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Ägaransvar  
för att skapa värde
Denna rapport beskriver hur ägarstyrningsarbetet bedrivits inom ramen  
för valberedningar och bolagsstämmor av Länsförsäkringar Fondförvaltning 
under hösten 2017 och våren 2018. Mer information om Länsförsäkringar AB- 
koncernens arbete med ansvarsfulla investeringar och annat ägarstyrnings-
arbete finns i Ägarstyrningsrapport för helåret 2017. 

Länsförsäkringar AB-koncernens direktägan-
de i börsnoterade aktier sker i stort sett ute-
slutande genom de fonder som förvaltas av 
Länsförsäkringar Fondförvaltning (Fond-
bolaget). Ägarengagemanget sker i första 
hand i svenska bolag där Fondbolaget är stora 
ägare. Fondbolaget förvaltade aktier i svenska 
bolag till ett värde av cirka 43 miljarder kronor 
per 30 juni 2018. Det innebär att Fondbolaget 
är den 32:a största ägaren i Sverige på Stock-
holmsbörsen och First North. Fondbolagets 
fonder återfinns ofta en bit ned på ägarlistorna 
i börsbolagen med undantag för fastighets-
sektorn där Länsförsäkringar Fastighetsfond 
är en av de större ägarna i flera bolag. Ägan-
det är också begränsat, i normalfallet till tio 
procent av ett bolag, varför en fond eller ett 
Fondbolag sällan är den enskilt största äga-

ren. Däremot förekommer det ibland att 
Länsförsäkringar Fondförvaltning är den näst 
största eller tredje största ägaren. I en del 
mindre bolag är det endast en av våra fonder 
som äger aktier i bolaget medan det i större 
bolag ofta är flera av Länsförsäkringars fon-
der som tillsammans gör Fondbolaget till en 
stor ägare.

Ägarutövandet sker genom bolagsstämma 
och valberedning men också genom informella 
möten med bolagets ledning och styrelse. 
Ibland sammarbetar vi med andra aktieägare 
för att påverka.

Det förekommer att bolagen hör av sig till 
oss för att höra vår syn på olika frågor, till ex-
empel på utformning av incitamentsprogram 
till ledningen inför årsstämman, kapitalanskaff-
ning eller strukturaffärer.

Fondbolagets ägarstyrningsarbete styrs av 
Länsförsäkringar AB-koncernens ägarpolicy 
som även fastställts av Länsförsäkringar 
Fondförvaltnings styrelse. Ägarpolicyn ger 
vägledning om hur ägarstyrningen ska bedri-
vas. Utgångspunkten för ägarstyrningen är att 
Fondbolaget alltid ska agera med syfte att 
uppnå bästa möjliga avkastning till fondernas 
andelsägare med hänsyn till fondernas place-
ringsinriktning och målsättning. 

Bolag Kapital Röster Värde (MSEK) Ägarposition Sektor Bransch

Hemfosa Fastigheter 5,1% 5,4% 1 110,9 1 Fastigheter Förvaltning

D. Carnegie & Co 3,9% 3,1% 594,5 2 Fastigheter Förvaltning

FastPartner 5,1% 5,2% 505,6 2 Fastigheter Förvaltning

Amasten 9,3% 9,3% 66,3 2 Fastigheter Förvaltning

SSM Holding 9,2% 9,2% 55,6 2 Fastigheter Projektering

Nexam Chemical Holding 4,3% 4,3% 23,2 2 Material Plast, kemikalier och fetter

Catena 7,6% 7,6% 530,6 3 Fastigheter Förvaltning

Wihlborgs 2,8% 2,8% 483,2 3 Fastigheter Förvaltning

Corem Property Group 7,9% 5,5% 320,3 3 Fastigheter Förvaltning

Stendörren Fastigheter 9,6% 5,3% 247,0 3 Fastigheter Förvaltning

Magnolia Bostad 8,2% 8,2% 198,7 3 Fastigheter Projektering

ByggPartner i Dalarna Holding 9,3% 9,3% 38,5 3 Fastigheter Projektering

Tabell 1. Bolag där Fondbolaget tillhör de tre största ägarna per 2018-06-30. 
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Deltagande  
i valberedningar

I de bolag där Fondbolaget tillhör de tre största 
ägarna erbjuds vi att ingå i valberedningen. 
Genom att delta i valberedningar har vi möjlig-
het att bland annat påverka antalet styrelse-
ledamöter, styrelsens sammansättning, styrelse-
ledamöters arvoden, revisorer, revisorsarvoden 
och principer för utseende av valberedning. 

Valberedningsarbetet 
Valberedningsarbetet styrs av Svensk kod för 
bolagsstyrning och de principer som års-
stämman fastställt för utseende av valbered-
ning och kan gå till så här i korthet. Styrelse-
ordföranden kontaktar de röstmässigt tre 
största aktieägarna per en avstämningsdag 
och frågar om de vill utse en person att ingå i 
valberedningen. De flesta bolagen har av-
stämningsdag den sista september. Om en av 
de tre största aktieägarna avstår kontaktar 
styrelseordföranden den fjärde största osv 
tills tre har accepterat uppdraget. Utöver de 
tre personer som utsetts ingår även styrelse-
ordföranden i valberedningen. Valberedningen 
utser inom gruppen en ordförande som inte 
är styrelseledamot i bolaget. Vid det första 
konstituerande mötet i valberedningen 
orienterar VD eller styrelseord föranden de 
övriga om bolagets mål, strategi och utma-
ningar idag och i framtiden. Därefter bokas 
enskilda intervjusamtal med var och en i sty-
relsen. Då deltar inte styrelseordföranden. 
Valberedningen utvärderar även arbetet i 
styrelseutskott och träffar revisorn. Valbe-

