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1. Syfte 
CAAM Fund Services AB (”Bolaget”) är ett fondbolag enligt LVF1 med tillstånd att 
förvalta AIF-fonder (inkl. specialfonder) enligt LAIF2 samt tillhandahålla individuell 
portföljförvaltning i enlighet med tillämpliga regler i LVM3. Bolaget beaktar även 
relevanta branschrekommendationer som getts ut av Fondbolagens förening, 
inklusive Svensk kod för fondbolag, Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och 
information samt Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang.  

Av dessa lagregler, föreskrifter samt rekommendationer framgår att Bolaget ska 
lämna den information som externa intressenter behöver för att förstå vilka 
hållbarhetsaspekter som beaktas i fondens förvaltningsprocess, den eller de 
metoder/verktyg som används i förvaltningsarbetet samt en uppföljning av resultatet 
av detta arbete. Härutöver ska Bolaget anta principer för sitt aktieägarengagemang 
ifråga om placeringar i aktier. Bolaget ska också anta interna regler som anger 
strategier för utövande av rösträtter.  

Mot denna bakgrund har Bolagets styrelse fastställt följande Policy för ansvarsfulla 
investeringar och principer för aktieägarengagemang (”Policyn”).  

Policyn innefattar två delar: 

a) Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar: anger hur Bolaget arbetar med 
ansvarsfulla investeringar och integrerar relevanta hållbarhetsaspekter inom de 
tre samlingsområden som ofta tillämpas av investerare: miljö, sociala 
förhållanden och bolagsstyrning (baserat på engelskans ”environmental, social 
and governance factors”, som ofta förkortas ”ESG”) med hjälp av olika verktyg 
(”ESG-verktyg”) i sin förvaltning.  

b) Principer för Bolagets aktieägarengagemang: anger hur Bolaget praktiskt ska 
utöva sin ägarstyrning, inklusive hur Bolaget för dialoger med portföljbolagen 
samt utövar sin rösträtt. Beskriver också hur Bolaget övervakar relevant 
information från portföljbolagen samt hanterar eventuella uppkomna och 
potentiella intressekonflikter kopplade till ägarutövandet. Riktlinjerna beskriver 
även Bolagets syn och förväntningar i de ägarstyrningsfrågor som Bolaget ser 
som särskilt relevanta i egenskap av ägare. 

 

  

 
1 Lagen (2004:46) om värdepappersfonder 
2 Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
3 Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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2. Övergripande målsättning 
 

Bolagets målsättning är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning på det 
förvaltade kapitalet.  

Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är 
att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling 
i bolagen som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed 
andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas 
gemensamma intresse. 

Bolaget anser därför att det i uppdraget från fondandelsägarna ingår att integrera 
väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i investeringsprocessen samt 
utöva ägarrollen på ett ansvarsfullt sätt.  

3. Omfattning 
Denna policy gäller för samtliga fonder Bolaget förvaltar. Policyn gäller även externa 
mandat så länge uppdragsgivaren inte lämnat andra direktiv.  

Det löpande tillvägagångssättet kan dock skilja sig åt beroende på om det handlar 
om val av enskilda aktier eller obligationer, val av externt förvaltade fonder eller 
hedgefonder, val av andra finansiella instrument eller kortsiktiga placeringar för 
hantering av eventuella likvida medel i fonderna. Huvudregeln är att policyn tillämpas 
i så stor utsträckning som möjligt givet den specifika fondens tillgångsslag, geografi 
och förvaltningsinriktning. Respektive fond ska tydligt kommunicera i vilken 
utsträckning och hur den specifika fonden tillämpar de ESG-verktyg som beskrivs i 
denna policy och dess bilagor. 

Denna policy kompletteras med bilagor avseende: 

1. Arbetsordning för Hållbarhetsrådet 
2. Bolagets process för normbaserad screening 
3. Bolagets sektorbaserade exkluderingskriterier 
4. Bolagets förväntningar på ägarstyrning 
5. Bolagets process för utövande av rösträtter 
6. Bolagets process för prioritering och eskalering av påverkansdialoger 

 

4. Ansvar och organisation 

4.1 Styrelsen 
Bolagets styrelse ansvarar för att tillse att Bolaget har förutsättningar att effektivt 
kunna utöva sitt arbete med ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang, 
inklusive har erforderliga policyer och styrdokument. Styrelsen skall vid minst ett 
möte per år behandla policyns efterlevnad samt se över denna policy, föreslå och 
besluta om eventuella förändringar. 

4.2 VD 
Bolagets VD är övergripande ansvarig för Bolagets implementering av denna policy 
och att det finns lämpliga verktyg och processer för ansvarsfulla investeringar och 
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aktieägarengagemang i enlighet med denna. VD ansvarar också för att tillse att 
Bolagets arbete och den information Bolaget lämnar vid var tid möter de krav som 
ställs i regelverk och självreglering.  

VD kan utse personer som särskilt ansvarar för att leda och koordinera det operativa 
arbetet för Bolagets räkning. VD ska minst kvartalsvis rapportera resultatet av 
Bolagets arbete med ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang till 
styrelsen. 

4.3 Förvaltningsorganisationen 
Bolagets förvaltare är ansvariga för att tillämpa Bolagets ESG-verktyg i sitt dagliga 
förvaltningsarbete på ett sätt som passar den specifika fondens tillgångsslag, 
geografi och förvaltningsinriktning. Förvaltare ska, inom ramen för sin löpande 
rapportering till CIO/VD, också rapportera eventuella avvikelser samt väsentliga 
uppdateringar och resultat av arbetet med ansvarsfulla investeringar och 
aktieägarengagemang. 

4.4 Kontrollfunktioner 
Kontrollfunktioner inom Bolaget ansvarar, utifrån sina respektive roller, för att tillse att 
de interna processerna och uppföljning utformas på ett sätt som möjliggör en god 
intern kontroll samt genomföra de specifika kontrollfunktioner som beskrivs i denna 
policy och dess bilagor. Eventuella avvikelser återrapporteras till styrelsen och VD 
inom ramen för riskkontrollfunktionens löpande arbete. 

4.5 Hållbarhetsråd 
Hållbarhetsrådets uppgift är att stödja Bolaget i sin portföljförvaltning så att den följer 
denna policy. Enligt arbetsordningen i Bilaga 1 ska Hållbarhetsrådet ha en 
rådgivande roll i Bolagets hållbarhetsarbete både avseende enskilda investeringar 
och om hur Bolagets hållbarhetsarbete kan fortsätta att utvecklas.   

 

5. Bolagets åtaganden för ansvarsfulla investeringar 
Bolaget har valt att göra åtaganden till utvalda investerarinitiativ för att bidra till, och 
verka för, att fondbranschen utvecklar sitt arbete inom ansvarsfulla investeringar.  

Utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar går mycket fort fram. Genom att delta i 
dessa initiativ kan förvaltningsorganisationen kontinuerligt utveckla sin kunskap på 
området samt bygga ett värdefullt nätverk för utbyte av information och erfarenheter. 
Initiativen är också en arena för att knyta kontakter som möjliggör eventuell 
samverkan i påverkansdialoger.  
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5.1 FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI) 
2015 undertecknade Bolaget de av FN stödda Principer för Ansvarsfulla 
Investeringar (Principles for Responsible Investment, ”PRI”). Principerna har blivit en 
global branschstandard för ansvarsfulla investeringar och syftar till att uppmuntra 
finansbranschens aktörer att ta hänsyn till miljö, sociala förhållanden och 
bolagsstyrningsaspekter i sina investeringar. I och med detta åtar sig Bolaget att: 

1. Beakta miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrningsaspekter i 
investeringsanalyser och placeringsbeslut 

2. Vara aktiva ägare och införliva miljömässiga, sociala och 
bolagsstyrningsrelaterade aspekter i riktlinjer och förvaltningsarbete 

3. Verka för en större öppenhet och rapportering kring miljö, sociala frågor samt 
styrning i portföljbolagen 

4. Aktivt verka för att principerna följs i finansbranschen 
5. Samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt, samt 
6. Redovisa arbetet med att följa principerna 

 
5.2 Lokal organisation för hållbara investeringar 
Utöver åtagandet till PRI, är Bolaget för närvarande också medlem i Swesif, Sveriges 
Forum för Hållbara Investeringar, ett nätverk för organisationer som arbetar för eller 
med hållbara investeringar i Sverige. Bolaget gör bedömningen att ett medlemskap i 
en lokal organisation för hållbara investeringar, likt Swesif, ger tillgång till ett 
kontaktnät på lokal nivå som kan bidra till Bolagets praktiska kunskapsinhämtning 
och samarbeten med andra ägare. 

