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Investerarrapport - Gröna obligationer 2020
Under juni 2018 noterades Vacses första gröna obligation på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.
Emitterat belopp var 500 mkr. Vid utgången av 2020 var 100 % av obligationsfinansieringen grön och
uppgick till 1 900 mkr. Ambitionen är att all befintlig extern finansiering ska vara grön vid 2021 års utgång.
För att ge investerare trygghet i att Vacses investeringar leds i rätt riktning har klimatforskningsinstitutet
Center for International Climate Research (CICERO) granskat ramverket och lämnat en Second Opinion,
vilket har fått det näst högsta betyg, ”Medium Green”. Denna rapport har granskats av Vacses revisorer,
Grant Thornton, som på den avslutande sidan i rapporten lämnat ett utlåtande om investerarrapporten.

Hållbarhetsarbetet är en värdegrund i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi som innebär att ta ett långsiktigt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och
dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer,
medarbetare och samhället i stort. Vacse har nått målet att
alla hyresavtal ska ha så kallad grön bilaga. Vidare är målet att
certifiera samtliga fastigheter i sin portfölj vilket var uppfyllt
till 85 % vid utgången av 2020. Certifieringen är ett bra
verktyg att skapa en långsiktig förvaltning med tydliga mål om
minskad klimatpåverkan. Det innebär även minskade risker,
ökat värde, bättre lånevillkor samt möter allt skarpare kundkrav. Ytterligare gröna investeringar, som exempelvis solceller
och laddstolpar, utvärderas löpande.
Vacse har som fastighetsägare möjlighet att minimera sin miljöpåverkan genom hållbar förvaltning då cirka 40 procent av

2018 signerade Vacse FN:s Global Compact och tar därmed
ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljöansvar och antikorruption. Vacse är även sedan 2017
ISO-certifierade enligt 14001:2015. Det förpliktigar till att
kontinuerligt förbättra organisationens miljöarbete. Läs mer
om Vacses hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2020 som finns
tillgänglig på Vacses hemsida (www.vacse.se).

Andel certifierade fastigheter
%

Vattenförbrukning
I/m2

CO2-utsläpp
kg/m2

Energiprestanda kWh/m2

den totala energianvändningen i Sverige används till att
värma och kyla fastigheter. Trots att stor del av miljöpåverkan
sker redan i uppförandefasen, ser Vacse löpande energibesparande åtgärder som en självklarhet för ett effektivt
hållbarhetsarbete, såväl som ett område där Vacse utifrån sin
verksamhet kan göra stor skillnad för miljön.
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Några historiska siffror har uppdaterats på grund av uppdaterad beräkningsmetod och nya underlag
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Utlåtande från CICERO

Kriterier enligt ramverket

“Vacse is a well-managed property company with a strong
governance structure which support sound management
of proceeds, as well as regular and transparent reporting
about green bond project achievements to investors and
the public.
Vacse has committed to the principles of the UN Global
Com- pact and supports the Swedish government’s Fossil
Free Sweden initiative.They are also a member of the Swedish Green Build- ing council since 2016 and ISO 14001 certified since 2017.”

Till grund för urvalet av vilka projekt och fastigheter som ska
finansieras med gröna obligationer ligger ett Green Bond
Framework som har utformats tillsammans med Handels-banken. De kriterier som ska vara uppfyllda för finansiering av
ny- eller ombyggnadsprojekt är att byggnaden som lägst ska
certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, BREEAM-SE Excellent eller
LEED Gold, samt uppnå en energiprestanda som är 20 % lägre
än BBR-kravet vid bygglovets godkännande. De kriterier som
ska vara uppfyllda för finansiering av en befintlig fastighet är att
byggnaden ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver eller
BREEAM In-Use Very Good, samt ha en energiprestanda som är
25 % lägre än BBR-kravet vid bygglovets godkännande.

“Based on the overall assessment of the project types that
will be financed by the green bonds and governance and
transpar- ency considerations,Vacse’s Green Bond Framework receives a Medium Green shading.”
“We find no obvious weaknesses in the Vacse’s Green Bond
Framework.”