redningen får också ta del av en utvärdering av 
styrelsearbetet som genomförts av en extern 
konsult eller av styrelsen själva. Även en jäm-
förelse av styrelsearvoden görs med konkur-
renter för att säkerställa att de är marknads-
mässiga. Eventuella förslag och synpunkter som 
skickats in från andra aktieägare behandlas 
av valberedningen. En bedömning görs av val-
beredningen om någon förändring behöver 
göras. Om valberedningen bedömer att en för-
ändring bör ske eller om någon ledamot med-
delar att denne inte står till förfogande för 
omval påbörjas en process med att fastställa 
en sökprofil utifrån de kompetenser och er-
farenheter som valberedningen söker. Ibland 
tar valberedningen hjälp av en konsult för att 
hitta lämpliga kandidater och för att kvalitets-
säkra dem men även egna nätverk utnyttjas. 
Valberedningen intervjuar flera slutkandidater 
och därefter sker en utvärdering i valbered-
ningen och man arbetar fram ett förslag till 
årsstämman. Innan kallelsen till årsstämman 
går ut med förslaget informerar ordföranden 
i valberedningen styrelseledamöterna. Om 
ägarbilden i bolaget är spridd kan förslaget 
ibland förankrats med andra aktieägare. Utö-
ver kallelsen till årsstämman där förslaget 
finns biläggs ett skriftligt motiverat yttrande 
och en redogörelse för valberedningens arbe-
te. Detta föredrar sedan ordföranden i valbe-
redningen på årsstämman inför övriga aktie-
ägare där de har möjlighet att ställa frågor. 
Därefter röstar aktieägarna på årsstämman. 

Länsförsäkringars syn  
på valberedningsarbetet 
Vid nominering av styrelse tar vi hänsyn till 
kompetensbredd, mångfald och tillgänglig tid 
hos potentiella styrelseledamöter. Vi arbetar 
aktivt för att nå en jämn könsfördelning i sty-
relser. Även styrelsens storlek tas i beaktan-
de i syfte att hålla nere antalet ledamöter i de 
fall bolagets komplexitet inte kräver annat. Vi 
lägger även fokus på styrelsens ordförande 
och den roll denne spelar för styrelsens ar-
bete. Förslag till arvode för styrelsearbete 
ska spegla ledamöternas arbetsinsats och 
ansvar och ska vara skäliga och marknads-
mässiga. Relationen mellan arvode till styrel-
sens ordförande och övriga ledamöter ska 
vara rimlig, men samtidigt spegla det extra 
arbete en ordföranderoll innebär. Särskilt 
arvode för utskottsarbete ska utgå utifrån 
bedömd arbetsinsats och ansvar. Varje bolag 
är unikt och uppdraget för valberedningen är 
att sätta samman det team av ledamöter som 
ger bolaget bästa förutsättningar att leda det 
enskilda bolaget och att alla de erfarenheter 
och kompetenser som bolaget bedöms behö-
va finns representerat i styrelsen.    

Inför årsstämmorna 2018 ingick Fondbo-
laget i 16 (13) valberedningar. Alla utom Nexam 
Chemicals är verksamma inom bygg- eller 
fastighetssektorn. Vi satt med i fyra nya val-
beredningar; Magnolia Bostad, Sumonen 
 Hoivatilat Oy (Finland), Byggpartner i Dalarna 
och SSM Holding. Fondbolagets representant 
har varit ordförande för valberedningen i 
Amasten Holding, D. Carnegie & Co, NP3 
Fastigheter, Kungsleden och SSM Holding samt 
Nexam Chemical Holding. Femton (15) nya le-
damöter valdes in varav fem (sex) var kvinnor. 
I sex (tre) bolag valdes inga nya ledamöter; 
NP3 Fastigheter, SSM Holding, FastParnter, 
Magnolia Bostad, Hemfosa och Stendörren. 

Andelen kvinnor i bolagen där Fondbola-
get ingick i valberedningen var i stort sett 
oförändrad 38,4 procent (37,8). Fem av de 
sexton bolagen var inte börsnoterade på en 
reglerad marknad i Sverige utan handlas på 

Andel kvinnor före årsstämman, % Andel kvinnor efter årsstämman, %

2014 24 27

2015 34 41

2016 36 42

2017 41 43

2018 38 38

Tabell 2. Andel kvinnor före och efter årsstämman i de bolag där Fondbolaget varit representerade under åren 2014-2018.  
Statistiken omfattar svenska och utländska bolag, både börsnoterade bolag och bolag på First North.  
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Bolag Valberedare Antal kvinnor 
2018

Antal män  
2018

Totalt antal 
ledamöter 2018

Antal kvinnor 
2017

Antal män  
2017

Totalt antal 
ledamöter 2017

Corem Property Group Jesper Bonnivier 2 (33%) 4 6 2 (40%) 3 5

Kungsleden Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande 4 (67%) 2 6 5 (71%) 2 7

Fabege Eva Gottfridsdotter-Nilsson 4 (50%) 4 8 4 (50%) 4 8

Hemfosa Eva Gottfridsdotter-Nilsson 4 (57%) 3 7 4(57%) 3 7

Nexam Chemicals Jesper Bonnivier, ordförande 2 (40%) 3 5 1 (25%) 3 4

Stendörren Johannes Wingborg 2 (29%) 5 7 2 (29%) 5 7

Wihlborgs Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 (43%) 4 7 3 (43%) 4 7