 

6.  Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar 
6.1 Bolagets verktyg för ansvarsfulla investeringar 
För att säkerställa att Bolaget förvaltar fonder och mandat på ett ansvarsfullt sätt, 
tillämpas ett antal ESG-verktyg i olika delar av investeringsprocessen: 

1. Sektorbaserade exkluderingar (”Väljer bort”) 
2. Normbaserad screening (”Väljer bort”) 
3. ESG-analys (”Väljer in”) 

 
Givet Bolagets storlek och resurser, skiljer sig det praktiska tillvägagångssättet åt 
beroende på den specifika fondens tillgångsslag, geografi och förvaltningsinriktning, 
inklusive omsättningshastighet på innehaven. Huvudregeln är att verktygen ska 
tillämpas vid direkta investeringar som görs i svenska och nordiska aktier och 
företagsobligationer. Vid investering i utländska aktier och företagsobligationer, 
externa fonder och hedgefonder, statspapper, liksom kortsiktiga investeringar för att 
hantera likvida medel, ska verktygen tillämpas där det är praktiskt genomförbart.  

Respektive fond ska tydligt kommunicera i vilken utsträckning och hur den specifika 
fonden tillämpar de ESG-verktyg som beskrivs i denna policy och dess bilagor. 

Utöver 1-3 ovan, har Bolaget i vissa situationer också möjlighet att bidra till att främja 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling genom att med olika medel 
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försöka påverka innehaven i en riktning som bedöms som positiv och värdeskapande 
(”Påverkar”). Detta arbete beskrivs närmre i kapitel 7. 

 
6.2 Sektorbaserade exkluderingar 
Bolaget ska inte investera i vissa verksamheter. Utgångspunkten för dessa 
exkluderingar är att Bolaget anser att det finns produkter och tjänster som inte har en 
långsiktigt hållbar affärsmodell, dvs där företagets erbjudande eller agerande löper 
stor risk att ha för omfattande negativa effekter på omvärld, samhälle och olika 
intressenter och därmed inte är förenliga med en roll som ansvarsfull investerare och 
ett långsiktigt investeringsperspektiv. 

Bolaget har därför beslutat att inte investera i bolag som innebär en exponering mot 
vapen, tobak, kommersiell spelverksamhet, alkohol, pornografi eller fossila bränslen 
då dessa sektorer inte anses ha en långsiktigt hållbar affärsmodell.  

Tidigt i investeringsprocessen bekräftas att bolagets eller emittentens exponering i 
form av intäkter från produktion eller distribution av produkter/tjänster i dessa 
sektorer inte överstiger de nivåer som specificeras i respektive definition som 
specificeras i Bilaga 3. Avser investeringen en externt förvaltad fond eller hedgefond, 
bekräftas att den externa förvaltaren tillämpar sektorbaserade exkluderingar som 
ligger i linje med denna policy och Bilaga 3. Vidare skickas samtliga portföljer för 
screening hos en extern partner två gånger per år för att bekräfta att 
exponeringsnivån i något bolag eller emittent inte överskrider fastställda gränser. 

För det fall att ett bolag eller emittent identifieras ha en exponering som överskrider 
tillåten gräns och förvaltningsorganisationen inte bedömer att situationen går att 
åtgärda genom en formell påverkansdialog, ska en strukturerad avyttring av 
innehavet inledas.  

Det kan finnas enstaka situationer där en omedelbar avyttring inte anses ligga i 
andelsägarnas gemensamma intresse. Potentiella sådana avvikelser från policyn ska 
godkännas och dokumenteras av Hållbarhetsrådet. Detta innebär att icke tillåtna 
innehav kan finnas i portföljen under en övergångsperiod, under förutsättning att 
Hållbarhetsrådet bedömt att avvikelsen är motiverad och att beslutet dokumenteras.  

6.3 Normbaserad screening 
Bolaget förväntar sig att samtliga bolag och emittenter, oavsett geografisk hemvist, 
ska följa principerna i internationellt erkända och accepterade konventioner och 
överenskommelser för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption 
såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s 
deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet samt OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. Detta bekräftas med hjälp av ESG-verktyget 
normbaserad screening som utförs av en extern partner och som beskrivs närmare i 
Bilaga 2. Avser investeringen en externt förvaltad fond eller hedgefond, bekräftas att 
den externa förvaltaren tillämpar verktyg för normbaserad screening som ligger i linje 
med denna policy och Bilaga 2.  

I händelse av att ett bolag eller en emittent identifieras ha agerat i strid med någon av 
nämnda konventioner och normer, eller den externt förvaltade fonden inte lever upp 
till Bolagets förväntan på detta område, ska förvaltningsorganisationen omedelbart 
inleda en process för att söka information om och en förklaring till överträdelsen. 
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Analysen ligger till grund för att fatta beslut om huruvida Bolaget kan fortsätta att äga 
innehavet utan vidare åtgärd, ska inleda en påverkansdialog för att försöka bidra till 
positiv förändring alternativt anser det bäst att istället avyttra innehavet.  

Potentiella avvikelser från policyn hanteras av Hållbarhetsrådet. Detta innebär att 
icke tillåtna innehav kan finnas i portföljen under en övergångsperiod, under 
förutsättning att Hållbarhetsrådet bedömt att avvikelsen är motiverad och att beslutet 
dokumenteras.  

6.4 ESG-analys 
Hållbarhetsaspekter kan direkt eller indirekt komma att påverka ett företags 
omsättning och/eller kostnader och därmed få en stor positiv eller negativ effekt på 
ett företags finansiella resultat och värde och därmed även fondandelsägarnas 
värdeutveckling över tid. Bolaget anser därför att ett ansvarsfullt och genomtänkt 
förhållningssätt till hållbarhet är en förutsättning för ett företags fortsatta tillväxt, 
utveckling och lönsamhet och därmed dess attraktivitet som investering.  

Därför ska Bolaget i möjligaste mån söka förstå hur de hållbarhetsaspekter som 
anses vara mest väsentliga för det specifika portföljbolaget eller emittenten kan 
komma att påverka dess framtida affärsmodell, konkurrenskraft och/eller finansiella 
ställning och därmed dess attraktivitet som investering över tid. Det kan exempelvis 
handla om miljöfrågor som klimat, utsläpp, resurs- och energieffektivitet samt vatten- 
och avfallshantering; eller sociala frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och en ansvarsfull leverantörskedja; eller god 
affärsetik och anti-korruption.  

7. Riktlinjer för aktieägarengagemang 
I tillägg till de ESG-verktyg som beskrivs i kapitel 6 ovan, har Bolaget möjlighet att 
genom ett aktivt ägande bidra till att främja förutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
utveckling (”Påverkar”). Ett aktivt ägande kan omfatta utövande av eventuella 
rösträtter förknippade med en investering (inklusive deltagande i valberedning) 
och/eller så kallade påverkansdialoger i specifika frågeställningar eller situationer.  

7.1 Grad av aktivitet 
Givet Bolagets storlek och resurser, ska graden av aktivitet i ägarrollen bestämmas 
utifrån den specifika fondens tillgångsslag, geografi och förvaltningsinriktning, 
inklusive omsättningshastighet, samt det positiva värde som 
förvaltningsorganisationen bedömer kan uppnås genom utövande av rösträtt eller 
påverkansdialog. Fondens eller mandatets karaktär blir således grundläggande för 
att avgöra graden av aktivt ägande. 

I fonder och mandat med högre omsättningshastighet, exempelvis hedgefonder där 
innehavstiden för en stor del av portföljen tenderar att vara kort, kommer aktivt 
ägararbete av praktiska skäl att vara begränsat.  
 
I fonder och mandat där innehavstiden generellt sett är längre och Bolagets 
ägarposition är mer betydelsefull, har Bolaget också större möjlighet att utöva ett 
aktivt ägande. Praktiskt innebär detta att Bolagets aktiva ägande primärt kommer att 
fokuseras på små och medelstora nordiska noterade bolag och emittenter.  
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I fonder och mandat med innehav av mer blandad karaktär, görs en bedömning 
case-by-case av hur Bolaget bäst och mest effektivt utövar sin ägarroll. 
  
