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1. Bakgrund 
Enligt EU-kommissions delegerade förordning nr. 231/2013 artikel 37 skall en AIF-förvaltare utforma 
lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna skall utövas, 
uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare. 

Strategierna skall fastställas 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. 

Bolaget ska även anta principer för sitt aktieägarengagemang enligt 8 kap. 27 a § Lag (2013:561) om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). 

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ägarpolicy. Policyn är upprättad i linje med 
Fondbolagens Förenings ”Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang”. 

2. Bolagets policy  

2.1 Allmänt 
På uppdrag av andelsägarna utövar Bolaget en ägarroll i de bolag som Fonden investerar i. Strategier 
för användning av rösträtter skall uteslutande användas med andelsägarnas gemensamma intressen. 
 
Det övergripande målet med Bolagets förvaltning och agerande i ägarfrågor är att över tid, med ett väl 
avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall Bolaget verka 
för att företag som Fonden investerar i agerar enligt relevanta koder samt i övrigt enligt god sed på 
aktiemarknaden. Investeringsbesluten grundas på förvaltarnas analyser där faktorer som 
investeringsobjektets affärsmodell, marknadsposition och utvecklingsmöjligheter undersöks. 
Hållbarhetsrisker bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen, 
eftersom det är vår uppfattning att bolag som drivs ansvarsfullt och långsiktigt hållbart kommer att 
lyckas bättre över tid. Fondbolaget följer och analyserar löpande utvecklingen i de bolag Fondbolaget 
investerat i. Bevakningen av investeringsobjekten sker främst av förvaltningsorganisationen. 
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2.2 Strategier  
• Bolaget skall bevaka relevanta företagshändelser 
• Bolaget har som mål att representera Fonden vid ordinarie och extra bolagsstämmor 
• I de fall det erbjuds skall Bolaget arbeta i valberedningar 
• Bolaget skall verka för att företag som Fonden investerar i har en väl sammansatt styrelse 
• Bolaget har möjlighet att tillsätta styrelseledamöter 

 
För att förebygga och hantera intressekonflikter i samband med ägarutövande så fattas samtliga beslut 
gemensamt av Bolagets ledning. 

2.3 Principer för aktieägarengagemang 
Bolaget förvaltar en portfölj som i normalfallet består av ca 20 investeringar. Ett ordentligt 
analysarbete lägger grunden för investeringsbeslut. Analysprocessen består av flera steg som också 
inkluderar en riskanalys där hållbarhetsrisker också beaktas i enlighet med bolagets policy. 
Analysarbetet är inriktat på enskilda bolag men även branschanalyser görs för att kunna hitta 
intressanta teman och välja ut rätt bolag som gynnas av mer långsiktiga trender. Kraven för att 
investera är högt ställda. Med anledning av den koncentrerade portföljen:  

• har Bolaget god möjlighet att övervaka relevanta frågor avseende portföljbolagens strategi, 
finansiella och icke-finansiella resultat och risker (inkl hållbarhetsrisker), kapitalstruktur, 
sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning. Om Bolaget uppmärksammar brister 
framförs detta till styrelseledamöter eller ledningspersoner. Om Bolaget däremot har ett så 
pass begränsat innehav att det inte kan ge något inflytande kan Bolaget välja att avstå, 

• för Bolaget en dialog med företrädare för portföljbolagen, dels under analysarbetet och dels 
löpande i egenskap av aktieägare. Dialogen kan exempelvis te sig i form av traditionella 
fysiska möten och/eller via telefon/mail, 

• där så är motiverat utnyttjar Bolaget rösträtten på ett väl övervägt sätt vid bolagsstämmor i 
företag där fonden är aktieägare. Hänsyn tas till storlek på aktieinnehav jämfört med övriga 
aktieägare och/eller storlek av fondens totala portfölj, 

• där det är lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse, överväger Bolaget att 
samarbeta med andra aktieägare eller andra relevanta intressenter för att utöva sitt 
aktieägarengagemang, detta då samverkan ibland kan vara det mest effektiva sättet för ett 
fondbolag att utöva sitt aktieägarengagemang, 

• hantering av faktiska och potentiella intressekonflikter görs enligt Bolagets Riktlinjer för 
intressekonflikter. 

 
Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är Bolagets VD och ansvarige portföljförvaltare, Marcus Wahlberg. 

3. Redovisning 
Redovisning av viktigare enskilda ställningstaganden i ägarfrågor kommer att redovisas för 
andelsägarna. Bolagets policy skall på begäran kostnadsfritt lämnas ut till andelsägarna eller annan 
som önskar ta del av policyn. 
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