Byggpartner i Dalarna Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 (50%) 3 6 2 (40%) 3 5

D. Carnegie & Co Johannes Wingborg, ordförande 3 (60%) 2 5 2 (29%) 5 7 

Amasten Johannes Wingborg, ordförande 2 (33%) 4 6 1 (25%) 3 4 

NP3 Fastigheter Johannes Wingborg, ordförande 1 (20%) 4 5 2 (33%) 4 6 

SSM Holding Johannes Wingborg, ordförande 1 (14%) 6 7 1 (14%) 6 7

Hoivatilat Johannes Wingborg 1 (17%) 5 6 2 (33%) 4 6

Catena Fastigheter Johannes Wingborg 3 (43%) 4 7 3 (43%) 4 7

FastPartner Johannes Wingborg 2 (33%) 4 6 2 (33%) 4 6

Magnolia Bostad Johannes Wingborg 1 (20%) 4 5 1 (20%) 4 5

Tabell 3. Valberedningar Fondbolaget ingått i under 2018 jämfört med 2017. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivåer:  
1.  Minst 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020. Omfattar samtliga stämmovalda styrelseledamöter (det vill säga inklusive de verkställande direktörer som 

är invalda i styrelsen men exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga svenska börsbolag. Den 10 juni 2018 uppgick andelen kvinnor till 34,3 procent, jämfört med 33,2 procent den 10 
juni 2017, det vill säga en ökning med 1,1 procentenheter. 2. Minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda 
ledamöter i svenska Large Cap-bolag. Den 10 juni 2018 uppgick andelen kvinnor till 39,0 procent, oförändrat jämfört med den 10 juni 2017. 3. Minst 30 procents andel för respektive kön 
i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Mid och Small Cap-bolag samt svenska bolag på NGM Equity. Den 10 juni 2018 up-
pgick andelen kvinnor till 31,9 procent, jämfört med 30,3 procent den 10 juni 2017, det vill säga en ökning med 1,6 procentenheter. 

First North och i Finland. Om dessa fem bolag 
exkluderas uppgår andelen kvinnor i bolagen 
som är noterade i Sverige där Fondbolaget 
ingick i valberedningen och som därmed om-
fattas av koden till 40,8 procent (41,7). Bo-
lagsstyrningskoden föreskriver att en jämn 
könsfördelning ska eftersträvas i börsbola-
gens styrelser. Kollegiet för svensk bolags-
styrning har satt upp tre ambitionsnivåer1 

Då de valberedningar Fondbolaget ingått i 
förändras från år till år på grund av att för-
ändringar görs i fondernas placeringsmix är 
det mest relevant att jämföra andelen kvin-

nor efter årsstämman med före årsstämman 
samma år. Att förändra styrelsesammansätt-
ningen är ett långsiktigt arbete. Vi träffar och 
intervjuar regelbundet personer som skulle 
kunna vara potentiella styrelseledamöter.  
Personer i ledande positioner i börsnoterade 
bolag med erfarenhet och komptens från 
fastighetsförvaltning, projektering, finansie-
ring, digitalisering och hållbarhet har varit av 
särskilt intresse. Även erfarenheter från 
transaktioner och förvärv och kunskap om 
aktiemarknaden har varit efterfrågade kom-
petenser.

För att nå kollegiets ambition om minst  
40 procent efter stämmosäsongen år 2020 
för samtliga bolag behöver många bolags 
 valberedningar ha fortsatt fokus på frågan. 
Vi kommer fortsatt att bevaka och driva frågan  
i de valberedningar vi ingår i. 

Vid årsstämman 2018 ökade antalet leda-
möter från 98 till 99. Arvodena uppgick till 
21,5 miljoner kronor, en ökning från 19,4 miljo-
ner kronor. En bidragande orsak till ökningen 
är att arbetande styrelseordförande i Wihl-
borgs fick ett extra arvode men också att 
arvodena per ledamot ökat något. 
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Bolagsstämmor  
i Sverige

Bolagsstämman är det högsta beslutande orga-
net i ett aktiebolag. En bolagsstämma kan vara 
årsstämma som ska hållas en gång per år. Där-
utöver kan styrelsen kalla till extra bolags-
stämma. Årsstämman ska bland annat besluta 
om att fastställa årsredovisningens resultat- 
och balansräkning, disposition av vinst (eller 
förlusten), ansvarsfrihet till styrelseledamöter 
och VD samt välja styrelse, revisorer och deras 
arvorden. Även andra frågor kan finnas i kallel-
sen, till exempel ändring av bolagsordningen, 
strukturaffärer, incitamentsprogram, olika be-
myndiganden till styrelsen om nyemission av 
aktier eller återköp av aktier samt incitaments-
program. Alla aktieägare kan också i förväg 
skicka in egna frågor till beslut på årsstämman. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning röstar 
på årsstämmor och extra bolagsstämmor i 
bolag om
• fondernas ägande överstiger tre procent 

av aktiekapitalet eller röstetalet
• fonderna tillhör de tre största ägarna 

mätt i röstetalet eller aktiekapitalet
• bolaget tillhör de tio största innehaven i 

fonderna mätt i kronor
• Länsförsäkringar Fondförvaltning har ut-

sett en ledamot i valberedningen i bolaget 
eller

• Länsförsäkringar Fondförvaltning bedö-
mer att det finns särskilda skäl att bevaka 
andelsägarnas intressen. 