Vid ägarutövandet ska alltid värdet av Bolagets handlingsfrihet beaktas, såsom att - 
vid behov - snabbt kunna avyttra ett innehav. 

Aktieägarengagemanget ska uteslutande baseras på vad som anses vara bäst för 
fondandelsägarna i den specifika fonden. Bolaget ska vara uppmärksam på faktiska 
och potentiella intressekonflikter och ska hantera dessa enligt ”Policy för 
intressekonflikter”. Härutöver ska Bolaget agera självständigt, dels i förhållande till 
portföljbolagen, men även i förhållande till andra ägare utanför Bolagets egen 
ägargruppering. 

7.2 Bolagets syn och förväntningar på ägarstyrning 
Bolaget förutsätter att samtliga bolag och emittenter, oavsett geografisk hemvist, 
följer relevant lagstiftning. Härutöver anser Bolaget att bolag ska följa den bolagskod 
och andra regler som kompletterar lagstiftningen i det land bolaget är noterat, t ex att 
bolag som är noterade i Sverige följer Svensk kod för bolagsstyrning medan bolag 
noterade på andra marknader följer de bolagskoder som finns på respektive 
marknad. Koder anger en norm för bolagsstyrning på den aktuella marknaden, och 
innebär oftast en högre ambitionsnivå än lagstiftningen, samtidigt som den ger 
möjlighet till avsteg om detta är motiverat och förklaras av bolaget (”Följ eller 
förklara”). Bolaget förväntar sig en tydlig och lämplig motivering i de fall ett 
portföljbolag väljer att göra avsteg från tillämplig kod. 

Som ägare, anser Bolaget att en genomtänkt och effektiv bolagsstyrning är en 
grundförutsättning för att ett bolag ska vara välskött ur alla avseenden, även 
miljömässigt och socialt. Mot bakgrund av detta, har Bolaget i Bilaga 4 specificerat 
de förväntningar som gäller i de ägarstyrningsfrågor som Bolaget ser som särskilt 
relevanta i egenskap av ägare. 

Härutöver förväntar sig Bolaget att samtliga bolag och emittenter ska följa principerna 
i internationellt erkända och accepterade konventioner och överenskommelser för 
miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, se vidare under avsnitt 6.3 
samt i Bilaga 2. 

7.3 Bolagets medel för att utöva aktieägarengagemang 
Förvaltningsorganisationen ska löpande följa den allmänna utvecklingen i innehaven 
och hålla sig uppdaterade om viktiga händelser som kan påverka synen på 
respektive innehav. I de bolag som förvaltningsorganisationen identifierat som 
lämpliga att utöva en högre grad av aktivt ägande enligt 7.1 ovan, ska också 
information om årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor bevakas.  

I sitt arbete har förvaltningsorganisationen tillgång till en extern konsult för 
normbaserad screening, Bolagets depåbank för röstning samt Bolagets 
Hållbarhetsråd för löpande stöd och rekommendationer i viktiga sakfrågor och 
enskilda investeringar. Källor som kan användas omfattar bland annat bolagens 
finansiella rapportering och annan bolagsinformation, exempelvis stämmomaterial, 
egna kontakter med bolagen - och i vissa fall även andra intressenter runt bolaget, 
tredjepartsanalys, resultat från det normbaserade screening-verktyget samt annan 
marknadsinformation, inklusive media.  
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Allt ägarstyrningsarbete ska utformas helt utan krav på egen styrelserepresentation 
och på ett sätt som inte begränsar fondernas handlingsfrihet, t ex genom att inte låta 
sig exponeras mot insiderinformation.  

7.4 Utövande av rösträtt 
Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att 
utöva sitt inflytande genom att utnyttja sin rösträtt. Rösträtter ska enbart användas till 
förmån för fonden och ska användas på det sätt som bedöms vara i andelsägarnas 
gemensamma intresse.   

Bolaget har som huvudprincip att rösta på bolagsstämmor som på olika sätt bedöms 
som väsentliga för respektive fond. Det kan antingen handla om större innehav i 
fonden; i bolag där Bolaget har en större ägarposition eller där en viktig, alternativt 
kontroversiell, ESG-fråga är uppe till beslut. I praktiken innebär detta att Bolaget 
primärt kommer att rösta i små och medelstora nordiska noterade bolag samt i bolag 
där Bolaget har en avvikande uppfattning mot det förslag som presenteras i kallelsen 
till stämman. 
 
I frågor där Bolaget har en avvikande uppfattning ska denna uppfattning skriftligen 
dokumenteras och motiveras. Motiveringen ska i möjligaste mån också förmedlas 
direkt till företrädare för portföljbolaget i syfte att kommunicera Bolagets åsikt och 
förväntningar för att bidra till att påverka portföljbolaget att agera i en positiv riktning i 
den specifika frågan. I dessa fall kan Bolaget också söka kontakt och samarbete med 
andra ägare för att på så sätt stärka Bolagets röst på stämman. Andra viktiga 
omröstningar under året - antingen i bolag där Bolaget är en stor ägare, eller där en 
viktig, alternativt kontroversiell, ESG-fråga varit uppe till beslut - ska också 
dokumenteras och ingå i Bolagets årliga sammanställning och rapportering av 
ägararbetet, se avsnitt 8.2. 
 
Utövandet av rösträtten sker antingen genom fullmaktsröstning enligt av Bolaget 
lämnad röstningsinstruktion, alternativt med egen representation på stämman. 
Förvaltningsorganisationen väljer det förfarande som anses vara mest effektivt ur ett 
resurs- och ägarstyrningsperspektiv, beroende på det specifika portföljbolagets 
situation och geografiska hemvist.  
 
Vad beträffar bolag som inte uppfyller kriterierna för aktivt ägande enligt 7.1 har 
Bolaget i normalfallet inte för avsikt att utöva rösträtten. Bolaget kan dock i specifika 
situationer välja att utnyttja den för att aktivt stödja förslag som lämnas av andra 
aktieägare om dessa förslag är i linje med Bolagets egen syn och denna policy.  
 
Det kan också finnas andra specifika situationer där Bolaget inte bedömer att 
utövandet av rösträtten ligger i fondandelsägarnas intresse. Exempel på detta kan 
vara stämmor där Bolaget inte erhållit erforderlig information i tid till stämman, när 
aktierna låses in under en längre tid för att registreras inför en stämma vilket 
begränsar flexibiliteten att – vid behov – justera storleken på innehavet, eller där 
kostnaden eller de praktiska kraven för att kunna rösta bedöms vara större än 
eventuella fördelar av att rösta. 
 
Bolaget anlitar inte externa röstningsrådgivare.  



 

 12 

I de allra flesta fall röstar Bolaget för hela fondens innehav i ett bolag.  

Bolagets process och verktyg för utövande av rösträtt beskrivs vidare i Bilaga 5. 

7.5 Aktielån 
I situationer där enskilda aktier i en fond lånas ut i syfte att öka avkastningen för 
andelsägarna, ska Bolaget alltid sträva efter att i god tid återkalla samtliga aktier i de 
bolag fondförvaltningen har bestämt att rösträtten ska utövas.  

7.6 Valberedningar och styrelserepresentation 
Bolaget anser att valberedningar bör utgöras av bolagets största ägare och ställer sig 
positivt till att delta i valberedningar när Bolaget har sådan väsentlig position.  

Bolaget ska verka för att valberedningsarbetet bedrivs effektivt, med ett långsiktigt 
perspektiv och i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som beskrivs i Bilaga 4. 

I de fall Bolaget har en ledamot i ett portföljbolags valberedning, ska Bolaget alltid 
sträva efter att delta med egen representation vid de stämmor som behandlar 
valberedningens förslag. 

7.7 Påverkansdialoger 
Bolaget kan välja att använda dialog med bolagen, s.k. påverkansdialoger, för att få 
till stånd en förbättring i bolagets ägarstyrning, eller för att uppmuntra bolagen till ett 
mer ansvarsfullt eller hållbart beteende. Medan utövande av rösträtt förutsätter en 
direkt investering i aktier, kan en påverkansdialog bedrivas med bolag som man 
ännu inte investerat i samt i fler tillgångsslag, exempelvis med emittenten av en 
företagsobligation. En påverkansdialog kan också bedrivas med förvaltaren av en 
externt förvaltad fond eller utgivare av andra typer av finansiella instrument i syfte att 
uppmuntra att dessa i möjligaste mån förvaltas/är strukturerade på ett ansvarsfullt 
sätt och i linje med förväntningarna i denna policy. 

