gröna tillgångar; gröna 
och energieffektiva byggnader samt specifika projekt som 
innebär en signifikant förbättring i energieffektivitet eller in-
vesteringar i ren energi. 

De kriterier som ska vara uppfyllda för finansiering omfat-
tar byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver 
eller Green Building, Miljöbyggnad iDrift lägst nivå Silver, 
BREEAM lägst nivå Very Good eller BREEAM In-Use lägst 
nivå Very Good samt ha en energiförbrukning på minst 10 
procent under tillämplig byggförordning (BBR) eller en ener-
gideklaration klass A eller B. Ramverket inkluderar även 
byggnader i vilka energiprojekt har genomförts som reduce-
rar energianvändningen med minst 25 procent. Därutöver 
kan finansiering användas till investeringsprojekt i till exem-
pel förnybar energi.

Klöverns gröna ramverk i korthet
Ramverket möjliggör för investeringar i såväl nya som befint-
liga fastigheter, förnybar elproduktion och projekt som syftar 
till att tillföra ekosystemtjänster. De kriterier som ska vara 
uppfyllda för finansiering av ny- och ombyggnadsprojekt är 
att byggnaden ska vara certifierad enligt lägst Miljöbyggnad 
Silver eller LEED Gold och BREEAM-SE nivå Very Good, samt 
ha en energiprestanda som ligger 20 procent under Bover-
kets riktlinjer (BBR). 

De kriterier som ska vara uppfyllda för finansiering av en 
befintlig fastighet är att byggnaden ska vara certifierad en-
ligt BREEAM In-Use, lägst nivå Very Good, samt ha en ener-
giprestanda som understiger 100 kWh/kvm, eller en energi-
deklaration klass A eller B. Ramverket inkluderar även 
byggnader i vilka energiprojekt har genomförts som reduce-
rar energianvändningen med minst 30 procent eller byggna-
der som har certifierats vid uppförandet enligt samma krav 
på certifiering och energi som nybyggnation. 

COREMS HÅLLBARHETSARBETE
2021 var ett händelserikt år för Corem även ur ett hållbar-
hetsperspektiv. Verksamhetens större volym genom förvär-
vet av Klövern har möjliggjort höjd ambitionsnivå och resul-
terat i framtagandet av nya långsiktiga hållbarhetsmål. Även 
om hållbarhet handlar om mycket mer än klimatet är klimat-
frågan en av de enskilt viktigaste frågorna och strategiskt 
avgörande. Detta avspeglas i det övergripande målet att 
Corems verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdeked-
jan till 2035. Parallellt löper även kundnöjdhet, affärsetik 
samt medarbetares trivsel och engagemang som centrala 
inom Corem. Corems hållbarhetsarbete bedrivs inom fyra 
övergripande fokusområden: God affärspartner och långsik-
tig värdeutveckling, Minskad klimatpåverkan, Attraktiv ar-
betsgivare samt Hållbar och levande stad. Dessa fokusområ-
den är valda for att spegla de hållbarhetsområden som är 
mest väsentliga for Corem och integrerat i alla delar av verk-
samheten.  

Corem tillämpar de tio principerna som utgör FN:s Global 
Compact i sin verksamhet. Tillsammans utgör de, tillsam-
mans med FN:s globala mål för hållbar utveckling och intres-
senternas förväntningar, den utgångspunkt som använts for 
hållbarhetsarbetet och de mål som satts. Bland de 17 över-
gripande målområdena inom FN:s globala mål har Corem 
identifierat sju mål som mest relevanta för verksamheten 
och bedöms vara de som bolaget har störst möjlighet att  
bidra till. 

För mer information om Corems hållbarhetsarbete, se 
Corems Års- och Hållbarhetsredovisning 2021 samt  
www.corem.se.
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Minskad klimatpåverkan
Fastigheter står för närmare 30 procent av energianvänd-
ningen och 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Kli-
matpåverkan beror till största del på utsläpp från energian-
vändning, material och avfall kopplat till byggverksamhet. 
För Corem är klimatomställningen en strategiskt avgörande 
fråga. Corems övergripande långsiktiga hållbarhetsmål är att 
Corems verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdeked-
jan till 2035, och därmed bidra till Parisöverenskommelsens 
mål om högst 1,5 graders global temperaturökning. 