Ta del av Vacses gröna ramverket via följande länk: https://
vacse.se/wp-content/uploads/2018/09/Vacse-Gr%C3%B6ntramverk.pdf

Godkänt investeringsbelopp
Gröna obligationer 2020-12-31

Mkr

-

Upparbetade investeringar i pågående projekt
Befintliga fastigheter

3 284

Totalt godkänt investeringsbelopp

3 284

Utestående volym gröna obligationer

1 900

Kvarvarande godkänt investeringsbelopp

1 384

Befintliga fastigheter som är kvalificerade enligt det gröna ramverket

FASTIGHETER

Sollentuna
Tabellen 4
Södertälje
Mörten 3
Linköping
Instrumentet 1
Sollentuna
Tabellen 7
Karlstad
Tullen 1
Öckerö
Björkö 1:313

FÄRDIGSTÄLLT

CERTIFIERING

BREEAM In-Use
2010 Very Good
2013
2017
2020
2018
2020

BREEAM In-Use
Excellent
Miljöbyggnad
Silver
BREEAM-SE
Bespoke
Excellent (P)
LEED
Gold
Miljöbyggnad
Silver

UTHYRNINGSBAR
YTA (KVM)

ENERGIPRESTADA
BBR KWH/KVM1

BERÄKNAD ÅRLIG
KLIMAT- PÅVERKAN
I KG CO2/M2 2

ANDEL URSPRUNGSMÄRKT FÖRNYELSEBAR
FASTIGHETSEL

ANDEL GRÖNA
HYRESAVTAL AV
UTHYRBAR YTA

19 294

155 (BBR15)

41% lägre

4,3

100%

100%

7 800

132 (BBR18)

28% lägre

1,3

100%

100%

7 396

84 (BBR21)

34% lägre

3,8

100%

100%

14 798

82 (BBR24)

47% lägre 3

5,5

100%

100%

8 513

115 (BBR22)

35% lägre

1,7

100%

100%

3 087

126 (BBR27)

52% lägre

4,9

100%

100%

Vid beräkning av faktisk förbrukning har egenproducerad energi via solceller dragits av.
(P) = Prognos
¹ Högsta tillåtna energiprestandan enligt Boverkets riktlinjer vid bygglovets godkännande.
² Fjärrvärmens lokala miljövärden för 2019 från respektive värmeleverantör enligt Energiföretagens miljövärdering
3 Baserat på beräknad förbrukning enligt Energiberäkning då fastigheten är nyuppförd och faktisk förbrukning saknas
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FAKTISK
FÖRBRUKNING
JÄMFÖRT MED
BBR-KRAV

Fördelning avfinansieradefastigheter
fördelat på allokerat marknasdvärde

Urval och uppföljning

Tabellen 4
Mörten 3
Instrumentet 1
Tabellen 7
Tullen 1
Björkö 1:313

Finansierade projekt

Styrning av allokering av emissionslikvid

Vacse fokuserar på högkvalitativa samhällsfastigheter
med offentliga hyresgäster och långa hyresavtal.
Tack vare mångfalden bland hyresgästerna, allt ifrån
rättsmyndigheter till kommuner, består den gröna
fastighetsportföljen av många olika typer av
byggnader.

I anslutning till respektive emission av gröna obligationer
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håller Vacses Hållbarhetsråd ett protokollfört möte där
det beslutas hur emissionslikviden ska allokeras till
befintliga fastigheter och pågående
nybyggnadsprojekt som uppfyller kriterierna enligt det
Gröna ramverket. Allokeringen sker till den gruppen av
fastigheter och projekt som är kvalificerade.
Hållbarhetsrådet består av verkställande direktören,
finanschefen och fastighetschefen.

“We find no obvious weaknesses in the Vacse’s
Green Bond Framework.”

TABELLEN 7, NYBYGGNAD 2020
Färgskrapan är Sollentunas nya landmärke, ett
modernt kontorshus där nytänkande och
hållbarhet står i fokus. Det ligger på en plats som
tidigare inte användes till någonting speciellt, och
huset är en viktig del i utvecklingen av centrala
Sollentuna. Färgskrapan består av totalt
15 våningar och byggnadsytan är ca 15 000 kvm.
Färgskrapan är utformad för att också göra
stadsmiljön bättre, tryggare och mer innehållsrik,
med minsta möjliga miljöpåverkan.
På takterrasserna har det monterats 240 kvm
solceller med en årlig effekt på 22 500 kWh.
Färgskrapan blir Excellent-certifierad enligt den
internationella miljöcertifieringen BREEAM.
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TULLEN 1, NYBYGGNAD 2018
Tullen 1 är en modern myndighetsbyggnad som omfattar cirka 12 900 kvm. Lokalerna är anpassade till MSB:s
verksamhet med hög säkerhet och vackra materialval. Hyresgäst är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i och med flytten anammar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Fastigheten ligger vid Vänerns
strand och innergården har ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser. Fastigheten är certifierad
enligt LEED Gold.