Bolaget anser att en konstruktiv påverkansdialog oftare får en långsiktigt positiv 
effekt än att avveckla ett innehav, även om dialoger kan ta tid och kräver resurser 
internt. I prioriteringen av påverkansdialoger är den övergripande principen att 
resurser ska fokuseras till innehav och ESG-frågor där Bolaget anser att en dialog 
kan bidra till att skapa värde för fondandelsägarna, antingen på grund av innehavets 
vikt i portföljen eller i frågor där det anses ligga en förhöjd hållbarhetsrisk. I praktiken 
innebär detta att Bolaget primärt kommer att fokusera på påverkansdialoger i små 
och medelstora nordiska noterade bolag och emittenter. 

Dialoger kan vara reaktiva eller proaktiva. I dialogprocessen, kan Bolaget också 
kommunicera med andra parter och intressenter i portföljbolagen, exempelvis 
portföljbolagets kunder, fack, intresseorganisationer eller konkurrenter för att inhämta 
information om bolagets verksamhet i frågor där sådan kontakt bedöms främja 
bolagets långsiktiga värde.  

Bolagets process för prioritering och eskalering av påverkansdialoger beskrivs 
närmare i Bilaga 6. 
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7.8 Samarbete med andra aktieägare 
Bolaget kan överväga att kontakta, alternativt acceptera inbjudan från, andra 
aktieägare eller intressenter för att samverka i en dialog för att påverka ett bolag eller 
emittent i en specifik ESG-fråga. Resurser ska fokuseras till bolag och ESG-frågor 
där Bolaget anser att en sådan samverkansdialog kan bidra till att öka effektiviteten i 
ägarstyrningsarbetet i ett väsentligt innehav eller en viktig fråga, och därmed skapa 
ett ökat värde för fondandelsägarna. Samverkan kan antingen ske i direkt kontakt 
med andra aktieägare, eller via större samarbeten som koordineras av 
branschinitiativ såsom PRI eller Swesif. 

Även om Bolaget väljer att samarbeta med andra aktieägare ska det alltid agera på 
ett sätt som anses vara bäst för fondandelsägarna i den specifika fonden och 
självständigt i förhållande till andra ägare.  

7.9 Hantering av intressekonflikter 
Enligt Bolagets Policy för intressekonflikter, ska Bolaget vara uppmärksam på 
faktiska och potentiella intressekonflikter som kan uppstå i ägarstyrningsarbetet. 
Bolaget ska hantera intressekonflikter på ett sätt som säkerställer att Bolagets 
agerande i ägarfrågor alltid sker utifrån andelsägarnas bästa.  

8. Uppföljning, rapportering och kommunikation 
Nedan redogörs hur Bolaget följer upp och rapporterar avseende ansvarsfulla 
investeringar och ägarstyrning. 

8.1 Efterlevnad och kontroll 
Uppföljning av enskilda delar av denna policy sker löpande under året för att 
säkerställa efterlevnad av denna policy och därtill hörande bilagor.  

8.2 Rapportering och kommunikation 
Denna policy ska vara offentlig och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.  

VD ska säkerställa att Styrelsen, utöver den årsvisa samlade redogörelsen, också 
erhåller kvartalsvisa uppdateringar om det löpande arbetet inom ansvarsfulla 
investeringar och ägarstyrning. 

Bolaget ska minst årligen, i årsberättelserna för fonderna eller i separat rapport, 
redogöra för arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Redogörelsen 
ska innehålla: 

• en beskrivning av arbetet med ansvarsfulla investeringar och de 
hållbarhetsaspekter som beaktas i respektive fond, de metoder och verktyg som 
används samt eventuella resultat av arbetet.  

• en sammanställning av Bolagets röstningsaktivitet under året, däribland antal 
stämmor, geografisk fördelning, hur Bolaget röstat i enskilda beslutspunkter 
(fördelning av JA- och NEJ-röster) samt om det förekommit några viktiga 
omröstningar under perioden. Vidare ska Bolaget bekräfta i vilken utsträckning 
externa råd eller röstningsrådgivare har använts.  

• sammanställning av antal valberedningar. 
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• en redogörelse för påverkansarbete under året, inklusive information om antalet 
bolag som har tagits till Hållbarhetsrådet för rekommendation, antalet 
bolagskontakter rörande ESG-frågor samt antalet påverkansdialoger som har 
förts, hur de har genomförts samt eventuella resultat av dialogerna. 

Informationen ska tillgängliggöras på Bolagets hemsida.   

9. Kontakt för ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang  
Kontaktperson för frågor rörande ansvarsfulla investeringar och 
aktieägarengagemang är Bolagets VD. 
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Bilaga 1: Arbetsordning för Hållbarhetsrådet  
1. Allmänt   
Syftet med denna arbetsordning är att reglera Hållbarhetsrådets ansvar och interna 
arbete. Denna arbetsordning gäller till dess en ny arbetsordning har antagits.  

2. Hållbarhetsrådets uppgifter  
Hållbarhetsrådets uppgift är att stödja Bolaget i sin portföljförvaltning så att den följer 
den vid var tid gällande Policy för ansvarsfulla investeringar och principer för 
ägarstyrning. Jämte detta ska Hållbarhetsrådet ha en rådgivande roll i Bolagets 
hållbarhetsarbete både avseende enskilda investeringar, viktiga sakfrågor samt den 
strategiska utvecklingen av Bolagets hållbarhetsarbete.   

Bolagets förvaltare kan vända sig till Hållbarhetsrådet i det fall förvaltaren vill söka 
tillstånd för ett aktivt avsteg från Bolagets policy eller om tveksamhet råder kring om 
en enskild investering följer policyn, exempelvis då förvaltningsorganisationen 
uppmärksammats på en normbaserad överträdelse i något av innehaven. 
Förvaltaren presenterar då det aktuella fallet för Hållbarhetsrådet samt de 
överväganden som motiverar förvaltaren att behålla innehavet i fonden. Baserat på 
denna information lämnar Hållbarhetsrådet sedan en rekommendation till 
förvaltningen som dokumenteras. Hållbarhetsrådets rekommendation ska följas.    

3. Hållbarhetsrådets sammansättning 
Hållbarhetsrådet ska bestå av VD samt representant från kommunikation, försäljning, 
compliance/risk, förvaltningsorganisationen samt en extern medlem (6-7 personer). 
VD är ordförande och har avgörande röst. Vid Hållbarhetsrådets möte kan också, 
jämte de ordinarie ledamöterna, andra medlemmar ur förvaltningen eller andra 
bolagsfunktioner adjungeras för att lägga fram eller rapportera kring en specifik 
agendapunkt.  

4. Hållbarhetsrådets dagordning 
Hållbarhetsrådet ska hålla minst fyra ordinarie möten per år som sammankallas av 
ordförande. Hållbarhetsrådet kan sammankallas för extra rådgivande möten vid 
särskilda händelser eller när förvaltningsorganisationen är i brådskande behov av att 
få en rekommendation i en specifik fråga för att kunna leva upp till denna policy. 

Hållbarhetsrådets möten ska protokollföras och följer en stående dagordning:  

• Mötets öppnande, val av sekreterare och godkännande av föregående 
protokoll 

• Förändringar i regelvärlden 
• Rapportering/reflektioner intressanta ESG-förfrågningar från kunder 
• Normbaserad screening: genomgång aktuella alerts och beslut om 

påverkansdialoger, eskalering, avyttring 
• Aktivt ägande: Uppdatering och beslut om röstning, tema-baserade dialoger, 

förfrågningar om samarbeten, osv 
• Pågående ESG-aktiviteter: utbildning, seminarier, utveckling nya verktyg och 

processer 
• Rapportering från branschinitiativ: PRI, SWESIF, m fl 
• Genomgång av action-log 
• Övriga frågor 
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• Nästa möte 
 

5. Hållbarhetsrådets rapportering 
Hållbarhetsrådet ska kvartalsvis sammanställa en rapport till styrelsen om det 
löpande arbetet inom ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. 
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Bilaga 2: Bolagets process för normbaserad screening  
Bolaget förväntar sig att alla bolag och emittenter som fonderna investerar i direkt, 
eller indirekt via externa fonder, ska följa principerna i internationellt erkända och 
accepterade konventioner och överenskommelser för miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och korruption såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter 
på arbetet samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  

Sedan 2017 samarbetar Bolaget med ISS-ESG, som extern analyspartner för den 
normbaserade screening-processen: 

1. Före investering:   
Bolaget ska screenas för eventuella överträdelser innan investering kan 
genomföras. Samtliga förvaltare har tillgång till ISS-ESGs databas och ansvarar 
för att genomföra screeningen innan investering sker. 

