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Allmänt
Bolaget kan använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond.
Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden. Strategierna ska vara effektiva och lämpliga
och omfatta åtgärder för att:
•

•

bevaka relevanta företagshändelser, säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda
fondens mål och placeringsinriktning, och förhindra eller hantera intressekonflikter som
uppstår när rösträtter används.
En sammanfattning och uppgifter om eventuella åtgärder som vidtagits vad gäller ovan
nämnda strategierna ska finnas tillgänglig för andelsägarna om rösträtten används.

Fondbolagens förening har fastställt riktlinjer för föreningens medlemsföretag vad gäller
fondbolagens ägarutövande. Bolaget är ett medlemsföretag och har anpassat ägarpolicyn till dessa.
Mot ovan angivna bakgrund har Bolaget antagit följande ägarpolicy.

Bolagets Ägarpolicy
Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är
att uppnå högsta möjliga avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till Bolagets fonders
placeringsinriktning och risk.

Fondkapitalets karaktär påverkar ägarutövande
Fondförmögenheten i respektive fond ägs gemensamt av fondandelsägarna vilka med kort varsel
kan lösa in sina fondandelar. Det är därför viktigt för Bolaget att säkerställa stor handlingsfrihet
beträffande olika investeringar. Det kan uppstå situationer där Bolaget har att välja mellan att aktivt
verka för en förändring i ett företag eller att sälja aktierna i företaget. Avgörande för valet i det
enskilda fallet ska vara vilket alternativ som bedöms bäst tillgodose målet om god avkastning på lång
sikt för fondandelsägare.
Syftet med ägarutövande är att på lång sikt maximera värdet på fondernas innehav och att aktivt och
ansvarsfullt utöva de rättigheter och skyldigheter, som följer med ett ägande i de företag som
fonderna har placerat i.

Bolagets allmänna riktlinjer
Bolaget ska eftersträva att företag som Bolagets fonder investerar i agerar enligt relevanta koder och
riktlinjer samt följer i övrigt god sed på aktiemarknaden.
Bolaget ska eftersträva att de reglerade marknaderna i Sverige även framöver har goda
förutsättningar att förbli attraktiva och effektiva marknadsplatser.
Bolaget ska eftersträva att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete
fungerar effektivt. Bolaget har dock som policy att inte delta i valberedningar.
Bolaget ska eftersträva att de företag som Bolagets fonder investerar i har väl sammansatta styrelser
avseende kompetens, och i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger.

Bolaget bevakar företagshändelser och följer de företag som Bolagets fonder investerar i för att på
ett tidigt stadium kunna identifiera behov av dialog med företaget.

Utövande av rösträtt
Det är i slutändan Bolagets förvaltare för respektive fond som bedömer om Bolaget ska utöva sin
rösträtt vid bolagsstämman. Bolagets strategi är dock att inte primärt ta på sig en aktiv ägarroll eller
delta i valberedningar och styrelsearbete. Detta för att kunna vara obunden från företaget i de
investeringsbeslut som Bolaget kan behöva ta för att tillvarata andelsägarnas intresse.

Bolagsstämma
Bolaget kommer inte heller primärt att vara representerad på bolagsstämmor för att utnyttja sin
rösträtt om inte respektive ansvarig fondförvaltare gör en annan bedömning.
Om Bolagets förvaltare anser att det ligger i andelsägarnas intresse kommer Bolaget att göra avsteg
från ovan nämnda strategi. När avsteg görs ska ägarrollen utövas uteslutande i andelsägarnas
gemensamma intresse. Detta innebär att andra intressen från Bolaget eller närstående bolag vid
ägarutövande alltid måste stå tillbaka vid eventuella intressekonflikter.
För att förhindra intressekonflikter ska Bolagets VD eller annan person som Bolaget utser vara
Bolagets representant i det fall Bolaget väljer att delta i valberedningar och styrelsearbete.
Bolaget kommer också redovisa de skäl som ligger till grund för att aktivt delta vid bolagsstämma
eller i valberedningar. Att delta i bolagsstämma där Bolaget ansluter sig till majoritetens mening där
denna är okontroversiell, ska inte anses som aktivt deltagande som kräver särskild redovisning.
Bolagets ska alltid eftersträva ett gemensamt agerande i eventuella strategi- och placeringsfrågor
kring Bolagets fonder för att därmed undvika intressekonflikter.
Kontaktperson i ägarfrågor är ansvarig för aktieförvaltningen Sten Lindquist.
Bolagets styrelse fastställde detta regelverk i mars 2017.