Innehav där fondernas samlade innehav under-
stiger 100 miljoner kronor i ett bolag har lägre 
prioritet. 

Normalt sett deltar anställda vid Länsför-
säk ringar Fondförvaltning på bolagsstämman 
som ombud för fonderna om bolagets stämma 
hålls i Sverige. Av resursskäl förekommer det 
att andra än anställda vid Länsförsäkringar 
Fondförvaltning företräder våra fonder på en 
bolagsstämma.  

En bolagsstämma kan ta flera timmar men 
att deltaga och rösta på en bolagsstämma är 
en mindre del av arbetet. Analysen av alla 
förslag till beslut i kallelsen och övrig doku-
mentation är det som tar tid. I de fall det är 
frågor till beslut som bedöms komplexa kon-
taktas bolaget och ibland köps analys in från 
externa konsulter.

Stämmosäsongen 2018
Under stämmosäsongen 1 juli 2017 till 30 juni 
2018 röstade Fondbolaget på 44 (37) bolag-
stämmor i svenska bolag.

Fondbolaget har ingått i en arbetsgrupp 
inom IÄF (Institutionella Ägares Förening) 
som har uppdaterat de krav som IÄF ställer 
på börsbolagen rörande incitamentsprogram. 
Under fjärde kvartalet 2017 skickades ett 
brev till styrelseordföranden i de bolag där 
Fondbolaget planerade att rösta på bolags-
stämman. I brevet lyfte vi fram IÄF:s krav på 
incitamentsprogram, och Länsförsäkringars 
egna mer detaljerade krav. Både Länsförsäk-
ringars ägarpolicy och IÄF:s dokument om inci-
tamentsprogram bifogades till brevet. Även 
andra  institutionella ägare har skickat ut lik-
nande brev och vi upplever att informationen 
om incitamentsprogrammen förbättrats jäm-
fört med tidigare. 

Sammanfattningsvis är Länsförsäkringars 
syn att incitamentsprogramen som är aktie-
relaterade ska ha ordentliga prestationskrav, 
innebära egen insats från deltagarna, ha ett 
tak och medföra en rimlig utspädning för be-
fintliga aktieägare. Vidare ska de vara trans-
parenta och vid bedömningen av aktieprogra-
men ska det tas hänsyn till lön, bonus och 
övriga ersättningar. 

I oktober 2017 röstade Fondbolaget ja till 
ett förslag från styrelsen i Magnolia Bostad 
om en förändring av befintlig minoritetsägar-
struktur. Det rörde en förändring av ett avtal 
mellan Magnolia Bostad och ett bolag som 
VD äger. Beslutet att rösta ja togs efter flera 
dialoger med styrelseordföranden och andra 
styrelseledamöter inför bolagsstämman. Vi 
bedömde att det nya avtalet var bättre än det 
gamla och alternativet att rösta nej skulle 
kunna inneburit att nuvarande VD skulle sluta 
vilket vi bedömde skulle ha varit negativt för 
bolaget och dess aktieägare. Trots att vi rös-
tade ja var vi kritiska till avtalet då vi anser att 
ett börsnoterat bolag inte bör ha denna typ 
av avtal där intäkterna delas med ett bolag 
som ägs av VD.  

I november 2017 föreslog styrelsen för 
Corem Property Group att införa nya röst-
svagare aktier. Av principiella skäl anser Fond-

bolaget att ett bolag som redan är noterat 
inte bör införa nya aktieserier där enda skill-
naden är röstvärdet. I det här fallet ansåg vi 
också att styrelsens motiv inte var tillräckligt 
bra. Styrelsen hävdade att införande av röst-
svagare aktier skulle möjliggöra tillväxt. Vi 
såg att likviditeten i bolagets aktie redan var 
låg och bedömde att den sannolikt skulle bli 
lägre med ytterligare en aktieserie. På sikt 
kommer sannolikt röststarka aktier samlas 
hos huvudägare och för en institutionell ak-
tieägare som Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning kommer den aktieserie med högst likvi-
ditet vara intressant och det är normalt sett 
de röstsvaga. För huvudägarna kan det vara 
ett sätt att fortsatt behålla kontrollen över 
bolaget när bolaget tar in nytt aktiekapital 
utan att huvudägarna behöver satsa lika mycket 
kapital som annars skulle varit fallet. Bud på 
bolaget försvåras också. Sammantaget be-
dömde vi att nack delarna var större än för-
delarna för oss som aktieägare och vi beslu-
tade att rösta nej till förslaget från Corem 
Property Groups styrelse. Det visade sig emel-
lertid att den depåbank som Fondbolaget an-
vänder inte kunnat röstregistrera aktierna 
hos Euroclear varför Fond bolaget saknade 
rösträtt på bolagsstämman. Trots det fick vi 
framföra vår syn på förslaget på årsstämman 
som också noterades i protokollet – något 
som vi tackar bolaget för då det inte är själv-
klart eftersom aktieägare utan röst rätt saknar 
rätt att yttra sig på en bolagsstämma. 

Länsförsäkringar motsätter sig inte sys-
temet med skillnader i röststyrka mellan olika 
aktieserier i bolag (kallas ofta A- och B-aktier). 
Det är förståligt att en ägare vill kunna behålla 
kontrollen av ett bolag när denne börsnote-
rar bolaget och de som köper aktier i bolaget 
vet på förhand förutsättningarna. Om syste-
met inte skulle tillåtas skulle kanske färre bo-
lag börsnoteras. Däremot är vi emot när ett 
bolag som redan är noterat och vill införa 
rösträttskillnader i efterhand eller vidtar åt-
gärder som missgynnar de aktieägare som 
har röstsvaga aktier.  