2. Kontroll under året:  
Samtliga direkta och indirekta aktie- och obligationsinnehav i Bolagets fonder 
screenas av ISS-ESG två gånger per år, per kontrolldatumen den 30 november 
och den 31 maj. Middle Office (”MO”) ansvarar för att innehaven är ISS-ESG 
tillhanda senast 10 arbetsdagar efter respektive kontrolldatum och ska innehålla 
information om bolagsnamn, antal aktier, ISIN-kod samt portföljvikt. Senast den 
15 december, respektive 15 juni skickar ISS-ESG resultatet av screeningen till 
Bolaget. 

3. Löpande alerts:  
Mellan ordinarie screeningtillfällen, erhåller Bolaget så kallade alerts som 
uppmärksammar förvaltarna på eventuella nya överträdelser som uppstår mellan 
den halvårsvisa screeningen.  

Resultatet från den halvårsvisa screeningen samt löpande alerts distribueras till 
hela förvaltningsorganisationen samt VD och hållbarhetsrådet.  

I händelse av att ett bolag eller emittent som ingår i någon av fonderna eller 
mandaten identifieras ha agerat i strid med någon av nämnda konventioner och 
normer, och därmed inte lever upp till Bolagets förväntan, ska 
förvaltningsorganisationen omedelbart inleda en process för att söka information 
om och en förklaring till överträdelsen.  

 

Den inledande analysen kan resultera i något av följande beslut: 

(i) Förvaltningen bedömer att bolaget har proaktivt lämnat tillfredsställande 
information som dels förklarar den påstådda överträdelsen och dels 
presenterar en lämplig handlingsplan för att åtgärda överträdelsen.  
Åtgärd: innehavet kan behållas utan vidare åtgärd och ärendet bordläggs. 

(ii) Förvaltningen bedömer att en överträdelse har skett men att Bolaget är i 
en position att genom en konstruktiv påverkansdialog försöka bidra till att 
uppmuntra bolaget att tillse överträdelsen upphör och inte uppstår igen. 
Åtgärd: En strukturerad påverkansdialog inleds och Bolaget tillämpar 
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därefter en eskaleringsprocess enligt Bilaga 6. Aktiviteter och resultat 
loggas i gemensam loggbok. 

(iii) Av olika skäl (t ex bolaget är för stort, positionen är för liten, bolaget verkar 
inte förändringsvilligt) bedömer förvaltningen att Bolaget inte är i en 
position där påverkansdialog förväntas få någon betydande effekt.  
Åtgärd: bolaget klassificeras som ”exkluderat på grund av normbaserad 
överträdelse” och en strukturerad avyttring inleds. Bolaget ska flaggas i 
handelssystemet för att förhindra återinvestering innan bolaget vidtagit 
tillräckliga åtgärder. Bolagets riskfunktion genomför stickprov under året för 
att bekräfta att så har skett.  

Styrelsen ska, inom ramen för den kvartalsvisa rapporteringen, erhålla en 
sammanfattning av väsentliga händelser inom den normbaserade 
screeningen.  
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Bilaga 3: Bolagets sektorbaserade exkluderingskriterier 
Bolaget har beslutat att inte investera i bolag som innebär en exponering mot 
kontorversiella vapen, militära tjänster och utrustning, tobak, cannabis, kommersiell 
spelverksamhet, alkohol, pornografi eller fossila bränslen då vi inte anser att dessa 
sektorer har en långsiktigt hållbar affärsmodell.  

Tidigt i investeringsprocessen bekräftas att eventuell exponering i form av intäkter 
från produktion eller distribution av produkter/tjänster i dessa sektorer inte överstiger 
de nivåer som specificeras i respektive definition nedan (mätt som procent av 
portföljbolagets totala omsättning).  

Uppföljning och kontroll 
Middle Office (”MO”) förser fondförvaltningen med innehav vilka ska blockeras i 
Bloomberg AIM, respektive Secura, för att förhindra handel i exkluderade bolag. 
Härutöver genomförs en halvårsvis kontroll av extern partner samt stickprov av 
Bolagets riskfunktion.  

Exkluderade sektorer och gränsvärden 
1. Alkohol 

Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera alkoholhaltiga drycker. 
Alkoholhaltiga drycker definieras som drycker innehållande mer än 2,25 procent 
alkohol. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
 

2. Cannabis 
Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera cannabis för rekreations-
bruk, ej medicinsk cannabis för receptbelagda läkemedel.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5% 
 

3. Fossila bränslen 
Gäller företag som bedöms utvinna, raffinera och/eller generera kraft från fossila 
bränslen. Fossila bränslen definieras som kol, olja och gas. Exkluderingen innefattar 
även så kallad okonventionell utvinning av olja och gas i form av oljesand, skifferolja 
och skiffergas samt utvinning i Arktis.  
 
Utvinning: 5%  Okonventionell utvinning: 0% 
Raffinering och kraftgenerering: 5%  Servicetjänster: 50% 
 
Omställningscase 
CAAM Fund Services avser stötta omställningen till ett fossilfritt samhälle och har 
därför möjlighet att göra investeringar som bedöms driva denna utveckling i rätt 
riktning, trots att de inte är förenliga med ovan gränsvärden för fossila bränslen. 
Sådana avsteg kan göras om företaget uppfyller nedan kriterier: 

• Minst 75% av bolagets investeringar i energiproduktion, utvinning och/eller 
raffinering görs mot förnyelsebar eller återvunnen energi* (mätt som genomsnitt 



 

 20 

de senaste tre åren). Detta kan till exempel ske i form av emitterade så kallade 
gröna obligationer. 

• Omsättningen från förnybar energi uppgår till minst 50% (mätt som procent av 
omsättning eller av total energiproduktionskapacitet). 

• Bolaget genererar inga intäkter från okonventionell utvinning (mätt som mindre 
än 0,1% av omsättningen). 

• Bolaget har åtagit sig att arbeta i linje med Parisavtalets tvågradersmål, till 
exempel genom ett så kallat Science-Based Target.  
 

Investeringsbeslutet ska godkännas och dokumenteras av CAAM Fund Services 
Hållbarhetsråd. 
 
*Förnyelsebar energi definieras som naturligt förekommande, teoretiskt sett 
outtömbar, energikälla (till exempel bio-, sol-, vind-, och vattenenergi). Återvunnen 
energi kan till exempel komma från avfall eller avloppsvatten. 
 

4. Gambling 
Gäller företag som bedöms producera och/eller distribuera kommersiella spel om 
pengar såsom spel på lotto, kasino, sport och vadslagningsverksamhet. Avser även 
spel online eller via mobiltelefoner. Även företag som bedöms tillverka special-
utrustning och skräddarsydda tjänster specifikt till denna sektor inkluderas. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
 

5. Kontroversiella vapen 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att utveckla, producera, använda, 
underhålla, saluföra, exportera, importera, förvara, transportera och/eller distribuera 
kontroversiella vapen, eller nyckelkomponenter specifikt designade för kontroversiella 
vapen. Kontroversiella vapen inkluderar biologiska och kemiska vapen, klustervapen, 
kärnvapen (innanför och utanför spridningsavtalet), personminor, brandvapen samt 
vapen med vit fosfor eller utarmat uran.  
 
All involvering avseende kontroversiella vapen enligt definitionerna ovan: 0% 
 

6. Militär utrustning, tjänster och andra vapen 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera, distribuera och/eller 
tillhandahålla hela eller kritiska delar av militär utrustning och tjänster. Med militär 
utrustning avses produkter/tjänster avsedda att döda, stympa eller ödelägga och som 
säljs för militära ändamål. Även konventionella vapen (hela eller kritiska delar) såsom 
gevär och handeldvapen för andra ändamål än militära omfattas av kriteriet. 
 