För 2021 har Corem sammanställt ett klimatbokslut som 
omfattar alla väsentliga kategorier enligt Greenhouse Gas 
protocol scope 1, 2 och 3. Även om en stor del data i scope 3 
baseras på schabloner och därmed inte ger en helt rättvisan-
de bild, är en transparent och fullständig rapportering ett vik-
tigt steg för att förstå och agera på den klimatpåverkan som 
verksamheten ger upphov till. Klimatbokslutet för 2021 ligger 
till grund för det fortsatta klimatarbetet med mål för minska-
de utsläpp, utvecklingen av metoder för att minska utsläppen 
inom byggprojekt och framtagandet av bättre data. 

Utsläppen i scope 1 och 2 har minskat med 45 procent 
per kvm sedan 2020 och uppgår till 1,1 kg CO2e/kvm uthyr-
bar yta. Dessa utsläpp härrör till största del från Corems en-
ergianvändning och utgör en allt mindre andel av de totala 
utsläppen, 5 procent 2021. Minskningen är en direkt följd av 
fortsatt framgångsrikt energieffektiviseringsarbete och ökad 
andel förnybar energi. I scope 3 utgör den största andelen 
utsläpp byggrelaterade utsläpp från materialanvändning 
och avfall, samt hyresgästernas elanvändning. Utsläppen 
från dessa kategorier kommer att minska succesivt i takt 
med att vi utvecklar metoder för att minska koldioxidutsläp-
pen i byggprojekt och mer specifika data finns att tillgå för 
Corems byggprojekt samt bättre data kring hyresgästernas 
elanvändning. Corems totala klimatbokslut med information 
om metod och emissionsfaktorer finns i Årsredovisningens 
klimatnoter för år 2021.

Energieffektivitet
För Corem är energifrågan central. En stor del av ett fastig-
hetsbolags klimatpåverkan härstammar från den energi som 
används i fastigheterna dels i driften av byggnaderna, dels 
den energi som hyresgästerna använder för sin verksamhet. 
Det innebär att arbetet för att minska klimatpåverkan omfat-
tar både att effektivisera energianvändningen, i den egna 
verksamheten och tillsammans med kunderna, samt att ute-
slutande använda förnybar eller fossilfri energi. Att arbeta 
med kontinuerlig energieffektivisering minskar samtidigt 
driftskostnaderna. Vidare är låg energianvändning en förut-
sättning för att byggnader ska kunna miljöcertifieras med 
högt betyg och att de ska kunna utgöra en grön tillgång. Låg 
energianvändning är också en viktig fråga för våra hyresgäs-
ter. I Corems senaste kundundersökning var effektiv energi-
användning den miljörelaterade fråga som rankades som 
mest prioriterad av våra kunder. 

Corem respektive Klövern har under lång tid bedrivit ett 
målmedvetet arbete för att minska byggnadernas energian-
vändning och optimera driften. Detta visar sig i jämförelse-
siffror där Corems och Klöverns genomsnittliga energian-
vändning per kvadratmeter är bland de lägsta i branschen. 
Utvecklingen av energiprestandan under 2021 var fortsatt 
positiv med en genomsnittlig energianvändning om 78,4 
(79,2) kWh per kvm LOA i Corembeståndet och 88,2 (88,7) 
kWh per kvm atemp i Klövernbeståndet. Det är ett resultat 
av ett långsiktigt energieffektiviseringsarbete, kontinuerligt 
optimeringsarbete samt investeringar i ny teknik och fort-
satta satsningar på AI-teknik. Andelen egenproducerad el i 
solcellsanläggningar var 1246 MWh. En ökning med 54 pro-
cent från föregående år.

ENERGIPRESTANDA
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*Klöverns produktion 2017–2020

Corems långsiktiga mål för minskad klimatpåverkan innefattar  
bland annat att: 

	y År 2035 ska Corems verksamhet vara klimatneutral i hela  
värdekedjan. 

	y År 2030 ska all energi som används i Corems verksamhet vara 
förnybar eller fossilfri. 

	y År 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen vara högst 
65 kWh/kvm. 

	y Andelen grön och hållbarhetsrelaterad finansiering och gröna 
intäkter ska långsiktigt utgöra så stor andel som möjligt. 