I tre fall, D. Carnegie & Co, Amasten och 
Sagax, var villkoren för bemyndiganden om 
nyemissioner som styrelsen föreslog på bo-
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lagsstämmorna för omfattande och inte i linje 
med vår ägarpolicy. Ett beslut om bemyndi-
gande om nyemission från aktieägarna på bo-
lagsstämman till styrelsen innebär att styrelsen 
får mandat från aktieägarna att självständigt 
fatta beslut om att emittera nya aktier. Vid 
exempelvis ett förvärv av ett annat bolag el-
ler fastighet kan hela  eller delar av köpeskil-
lingen utgöras av bolagets aktier. Fördelen 
med ett bemyndigande är att styrelsen kan 
genomföra affärer snabbt till exempel vid ett 
förvärv. Om styrelsen inte har ett bemyndi-
gande måste de kalla aktie ägarna till en extra 
bolagsstämma vilket tar tid och kan i värsta 
fall innebära att affären rinner ut i sanden. 
Nackdelen eller risken för aktieägarna med 
ett bemyndigande är att styrelsen genomför 
en nyemission som innebär att de som deltar 
i nyemissionen gynnas på bekostnad av be-
fintliga aktieägare som späds ut så mycket 
att värdet per aktie minskar. Risken kan vara 
extra stor i börsbolag där styrelsen och led-
ningen är relativt små ägare och där de kan-
ske ser incitament att bygga ett stort bolag 
genom förvärv snarare än att leverera en hög 
avkastning per aktie. För att inte ge styrelsen 

helt obegränsade tyglar har många institutio-
nella ägare begränsningar i hur stora bemyn-
diganden man kan acceptera. Länsförsäk-
ringar har satt denna gräns i till tio procent 
av aktiekapitalet.   

I fallet Sagax framförde Fondbolaget kri-
tik mot förslaget på en extra bolagsstämma i 
oktober 2016 och bad styrelsen se över be-
myndigandet inför nästa bolagsstämma.  
Fondbolaget röstade också nej till förslaget 
på årsstämman i maj 2017 när samma förslag 
kom upp igen utan att styrelsen tagit hänsyn 
till kritiken. Även i maj 2018 röstade vi nej till 
förslaget då man inte ändrat förslaget. 

2017 framförde Fondbolaget en liknande 
kritik på årsstämman i FastPartner. Dock gjorde 
styrelsen klart att de skulle se över förslaget 
till nästa år vilket man också gjorde till års-
stämman 2018 varför Fondbolaget röstade  
ja till förslaget. 

Amasten hade ett bemyndigande om ny-
emission som också var för brett. Trots det 
valde Fondbolaget att rösta för styrelsens 
förslag på grund av att bolaget är så litet att 
en begränsning skulle innebära att en ny-
emission mätt i kronor skulle vara liten. 

 Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och utan 
 bemyndigandet skulle bolaget få sämre för-
utsättningar att skapa aktieägarvärde.  

D. Carnegie & Co gällde det ett förslag vid 
en extra bolagsstämma i februari 2018 om att 
ge styrelsen bemyndigande att besluta om 
nyemission. Fondbolaget framförde att vi hade 
föredragit ett förslag till beslut om nyemission 
där emissionsvillkoren är kända istället för 
ett bemyndigande där emissionsvillkoren be-
stäms av styrelsen. Vidare framförde vi att vi 
föredrar andra finansieringskällor än nyemis-
sion av aktier och att bemyndigandet var väl-
digt högt, upp till 1 500 miljoner kronor vilket 
skulle inneburit cirka 16 procent fler aktier i 
bolaget om det utnyttjats maximalt och därför 
röstade Fondbolaget nej till styrelsen förslag.  

Inför bolagsstämman hade vi tillsammans 
med ett par andra större aktieägare ett möte 
där bland annat VD och styrelseordföranden 
deltog. Den nyemission som senare genom-
fördes var något mindre så man tog delvis 
hänsyn till våra synpunkter. 
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Bolagsstämmor  
utomlands

Fondbolaget kan i vissa fall vara stora ägare i 
nordiska bolag utanför Sverige och röstar då 
på bolagsstämman om innehaven uppfyller 
våra kriterier för röstning (se kriterierna ovan 
under rubriken bolagstämmor i Sverige). Utö-
ver det röstar vi även på bolagsstämmor i 
våra 30 största innehav på den amerikanska 
marknaden i det fall hållbarhetsrelaterade 
förslag tas upp vid stämman. Utomlands sker 
röstning normalt sett genom så kallad ”proxy 
vote”, det vill säga fullmaktsröstning med 
skriftliga instruktioner för alla beslutspunkter.

Antal bolagsstämmor där Länsförsäkringar 
Fondförvaltning röstat ja till hållbarhets-
relaterade aktieägarförslag under perioden 
2017-07-01 till 2018-06-30. 