Produktion: 5%  Distribution: 5% 
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7. Pornografi 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera och/eller distribuera 
pornografi. Pornografiskt material är sådant som på ett ohöljt och utmanande sätt 
återger sexuella situationer och aktiviteter genom till exempel filmer, spel, böcker, 
tidningar eller live-framträdanden. Med distribution avses aktiv distribution, till exempel 
mediebolag som tillhandahåller kanaler med pornografiskt innehåll.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5% 
 

8. Tobak 
Gäller företag som bedöms vara involverade i att producera eller distribuera tobak 
och/eller tillhandahålla kritiska delar av tobaksproduktionen. Definitionen innefattar 
även andra nikotinbaserade produkter med beroendeframkallande egenskaper. Med 
distribution avses grossistverksamhet.  
 
Produktion: 0%  Distribution: 5%  
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Bilaga 4: Bolagets förväntningar på ägarstyrning 
Bakgrund och inledning 
Denna bilaga beskriver de övergripande ägarstyrningsprinciper som Bolaget verkar 
för i de bolag som Bolaget investerat i. Där lagar och bolagskoder understiger det vi 
är vana vid, brukar vi relatera vår ståndpunkt till dessa principer, svensk bolagskod 
och vad som anses vara best practice internationellt. Principerna utgör också en 
grund för att avgöra hur vi ska rösta på årsstämmor och extra bolagsstämmor i de 
bolag vi anser att det finns skäl eller ett värde för våra andelsägare att vi utövar de 
rösträtter som är förknippade med aktier i fonderna, enligt den beskrivning som 
återfinns i Bilaga 5 till Policy för ansvarsfulla investeringar och principer för 
aktieägarengagemang.  
 
Det är viktigt att understryka att ingen situation är den andra helt lik, men med 
dessa principer som vägledning, ska vi agera efter de specifika förutsättningar 
som gäller för respektive bolag och den aktuella stämman. Rösträtter ska enbart 
användas till förmån för fonden och på det sätt som bedöms vara i andelsägarnas i 
den specifika fondens gemensamma intresse.   

Bolaget har valt att prioritera sex huvudsakliga ämnesområden som vi anser 
vara av särskild vikt för ett bolags möjlighet att skapa långsiktigt god avkastning: 

1. Likabehandling och aktieägares övriga rättigheter 

2. Ett strategiskt förankrat hållbarhetsarbete 

3. Styrelsens sammansättning och arbete 

4. Rapportering och transparens 

5. Rimliga arvoden och ersättningar 

6. Lämplig kapitalstruktur 

1. Likabehandling av aktieägare och aktieägares övriga rättigheter 
Likabehandling av aktieägare är en viktig grundprincip både enligt ABL och för 
CAAM.  
 
Detta innebär att vi förväntar oss att:  

• Bolag ska säkerställa att aktieägare på ett så enkelt och effektivt sätt som 
möjligt kan utöva sin rösträtt. Stämman ska planeras på ett sätt som 
möjliggör för aktieägare att ta del av information om stämman, överväga 
beslut i enskilda frågor samt effektivt utöva sin rösträtt vid stämman. I 
detta ingår bland annat att kallelse och stämmomaterial utformas och 
tillgängliggörs på ett sätt som gör det lättillgängligt, att stämman äger rum 
på lämplig tid och plats i förhållande till bolagets verksamhet och dess 
aktieägare, samt att bolaget säkerställer att alla onödiga krav som på 
annat sätt försvårar deltagande undanröjs. 

• Minoritetsaktieägarnas intressen skyddas och ingen aktieägare får 
förfördelas ekonomiskt vid exempelvis utdelning, bud på samtliga aktier i 
bolaget eller vid en likvidation av bolaget.  
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• Emissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Avvikelse från företrädesrätten får endast ske i särskilt motiverade 
undantagsfall.  

• Bolagsordningen inte innehåller, eller föreslås innehålla, olika former av 
uppköpsförsvårande bestämmelser, sk poison pills. 

• Att nya bolag som noteras på börsen inte noteras med flera aktieslag med 
olika rösträtt. Samtidigt ser vi positivt på förslag i redan noterade bolag 
som avskaffar sådana skillnader. 

Gör ett bolag avsteg från ovanstående förväntningar, gör vi en ytterligare 
lämplighetsanalys och kan, om vi finner det befogat, komma att rösta emot styrelsen 
eller enskilda förslag kopplade till ovanstående förväntningar. 

2. Ett strategiskt förankrat hållbarhetsarbete 
CAAM anser att ett ansvarsfullt och genomtänkt förhållningssätt till hållbarhet är en 
förutsättning för ett företags fortsatta tillväxt, utveckling och lönsamhet och därmed 
dess attraktivitet som investering. Bolag ska i sin affärsstrategi adressera väsentliga 
hållbarhetsaspekter – såväl risker som möjligheter – på ett sätt som säkrar bolagets 
långsiktiga relevans.  

Vi förväntar oss att: 

• Bolag löpande har en strategisk diskussion i ledning och styrelse för att 
identifiera och prioritera bland bolagets mest väsentliga 
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter (en så kallad 
väsentlighetsanalys), samt integrerar prioriterade aspekter i bolagets 
löpande verksamhet på ett värdeskapande sätt, inklusive implementerar 
erforderliga processer och policys. 

• Bolag sätter konkreta och mätbara mål kopplade till de väsentliga 
hållbarhetsaspekterna samt med hjälp av relevanta resultatindikatorer 
och nyckeltal löpande kommunicerar och redovisar för arbetet med att nå 
dessa mål. 

• Rörlig ersättning till styrelse och ledande befattningshavare är starkt 
länkad till bolagets hållbarhetsmål. 

Bolaget stödjer generellt förslag från aktieägare som söker att främja hållbart 
företagande samt större öppenhet och transparens vad gäller den operativa 
hållbarheten, inte minst vad gäller bolagets klimatpåverkan och övrig miljöpåverkan, 
arbete med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt anti-korruptionsarbete. 
Avviker ett bolag från de förväntningar som beskrivs ovan, kan vi komma att rösta 
emot godkännande av årsredovisningen, hela eller delar av styrelsen samt andra 
enskilda förslag kopplade till ovanstående förväntningar. 
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3. Styrelsens sammansättning och arbete 
Styrelsen svarar enligt Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) för bolagets organisation 
och för förvaltningen av bolagets angelägenheter.  

Vi förväntar oss att: 

• Styrelsen agerar i samtliga aktieägares bästa intressen på ett opartiskt 
sätt. 

• Styrelsens sammansättning - genom en mångsidighet och bredd i de 
enskilda ledamöternas kompetens, bakgrund och erfarenheter - tar 
hänsyn till det enskilda bolagets behov och strategiska utmaningar för att 
säkerställa att bolaget är väl positionerat för framtiden. 

• Styrelsen är engagerad, informerad och drivande i frågor som rör 
affärsstrategier och andra viktiga frågor, inklusive bolagets väsentliga 
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. 

• Styrelsens storlek möjliggör för ett effektivt styrelsearbete, där varje 
enskild ledamot bidrar med ett djupt engagemang.  

• Varje ledamot har tillräckligt med tid för att säkerställa hög närvaro och 
den typen av förberedelser, engagemang och aktivt deltagande som 
förväntas av dem. Vi förväntar oss att styrelseledamöter strävar efter att 
delta i 100% av styrelse- och kommittémöten, om inte särskilda skäl 
föreligger. Vi anser att en ledamot inte bör ha fler än fyra styrelseuppdrag 
i publika bolag, men att en ledamot som också är VD i ett större publikt 
bolag max kan ha 1-2 styrelseuppdrag utanför den egna koncernen. 

• En jämn könsfördelning eftersträvas.  

• Verkställande direktören och styrelseordföranden inte är en och samma 
person.  

• Bolagets tjänstemän inte regelmässigt väljs till ledamot i styrelsen. Det har 
funnits en tradition att VD också är styrelseledamot, vilket vi dock inte 
anser nödvändigtvis bidrar till en bättre bolagsstyrning. Däremot förväntas 
såväl VD som andra tjänstemän, vid behov, delta i styrelsemöten som 
adjungerande för att rapportera och förtydliga kring enskilda punkter. 