ÅRSRAPPORT 2021 GRÖN OBLIGATION
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PÅVERKANSRAPPORT
De gröna tillgångarna består av miljöcertifierade och energi-
effektiva byggnader. Byggnader som är miljöcertifierade ska 
även uppfylla en viss energiprestanda för att utgöra ett 
grönt tillgångsslag. Corems energieffektiva och miljöcertifie-
rade byggnader utgör ett fastighetsvärde på ca 20 miljarder 

kr, motsvarande 26 procent av Corems totala fastighetsvär-
de. Det godkända investeringsbeloppet för gröna obligatio-
ner uppgår till 12,1 miljarder kr per den 31 december 2021. 
Dessa tillgångars bedömda bidrag till minskad klimatpåver-
kan som redovisas nedan avser utsläpp hänförligt till energi-
användningen i byggnaden med beaktande av val av energi.

IMPACT REPORT PER 2021-12-31

ISIN SE0015192521
Uppfyllande av kriterium 
för grön tillgång Energiprestanda (kWh/kvm)

Minskad energianvändning enligt 
Green Building certifiering (%)

Bedömd minskad årlig  
klimatpåverkan från energi- 

användning (ton CO2)*

Damskon 2 Green Building  82 25 27

Elektra 23 Green Building  93 25 44

Kobbegården 155:2 Green Building  40 25 4

Märsta 21:34 Green Building  93 25 44

Märsta 21:50 Green Building  72 25 22

Nattskiftet 14 Green Building  150 25 110

Storsätra 1 Green Building  94 25 203

Energideklaration, klass

Energieffektivitet i jfr med  
Corems genomsnitt år 2021 på  

78,4 kWh/kvm (%)

Lastkajen 3 B  28 64 68

Hällsätra 3 B  42 47 45

Summa 567

ISIN SE0015962154 Energideklaration, klass Energiprestanda (kWh/kvm)

Energieffektivitet i jfr med  
Corems genomsnitt år 2021 på  

78,4 kWh/kvm (%)

Bedömd minskad årlig 
klimatpåverkan från energi-

användning (ton CO2)*

Backa 96:2 B  53 32 35

Högsbo 38:3 A  48 39 6

Lillsätra 3 A  18 78 39

Jordbromalm 6:18 A  7 91 61

Summa 141

ISIN SE0011063163
Uppfyllande av kriterium 
för grön tillgång Energiprestanda (kWh/kvm)

Minskad energianvändning i jfr med 
byggkrav vid uppförande BBR (%)

Bedömd minskad årlig 
klimatpåverkan från energi-

användning (ton CO2)*

Isafjord 4 Leed Gold  96 27 564

Blåfjäll 1 BREEAM In-Use  85 3 91

Kungsängen 10:1–2 MB Guld/Silver  67 29 266

Majorna 219:7 MB Silver  54 46 35

Summa 956

ISIN SE0013104205
Uppfyllande av kriterium 
för grön tillgång Energiprestanda (kWh/kvm)

Minskad energianvändning i jfr med 
byggkrav vid uppförande BBR (%)

Bedömd minskad årlig 
klimatpåverkan från energi-

användning (ton CO2)*

Isafjord 8 MB Silver  43 52 149

Malten 1 BREEAM In-Use  68 23 113

Travbanan 2 MB Silver  66 18 36

Energieffektivisering med 30 %

Sävenäs 170:14 Energy retrofit  40 30 10

Summa 308

* Minskade utsläpp är beräknade utifrån en jämförelse om förnybar el respektive el baserat på nordisk medelmix med emissionsfaktor 70 gCO2e/kWh. 
Övriga emissionsfaktorer relaterade till fjärrvärmeproduktion finns i Corems Klimatbokslut på www.corem.se.

ÅRSRAPPORT 2021 GRÖN OBLIGATION
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Miljö

ISIN SE0013104361 Energideklaration, klass Energiprestanda (kWh/kvm)

Energieffektivitet i jfr med  
Klöverns genomsnitt år 2021 på 

88,2 kWh/kvm (%)