1

7

4

2

2

2

 Rapportering av lobbying verksamhet
 Övrig hållbarhetsrapportering
  Rapportering av löneskillnader mellan manliga 

och kvinnliga anställda
  Riskrapportering kopplat till innehåll på digitala 

plattformar
  Inkludering av hållbarhetskriterier i ersätt-

ningsriktlinjer
 Inrättande av riskkommittee i styrelsen

Stämmosäsongen 2018
Under första halvåret 2018 har Fondbolaget 
röstat på årsstämman i tre nordiska bolag 
och en i Spanien. Fondbolaget har dessutom 
under perioden röstat för hållbarhetsrelate-
rade förslag på elva bolagsstämmor i ameri-
kanska bolag.  Temat på de hållbarhetsrelate-
rade aktieägarförslag som Fondbolaget 
röstade för framgår av diagramet nedan. 
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Röstningsöversikt
Röstningsöversikt för Länsförsäkringar Fondförvaltning från bolags-
stämmor under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30

Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

Balder 2017-09-26 EGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Extra bolagsstämma rörande beslut om 
inlösen av samtliga preferensaktier. 

Magnolia Bostad 2017-10-13 EGM Johannes Wingborg Johannes Wingborg Ja Nej Utlåtande uppläst på stämman, punkt 7 
vilket noterades i protokollet: Styrelsens 
redogörelse för och förslag till beslut om 
godkännande av förändring av befintlig 
minoritetsägandestruktur. Vi röstar ja till 
styrelsens förslag. Beslutet att rösta ja 
bygger på en samlad bedömning och efter 
att vi har haft flera dialoger med repre-
sentanter från styrelsen inför bolags-
stämman. Alternativet, att rösta nej, be-
dömer vi vore sämre för oss som 
aktieägare. Vi delar styrelsens syn att VD 
är viktig för bolagets fortsatta expansion 
och att bolaget riskerar att förlora mo-
mentum om denne slutar. Vi förstår histo-
riken kring det nuvarande avtalet och vi 
bedömer att styrelsen utifrån det nuva-
rande avtalet har försökt skapa en så bra 
lösning som möjligt för bolaget. Med det 
sagt är vi inte odelat positiva till förslaget. 
Vi anser att ett noterat bolag av princip 
inte alls bör ha denna typ av avtal med ett 
bolag som VD äger och det finns risker 
med avtalet. Vi ser detta som engångsfö-
reteelse och i framtiden måste bolaget 
attrahera VD med normala incitaments-
strukturer. Vidare har vi av styrelsen fått 
ett löfte om att incitamentsprogrammet 
för ledningen som årsstämman 2017 fat-
tade beslut om inte kommer att omfatta 
VD.”

Corem Property 
Group

2017-11-10 EGM Jesper Bonnivier Johannes Wingborg, 
biträde Jesper Bon-
nivier

Ej rösträtt Ej rösträtt Ej rösträtt Utlåtande uppläst på stämman under 
punkt 7 vilket noterades i protokollet: Be-
träffande punkt 7-10 samt 13: Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning bedömer att för-
slaget, att införa ett nytt aktieslag, 
B-aktier, som är röstsvagare, inte gynnar 
alla aktieägare. Av principiella skäl tycker 
vi att åtgärder som att innebär att nya ak-
tieslag införs där enda skillnaden är rös-
tvärdet bör undvikas. Likviditeten i bola-
gets aktie är idag låg. Att införa ytterligare 
ett aktieslag med röstsvaga aktier kom-
mer inte öka likviditeten. A-aktierna kom-
mer på sikt samlas hos kontrollägare och 
för en institutionell ägare som Länsför-
säkringar Fondförvaltning kommer B-ak-
tien vara det aktieslag som är mest att-
raktivt då de sannolikt kommer ha högst 
likviditet. Vidare försvåras bud från andra 
aktörer vilket inte kan ligga i alla aktieäga-
res intressen. Bolaget har inte kunnat 
motivera tillräckligt bra varför det inte 
kan växa med normal utspädning av rös-
terna utan att en ”begränsad utspädning” 
av rösterna är viktigt för att kunna växa. 
Även om bolagets aktie utvecklats väl den 
senaste tiden vilket vi är nöjda med hand-
las bolagets stamaktie med rabatt. Bola-
get äger en stor aktiepost i Klövern vilket 
även det handlas med rabatt vilket inne-
bär att rabatten egentligen är ännu stör-
re. Bolag som handlas med rabatt bör 
överhuvudtaget inte emittera nya aktier. 
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Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

AcadeMedia AB 2017-11-24 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

NP3 Fastigheter 2018-02-05 EGM Johannes Wingborg 
(ordf)

Johannes Wingborg Ja Nej Förvärv av fastigheter (närståendetrans-
aktioner, ändring av bolagsordningen, ny-
emission av preferensaktier, bemyndigan-
de om nyemission av preferensaktier). 
Förslagen bedömdes vara till fördel för 
oss som aktieägare.

D. Carnegie & Co 2018-02-23 EGM Johannes Wingborg 
(ordf)

Johannes Wingborg Nej Röstade nej till 
punkt7.