• Styrelser har en majoritet av oberoende ledamöter. Definitionen av 
oberoende varierar mellan olika marknader, men med oberoende avses 
här ledamöter som: 

o Inte är anställda i bolaget eller har haft anställning i bolaget under 
de senaste fem åren 

o Inte har ett ägande i bolaget som överstiger 20 procent 

o Inte på annat sätt uppfattas ha icke oväsentliga intressen, affärer 
eller relationer med huvudägare eller bolagets ledning som 
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stadigvarande kan komma att påverka ledamotens praktiska 
oberoende i det löpande styrelsearbetet eller enskilda frågor. 

• Styrelsens kommittéer, såväl ersättnings-, nominerings- som 
revisionskommitté, ska inte alls utgöras av anställda i bolaget.  

• Styrelsen ska väljas för en period av ett år. 

• Bolagets valberedning gör ett gediget och genomtänkt arbete för att 
förbereda sina förslag till stämman. Förslagen baseras på en aktuell 
utvärdering av styrelsens arbete (där vi låter valberedningen i samråd med 
bolaget bestämma hur den bäst genomförs det aktuella året: internt i 
styrelsen; genom intervjuer med valberedningen eller genom en 
oberoende extern utvärdering, alternativt en kombination av dessa). 

• Bolaget gör det möjligt att rösta för eller emot varje enskild kandidat 
separat.  

• Arvodena till styrelsens ordförande och ledamöter är fasta, marknadsmässiga 
och skäliga för de krav som ställs på ledamöterna.  

• Styrelseledamöter gärna är/blir aktieägare vilket bidrar till att styrelsens 
intressen sammanfaller med aktieägarnas. 

Gör ett bolag avsteg från ovanstående förväntningar, gör vi en ytterligare 
lämplighetsanalys och kan komma att rösta emot styrelsen som helhet, enskilda 
styrelseledamöter eller andra delar av valberedningens förslag om vi finner det 
befogat. 

4. Rapportering och transparens 

Information om bolagets verksamhet och strategi ska vara så öppen och transparent 
som möjligt, så att investerare erhåller användbart underlag för sina 
investeringsbeslut.  

Vi förväntar oss därför att: 

• Årsredovisningar, andra rapporter och övrig kommunikation vid var tid ger en 
korrekt, rättvisande och tillräckligt omfattande bild av bolaget, dess finansiella 
situation samt dess verksamhetsrisker.  

• Bolaget ger ut en hållbarhetsredovisning, företrädesvis som en del av 
årsredovisningen och upprättad enligt en internationellt erkänd standard för 
hållbarhetsredovisningar. I det fall bolaget väljer att ge ut en separat 
hållbarhetsredovisning, förväntar vi oss att den offentliggörs samtidigt som 
årsredovisningen. Vi uppmuntrar bolag att låta en extern revisor granska 
hållbarhetsrapporten. 

• Bolagets kommunikation vid var tid är relevant, korrekt och saklig och alltid når 
marknaden på ett icke-diskriminerande sätt, genom vedertagna kanaler. 
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• Bolaget, även där lagar och regler inte kräver det, utser en oberoende och 
kompetent revisor med tillräckliga resurser att utföra en revision av hög 
kvalitet. Revisorn förväntas löpande rapportera till styrelsen och 
revisionskommittén samt redogöra för revisionen vid stämman. 

• Revisionskommittén är ansvarig för att den bild som porträtteras är 
sanningsenlig. 

• Befintlig revisor inte har anlitats av bolaget i mer än tio år i följd.  

• Revisorns konsultarvoden för eventuella uppdrag utöver revisionen inte är 
orimliga i relation till kostnaden för det praktiska revisionsarbetet. 

• Den interna kontrollen utformas och genomförs på ett sätt som upprätthåller 
förtroendet för bolaget och att en fullödig beskrivning av den interna kontrollen 
lämnas i bolagsstyrningsrapporten.  

Gör ett bolag avsteg från ovanstående förväntningar, gör vi en ytterligare 
lämplighetsanalys och kan, om vi finner det befogat, komma att rösta emot val av 
styrelsen, styrelsens ansvarsfrihet, val av revisor, bolagets årsredovisning eller andra 
enskilda förslag kopplade till ovanstående förväntningar. 

5. Rimliga arvoden och ersättningar 
Ersättningar och principer för ersättningar till ledande befattningshavare ska vara 
enkla, tydliga och väl avvägda samt redovisas på ett öppet sätt. Styrelsen ansvarar 
för utformningen av bolagets totala ersättningar, såväl fasta som rörliga. 
Utformningen ska både till struktur och nivå, bidra till att bolagets värde långsiktigt 
optimeras. Ersättningssystemet får inte ge incitament till olagligt eller på annat sätt 
olämpligt agerande. 
 
Vi förväntar oss därför att: 

• Styrelsen inför stämman förklarar och motiverar syftet med 
ersättningsprogrammet och hur det passar in i bolagets ersättningsstruktur. 
Styrelsen ska också beskriva hur programmet bidrar till bolagets affärsmodell, 
strategiska inriktning och bolagets finansiella och hållbarhetsmål.  

• All ersättning till VD och ledande befattningshavare ska utformas på ett sätt 
som likställer VD:s intressen med aktieägarnas gemensamma intressen. Del 
av den rörliga ersättningen ska utgå i form av aktier eller aktierelaterade 
instrument i bolaget som innebär en betydande exponering för såväl positiv 
som negativ kursutveckling. 

• VD ska kunna avlägsnas från bolaget utan annan ersättning än 
avgångsvederlag motsvarande högst två års fast lön, samt intjänad pension. 

• Pensionsavtal och andra förmåner för VD och den högsta ledningen är 
transparenta, förståeliga, väl motiverade och följer best practice på 
marknaden.  

 



 

 27 

Gör ett bolag avsteg från ovanstående förväntningar, gör vi en ytterligare 
lämplighetsanalys och kan, om vi finner det befogat, komma att rösta emot styrelsens 
förslag till ersättning eller andra enskilda förslag kopplade till ovanstående 
förväntningar. 
 
6. Lämplig kapitalstruktur 
Bolag bör sträva efter en kapitalstruktur som är lämplig utifrån bolagets operativa 
risker och framtida möjligheter att generera avkastning åt sina ägare. Kapital som 
inte långsiktigt kan investeras till en högre avkastning än bolagets kapitalkostnad, bör 
distribueras till bolagets aktieägare.  
 
Vi förväntar oss att: 
 

• Riktade återköp av aktier sker till priser som understiger vid var tidpunkt 
gällande börskurs.  

• Nyemissioner i första hand beslutas på bolagsstämma och genomförs som 
kontantemissioner med företräde för bolagets befintliga aktieägare.  

• Riktade emissioner inte sker med rabatt.  

• Bemyndiganden till styrelsen att genomföra emissioner inte överstiger tio 
procent av bolagets kapital och inte är giltiga längre än till nästa årsstämma.  

• Förslag på återköp av företagets egna aktier är utförligt motiverade. Förvärv 
av egna aktier kan användas för att justera kapitalstrukturen eller på ett 
kostnadseffektivt sätt vara en del av säkringen av bolagets aktierelaterade 
incitamentsprogram. Bolaget förväntar sig även att aktier som återköpts av 
andra skäl dras in och försäljning av sådana aktier inte tillåts.  

 
Gör ett bolag avsteg från ovanstående förväntningar, gör vi en ytterligare 
lämplighetsanalys och kan, om vi finner det befogat, komma att rösta emot 
enskilda förslag kopplade till ovanstående förväntningar. 
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Bilaga 5: Bolagets arbetsprocess för utövande av rösträtter  
1. Inledning 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att 
utöva sitt inflytande genom att utnyttja sin rösträtt. Denna instruktion anger vilka 
strategier som Fondbolaget ska tillämpa för att fastställa när och hur det ska utöva 
rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i respektive fond. 

 
2. Ansvar 
VD ansvarar för att denna instruktion ses över minst årligen, och uppdateras vid 
behov. 
 
Ansvarig förvaltare ansvarar för att definiera vilka bolag som den specifika fonden 
avser att utöva sina rösträtter i. Förvaltarna är gemensamt ansvariga för att inhämta 
erforderligt material och information samt bevaka deadlines för att kunna avlägga 
rösterna i tid. 

 
Middle Office (”MO”) ska stödja förvaltningsorganisationen i arbetet med att utöva 
rösträtter genom att säkerställa att samarbetet med depåbanken möjliggör att 
rösträtten kan utövas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.  
 