TABELLEN 4, BEFINTLIG FASTIGHET 2010
Häktet i Sollentuna är ett av fem nationella
säkerhetshäkten och omfattar cirka 23 605 kvm.
Byggnadens 10 våningar består av utrymmen för
frihetsberövade med tillhörande service.
I personalutrymmena finns bland annat kansli,
gym, omklädningsrum och ljusgårdar. För att
sänka stressnivåer har vi arbetat med rekreation i
gröna miljöer och uppmuntran till aktivitet genom
väggillustrationer. Fastigheten certifierad enligt
BREEAM In-Use Very Good.
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INSTRUMENTET 1, BEFINTLIG FASTIGHET
2017
Vallastadens grund- och särskola ligger i den helt nya
stadsdelen Vallastaden i Linköping. Skolan är ca 7 400
kvm och har hög hållbarhetsprofil där stor vikt har
lagts vid att skapa en god studiemiljö och en attraktiv
skolgård. Fastigheten är bland annat utformad med
semitransparenta solceller integrerade i glasfasad för
bästa möjliga balans mellan effekt, ljusgenomsläpp
och solskydd. Under det gångna året har anläggningen
producerat ca 33 MWh var av 4,6 MWh sålt till det
publika nätet under sommarmånaderna. Fastigheten
är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

BJÖRKÖ 1:313, NYBYGGNAD 2020
Björkö skola omfattar cirka 3500 kvm och färdigställdes under 2020. Skolan är i två plan med plats för
cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs
sex. Förutom de ställda krav utifrån byggnadens
miljöcertifiering finns en yta om ca 200 kvm med
solceller på byggnadens tak. Därtill har även smarta
lösningar såsom närvarostyrd ventilation, belysning
samt sensorstyrda blandare byggts in. Fastigheten är
certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

MÖRTEN 3, BEFINTLIG FASTIGHET 2013
Polishuset i Södertälje omfattar cirka 8 800 kvm och
färdigställdes under 2013. Fastigheten har en
modern miljöanpassad design med flexibel
planlösning och verksamhetsanpassade lokaler som
motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet,
kvalitet och tillgänglighet. I början av 2019 driftsattes
en 488-panelers stor solcellsanläggning på
fastighetens tak med en årlig effekt på 110 MWh.
Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use
EXCELLENT.
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Bestyrkanderapport
Översiktlig granskning av Vacse AB: s (556788–5883) Investerarrapport - Gröna obligationer 2020.
Till läsare av Vacse AB:s Investerarrapport - Gröna obligationer 2020.
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och företagsledningen i Vacse AB att översiktligt granska Vacse AB: s Investerarrapport - Gröna
obligationer 2020. Bolaget har definierat Green Bond Frameworks omfattning på sidan 3.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för Investerarrapport - Gröna obligationer 2020.
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta investerarrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier och utgörs av de delar av Green Bond Framework (utgivna av Green Bond Principles (GBP)) som är tillämpliga för investerar-rapporten, samt av bolaget egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna
kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en investerarapport som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om investerarrapporten grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande
avseende investerarrapporten.
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 upprättandet av investerarrapporten att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende den investeringsrapporten med ISA (International Standards
on Auditing). En översiktlig granskning och en granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision 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, standarder
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Vacse AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt 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 sådan säkerhet att
vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slut-satsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.
Vår granskning av investerarrapporten utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan.
Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av investerarrapporten. Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår
granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra uttalanden nedan.
Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att inte,
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.
Stockholm den 12 april 2021
Grant Thornton Sweden AB

Mikael Östblom						
Auktoriserad revisor					
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Markus Håkansson
Auktoriserad revisor/Specialistmedlem FAR

VACSE AB (PUBL)

Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm
vacse.se info@vacse.se