Nej Utlåtande uppläst på stämman under 
punkt 7 vilket noterades i protokollet: Det 
är positivt att Bolaget ser så stora möjlig-
heter att växa affären genom investering-
ar och förvärv. Det är dock centralt att in-
vesteringar som görs är värdeskapande 
för Bolaget och dess aktieägare genom 
att leverera en god avkastning per aktie. 
Länsförsäkringar Fondförvaltning har för-
troende för styrelsen och ledning men i 
sakfrågan om hur investeringarna ska fi-
nansieras har vi en annan åsikt och vi fö-
redrar andra finansieringskällor än ny-
emission av aktier. Bemyndigandet är upp 
till 1 500 miljoner kronor vilket är ett högt 
belopp och om det skulle utnyttjas maxi-
malt skulle det innebära ca 16 procent fler 
aktier vilket är en hög andel. Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning hade också före-
dragit ett förslag till beslut om nyemission 
där emissionsvillkoren är kända istället 
för ett bemyndigande där emissionsvillko-
ren bestäms av styrelsen. Därför röstar 
Länsförsäkringar Fondförvaltning nej till 
punkten 7. Oavsett vad bolagsstämman 
beslutar tror Länsförsäkringar Fondför-
valtning starkt på Bolagets möjligheter 
att leverera aktieägarvärde och vill fort-
satt vara Bolagets näst största ägare.

Walt Disney 2018-03-08 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-4 + 6 Ja Röstade för punkt 5, aktieägarförslag om 
rapportering av bolagets lobbyingverk-
samhet.

Nordea 2018-03-15 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Punkt 20, Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning röstade för en fusion mellan bolaget 
och Nordea Holding Abp, vilket innebär en 
flytt av moderbolaget till Finland. Motivet 
är att styrelsen bedömt att det finns sto-
ra ekonomiska fördelar med detta främst 
på grund av regulatoriska skäl. Länsför-
säkringar Fondförvaltning bedömer att 
styrelsens förslag att flytta är till fördel 
för bolagets aktieägare. Mer än 95 pro-
cent av avgivna rösterna på stämman och 
vid stämman företrädda aktier röstade för 
förslaget.   

Swedbank 2018-03-22 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

SEB 2018-03-26 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Suomen Hoivati-
lat Oyj, Finland

2018-03-27 AGM Johannes Wingborg Proxy Ja Nej Rösning genom proxy

Röstningsöversikt fortsättning
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Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

Volvo 2018-04-05 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Pandox 2018-04-09 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Fabege 2018-04-09 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Dometic Group 2018-04-10 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej

Lehto Group Oyj, 
Finland

2018-04-11 AGM Nej Proxy Ja Nej Röstning genom proxy

Iberdrola , Spa-
nien

2018-04-13 AGM Nej Proxy Ja Nej Motivet till att Fondbolaget röstade på 
denna bolagsstämma är enbart att de ak-
tieägare som röstar på årsstämman er-
håller högre utdelning än de som ej röstar. 
Fondbolagt motsätter sig dock detta av 
principiella skäl då Länsförsäkringar 
Fondförvaltning äger tusentals bolag och 
det skulle vara ohållbart om många bolag 
inför skillnader i utdelning då det kostar 
tid och pengar att rösta på bolagsstäm-
mor. Detta har framförts till bolaget. 

Hemfosa Fastig-
heter

2018-04-18 AGM Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson

Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson

Ja Nej

Nordic Water-
poofing Holding

2018-04-20 AGM Nej Ulf Gundemark, 
(Styrelsens  
ordförande)

Ja Nej

Bravida Holding 2018-04-20 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Wells Fargo 2018-04-24 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-4 + 6 Ja Röstade för punkt 5, aktieägarförslag om 
att införa hållbarhetsrelaterade mål i bo-
lagets ersättningspolicy.

Victoria Park 2018-04-24 AGM Nej Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson

Ja Nej

Atlas Copco 2018-04-24 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Bonava 2018-04-25 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Thule Group 2018-04-25 AGM Nej Eva Gottfrids dotter-
Nilsson

Ja Nej

Wihlborgs 2018-04-25 AGM Nej Eva Gottfrids dotter-
Nilsson

Ja Nej

General Electric 2018-04-25 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-7 + 
9-10

Ja Röstade för punkt 8, aktieägarförslag om 
rapportering av bolagets lobbyverksam-
het samt politiska donationer. 

FastPartner 2018-04-26 AGM Johannes Wingborg Sofia Aulin Ja Nej

Klövern 2018-04-26 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Kungsleden 2018-04-26 AGM Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson (ordf)

Eva Gottfrids dotter-
Nilsson

Ja Nej

Catena 2018-04-26 AGM Johannes Wingborg Johannes Wingborg Ja Nej

Röstningsöversikt fortsättning
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Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

Pfizer 2018-04-26 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-6 Ja
Röstade för punkt 7, aktieägarförslag om 
rapportering av bolagets lobbyingverk-
samhet. 

Platzer Fastighe-
ter Holding

2018-04-26 AGM Nej Anders Tykesson, 
Länsförsäkringar 
Göteborg- och Bo-
huslän

Ja Nej

Corem Property 
Group

2018-04-27 AGM  Jesper Bonnivier Jesper Bonnivier Ja Nej

Magnolia Bostad 2018-04-27 AGM Johannes Wingborg Johannes Wingborg Ja Nej

Selvaag Bolig 
ASA, Norge

2018-05-02 AGM Nej Proxy Ja Nej

NP3 Fastigheter 2018-05-02 AGM Johannes Wingborg 
(ordf.)

Johannes Wingborg Ja Nej

Verizon 2018-05-03 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-4 + 
6-9

Ja Röstade för punkt 5, aktieägarförslag om 
rapportering av bolagets lobbyingverk-
samhet.

Trianon 2018-05-03 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Berkshire 
Hathaway

2018-05-05 AGM Nej Martin Axell. Biträde 
Sebastian Hållenius

Ja Ja Röstade för punkt 3, aktieägarförslag om 
att bolaget ska anta en ny policy som 
uppmuntrar bolagets dotterbolag att 
publicera hållbarhetsrapporter årligen. 