Bedömd minskad årlig 
klimatpåverkan från energi-

användning (ton CO2)*

ANA 11 B  63 29 23,6

Flygfyren 1 B  57 36 80,1

Gullfoss 5 B  63 29 16,3

Helgafjäll 1 B  66 25 96,7

Helgafjäll 5 B  68 23 77,4

Kranlinan 1 B  26 71 14,9

Lansen 13 B  19 79 15,0

Pottegården 4 B  66 25 7,6

Sigurd 7 B  27 70 27,9

Stapelbädden 2 B  57 35 29,6

Stapelbädden 4 B  48 46 51,7

Stensötan 5 B  56 37 7,8

Sävenäs 170:12 A  44 51 5,3

Törnrosen 4 B  46 48 6,4

Ugglum 7:117 B  62 30 6,4

Summa 466,6

* Minskade utsläpp är beräknade utifrån en jämförelse om förnybar el respektive el baserat på nordisk medelmix med emissionsfaktor 70 gCO2e/kWh. 
Övriga emissionsfaktorer relaterade till fjärrvärmeproduktion finns i Corems Klimatbokslut på www.corem.se.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Investerarrapporten är upprättad utifrån riktlinjerna i 
Corems respektive Klöverns ramverk för gröna obligationer. 
Ramverken är framtagna i enlighet med Green Bond Princip-
les. Ramverken finns i sin helhet på www.corem.se. De miljö-
data som redovisas är framtagna enligt samma principer och 
metoder som hållbarhetsredovisningen för 2021. Hållbar-
hetsredovisningen för 2021 har översiktligt granskats av EY.   

Som del i det gröna ramverket har Corem åtagit sig att rap-
porten över allokering av medel för utestående gröna obli-
gationer ska granskas och verifieras av en oberoende tredje 
part. Syftet är att ge obligationsinvesterare en objektiv be-
dömning av hur de olika kriterierna och hanteringen av 
medel från de emitterade gröna obligationerna har genom-
förts. En rapport om status per 31 december 2021 har gjorts 
av EY och finns på sidan 8 i denna årsrapport.

ÅRSRAPPORT 2021 GRÖN OBLIGATION
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Sigurd 7, Västerås, certifierad enligt Miljöbyggnad silver med energi-
deklaration klass B

Stapelbädden 4, Malmö, certifierad enligt BREEAM In-Use,  
Very Good med energideklaration klass 

Isafjord 8, Kista, certifierad enligt Miljöbyggnad silver

Helgafjäll 7, Kista, certifierad enligt BREEAM In-Use, Very Good

ÅRSRAPPORT 2021 GRÖN OBLIGATION
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Till styrelsen för Corem Property Group AB (publ), org.nr 
556463-9440 

Inriktning och omfattning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Corem Property Group AB 
(Corem) att lämna en rapport över angivna redovisade upp-
gifter i styrelsens och verkställande direktörens redogörelse 
”Årsrapport 2021 Grön obligation ISIN SE0015192521, 
SE0015962154, SE0011063163, SE0013104205, SE0013104361 
(Investerarrapporten) om att likvid från emission av de grö-
na obligationer ISIN SE0015192521 och SE00159 om totalt 
2.300 mkr har använts i enlighet med kriterierna i Corems 
ramverk för gröna obligationer ”Corem Green Bond Fra-
mework, September 2020”,  samt att likvid från emission av 
de gröna obligationerna ISIN SE0011063163, SE0013104205 
och SE0013104361 om totalt 7.000 mkr har använts i enlighet 
med ”Klövern Green Bond Framework, October 2020” utgi-
vet av Klövern AB publ (Klövern). 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att tillse att villkoren som ligger till grund för de 
gröna obligationerna fullgörs i enligt med kraven i ramver-
ken, att de använts på avsett sätt och inom den verksamhet 
som specificeras i det ramverk som visar vilken typ av fastig-
heter och projekt som kan finansieras. Styrelsen och verk-
ställande direktören har ansvaret för att upprätta och avge 
investerarrapporten. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de angivna redovisade upp-
gifterna i styrelsens och verkställande direktörens redogö-
relse i investerarrapporten och användningen av emitterat 
belopp enligt ramverkens kategorier grundat på vår över-
siktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 
översiktliga granskningar av historisk finansiell information. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella- och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk¬ning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfatt¬ning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i övrigt har. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard 
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer 
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, stan-
darder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och 
andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Corem 
Property Group enligt god revisorssed i Sverige och har i öv-
rigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en så-
dan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständig-
heter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags-
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att 
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av investerarrap-
porten. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning 
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för 
vårt uttalande nedan.

Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning av de angivna redo-
visade uppgifterna i styrelsens och verkställande direktö-
rens Investerarrapport om gröna obligationer 2021-12-31,  
har det inte framkommit några omständigheter som ger  
oss anledning att anse att Corem Property Group inte, i allt 
väsentligt, använt det emitterade beloppet till annat än av 
ramverket angivna kategorier.

Stockholm den 20 april 2022

Ernst & Young AB

Katrine Söderberg  Charlotte Söderlund
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisors rapport över översiktlig granskning av Corem Property Group AB:s  
investerarrapport gröna obligationer
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Fastigheter för framtiden. 