3. Strategi för utövande av rösträtter 
Rösträtter ska enbart användas till förmån för fonden. Vidare ska rösträtter enbart 
användas enligt den berörda fondens mål och placeringsinriktning.  
 
Huvudprincipen är att röstning sker i de bolag som förvaltningsorganisationen 
definierat som väsentliga för fonden – antingen där fondens eller Bolagets 
sammantagna innehav innebär ett stort ekonomiskt värde för fonderna, eller där det 
utgör en stor andel av rösterna i bolaget. Praktiskt innebär detta att Bolagets 
röstningsaktivitet primärt kommer att fokuseras på små och medelstora bolag 
noterade i Norden. Härutöver kommer Bolaget prioritera att använda rösträtterna i 
bolag där det inför stämman presenteras förslag som Bolaget inte ställer sig bakom, 
alternativt finns väsentliga ESG-frågor där Bolaget anser att det finns väsentliga 
brister. 

Röstning ska ske i enlighet med Bolagets förväntningar inom ägarstyrningen som 
finns beskrivna i Policy för ansvarsfulla investeringar och principer för 
aktieägarengagemang, Bilaga 4. Fondbolaget fattar självständiga beslut om röstning 
och anlitar inte externa röstningsrådgivare. I de allra flesta fall röstar Fondbolaget för 
hela fondens innehav i ett bolag.  

 
4. Process för utövande av rösträtter 
I början av kalenderåret, i god tid före stämmosäsongen och senast i mitten på 
februari, identifierar respektive förvaltare de bolag där förvaltaren avser utöva 
fondens rösträtt. Samtliga bolag ställs samman i en gemensam lista av MO och görs 
sedan tillgänglig för hela förvaltningsorganisationen som en översiktsplan för årets 
stämmosäsong. Då ett bolag kan ingå som innehav i flera fonder, kan gemensam 
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analys av stämmopunkterna göras, men förvaltarna ska tillse att den slutliga rösten 
läggs på det sätt som bedöms ligga andelsägarna i den specifika fondens 
gemensamma intresse.   

Förvaltarna ansvarar sedan för att genom lämplig arbetsfördelning tillse att kallelser 
och material till relevanta årsstämmor och extra bolagsstämmor inhämtas och 
analyseras samt för att bevaka och hålla de deadlines som finns för att i erforderlig 
tid kunna avlägga rösterna hos respektive bolag. Till sin hjälp erhåller de, via MO, 
stämmorelaterad information från depåbanken. Härutöver ansvarar förvaltarna för att 
inhämta det stämmomaterial samt annan information som behövs för att kunna 
förbereda röstningsinstruktioner till en specifik stämma samt att lämna 
röstningsinstruktion till MO för vidarebefordran till depåbanken så att rösterna kan 
avläggas i god tid före deadline. 
 
Utövandet av rösträtten sker antingen genom fullmaktsröstning enligt av Bolaget 
lämnad röstningsinstruktion, alternativt med egen representation på stämman. 
Förvaltningsorganisationen väljer det förfarande som anses vara mest effektivt ur ett 
resurs- och ägarstyrningsperspektiv, givet det specifika portföljbolagets situation och 
geografiska hemvist.  
 
Fondbolaget samarbetar med sin depåbank för att säkerställa att rösträtten kan 
utövas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Fondbolaget ska gemensamt med 
depåbanken också i möjligaste mån söka bekräfta att rösterna faktiskt når bolagen 
på ett korrekt sätt.  
 
Det finns situationer där Fondbolaget inte bedömer att utövandet av rösträtten ligger i 
fondandelsägarnas intresse. Exempel på detta kan vara stämmor där Fondbolaget 
inte erhållit erforderlig information i tid till stämman, när aktierna låses in under en 
längre tid för att registreras inför en stämma vilket begränsar flexibiliteten att – vid 
behov – justera storleken på innehavet, eller där kostnaden eller de praktiska kraven 
eller kostnaderna för att kunna rösta bedöms vara större än eventuella fördelar av att 
rösta. 

 
5. Hantering av intressekonflikter 
I Fondbolagets instruktion för hantering av intressekonflikter finns beskrivet hur 
eventuella intressekonflikter ska hanteras.  

 
6. Kommunikation med portföljbolagen 
Förvaltarna kan komma att kontakta bolagen för mer information när 
stämmomaterialet som bolaget tillhandahåller anses otillräckligt för att kunna fatta 
beslut i en enskild fråga. 
 
I de fall Bolaget avser att rösta emot styrelsens förslag i en specifik fråga som anses 
vara av strategisk vikt för portföljbolaget, ska beslutet motiveras och dokumenteras. 
Vidare ska företrädare för bolaget i möjligaste mån kontaktas för att meddela 
Bolagets avsikt samt motivering till denna ståndpunkt. Samtliga sådana fall, inklusive 
Bolagets motivering, ska dokumenteras i en särskild logg som delas av 
förvaltningsorganisationen. 
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7. Rapportering och kommunikation 
Fondbolaget ska sammanställa en sammanfattande årsrapport som på ett 
övergripande sätt beskriver hur Fondbolaget har agerat i sin ägarstyrning under året, 
inklusive redovisa statistik hur många stämmor fondbolaget röstat och deltagit i. 
Rapporten ska finnas tillgänglig på Fondbolagets hemsida.   
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Bilaga 6: Bolagets process för prioritering och eskalering av 
påverkansdialoger  
Bolaget kan använda dialog med bolagen, s.k. påverkansdialoger, för att få till stånd 
en förbättring i bolagets ägarstyrning, eller för att uppmuntra bolagen till ett mer 
ansvarsfullt eller hållbart beteende. Bolaget anser att en konstruktiv påverkansdialog 
oftare får en långsiktigt positiv effekt än att avveckla ett innehav, även om dialoger 
kan ta tid och kräver interna resurser.  

I prioriteringen av påverkansdialoger är den övergripande principen att resurser ska 
fokuseras till portföljbolag och ESG-frågor där Bolaget anser att en dialog kan bidra 
till att skapa värde för fondandelsägarna, antingen på grund av bolagets vikt i 
portföljen eller i frågor där det anses ligga en förhöjd hållbarhetsrisk. 

Dialoger kan vara reaktiva eller proaktiva: 

• Reaktiv dialog: dialog kan inledas med bolag där Bolaget blir 
uppmärksammad på en ny, bekräftad, överträdelse av internationella 
konventioner och normer, en så kallad normbaserad incident. Dialogen syftar 
till att på ett konstruktivt sätt bidra till att få till stånd en positiv förändring och 
säkerställa att framtida överträdelser undviks.  

• Proaktiv dialog: dialog med bolag och i frågeställningar där Bolaget bedömer 
att en konkret dialog med en specifik målsättning (utöver ordinarie 
informationsinhämtning i det löpande förvaltningsarbetet) kan bidra till att 
långsiktigt påverka ett bolag i en positiv riktning vad gäller hela eller delar av 
det allmänna hållbarhetsarbetet.   
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Eskaleringsprocess 

Bolaget tillämpar en Eskaleringsprocess för att strukturera påverkansdialoger: 

 

Som sista alternativ, om förvaltningsorganisationen inte bedömer att det inte finns 
förutsättningar eller en vilja hos bolaget att över tid komma till rätta med problemen, 
ska en strukturerad avyttring av innehavet inledas. 

Loggbok 

Bolaget för en gemensam, centralt sparad, loggbok över pågående 
påverkansdialoger. Loggboken innehåller, bland annat, information om syfte, status, 
nästa steg samt bedömt värdeskapande vid avslutad dialog. Förutom att den ligger 
till grund för intern rapportering till styrelsen samt extern rapportering av utövat 
aktieägarengagemang, förenklar den också viktig informationsdelning och 
erfarenhetsutbyte mellan olika delar av förvaltningsorganisationen. 

Kommunikation 

Styrelsen ska, inom ramen för den kvartalsvisa rapporteringen, erhålla en 
sammanfattning av väsentliga påverkansdialoger och utvecklingen under den 
senaste perioden. 

Bolaget ska även lämna en årlig redogörelse av under året pågående 
påverkansdialoger, aktiviteter inom ramen för pågående dialoger samt eventuella 
resulat.  
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Vid frågor, kontakta: 
 

Anna Tropp, Hållbarhetsansvarig 
Tel: 0722 309 417 
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