Sagax 2018-05-07 AGM Nej Johannes Wingborg Nej Röstade nej till punkt 
14.

Nej Röstade nej till punkt 14, styrelsens för-
slag till bemyndigande att öka aktiekapi-
talet genom nyemission av aktier, teck-
ningsoptioner och/eller konvertibler. 
Noterades i protokollet att vi framförde 
att bemyndigandet var för brett då be-
myndigandet omfattar högst tio procent 
av röstetalet och därmed kan komma att 
överstiga tio procent av aktiekapitalet. 

Autoliv, Inc 2018-05-08 AGM Nej Proxy Nej 2 Nej Röstade nej till punkt 2, Rådgivande röst 
avseende Autoliv, Inc:s ersättningspro-
gram 2017 till ledande befattningshavare 
eftersom ersättningarna till ledningen be-
döms sammantaget vara förhållandevis 
höga. 

Investor 2018-05-08 AGM Nej Sofia Aulin Ja Nej

Hennes & Mauritz 2018-05-08 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej

HEBA Fastigheter 2018-05-08 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Balder 2018-05-08 AGM Nej Jesper Bonnivier Ja Nej

Röstningsöversikt fortsättning
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Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

D. Carnegie & Co 2018-05-08 AGM Johannes Wingborg 
(ordf) Johannes Wingborg Ja Nej

Valberedningen lämnade ett reviderat 
förslag till styrelse på årsstämman. Sty-
relseledamöterna Rolf Buch, och 
Jean-Christophe Dubois avböjde omval. 
Den oberoende ledamoten Rolf Buch är 
VD för Vonovia som är ett av Tysklands 
största börsnoterade bostadsbolag. Strax 
före årsstämman lade Vonovia ett bud på 
konkurrenten Victoria Park. För att uppnå 
balans mellan oberoende och till huvudä-
garen Blackstone beroende ledamöter i 
styrelsen avböjde även Jean-Christophe 
Dubois omval. 

American Water 
Works

2018-05-11 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-3 Ja Röstade för punkt 4, aktieägarförslag om 
att bolaget ska publicera en rapport rö-
rande bolagets påverkan och ansvar för 
”human right to water and sanitation”, 
punkt 5, aktieägarförslag om att bolaget 
årligen ska publicera en rapport rörande 
bolagets lobbying verksamhet samt punkt 
6, aktieägarförslag om att bolaget ska öka 
transparensen gällande bolagets politiska 
donationer. 

Boule Diagnostics 2018-05-14 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Kindred Group 2018-05-15 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

SSM Holding 2018-05-15 AGM Johannes Wingborg 
(ordf)

Johannes Wingborg Ja Nej Noterades i protokollet, punkt 14, Förslag 
till riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare att Länsförsäkringar 
Fondförvaltning uppmanade styrelsen att 
se över utformningen av bolagets befintliga 
bonusavtal med VD. 

Bygg-partner i 
Dalarna

2018-05-16 AGM Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson

Eva Gottfridsdot-
ter-Nilsson

Ja Nej

Amasten Holding 2018-05-17 AGM Johannes Wingborg 
(ordf)

Johannes Wingborg Ja Nej Vi framförde att även om vi röstar ja till 
bemyndigandet om nyemission så avser vi 
att bemyndigandet är för brett och inne-
bär ett avsteg från vår ägarpolicy. Motive-
ringen till avsteget från vår ägarpolicy är 
att bolaget har för avsikt att växa fastig-
hetsvärdet och i och med att börsvärde är 
så pass litet innebär en begränsning på tio 
procent av aktiekapitalet att endast 
mycket små fastighetsförvärv kan ge-
nomföras. 

Home Depot 2018-05-17 AGM Nej Proxy Ja Avstod punkt 1-3 
samt punkt 6-7

Ja Röstade för punkt 4, aktieägarförslag om 
bolaget ska publicera en rapport över sina 
donationer med politisk påverkan, punkt 
5, aktieägarförslag om bolaget ska public-
era information gällande könsuppdelning 
inom bolaget samt hur bolaget arbetar 
med att minimera diskriminering. 

Nexam Chemical 
Holding

2018-05-17 AGM  Jesper Bonnivier 
(ordf)

Jesper Bonnivier Ja Nej

Scandi Standard 2018-05-22 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Stendörren 
Fastigheter

2018-05-23 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Exxon 2018-05-30 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-6 Ja Röstade för punkt 7, aktieägarförslag om 
att bolaget ska publicera en rapport över 
bolagets lobbyingverksamhet.

Röstningsöversikt fortsättning
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Bolag Datum Årsstämma 
(AGM) 
eller extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick 
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för 
valberedningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekommend- 
ationer

Fondbolaget 
röstade för val-
beredningens och 
styrelsens förslag 
förutom nedan 
angivna punkter 
där vi röstat emot 
eller avstått

Fondbolaget 
röstade för 
aktieägar-
förslag

Kommentarer 

Facebook 2018-06-01 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-3, 
samt punkt 5 och 8.

Ja Röstade för punkt 4, aktieägarförslag om 
att bolaget ska instifta ett riskutskott, 
punkt 6, aktieägarförslag om att bolaget 
ska publicera en rapport över hur bolaget 
hanterar de risker som finns förknippade 
med det material som publiceras på bola-
gets plattform samt punkt 7, aktieägar-
förslag om att bolaget ska publicera en 
rapport över bolagets policy och mål gäl-
lande löneskillnader mellan män och kvin-
nor. 

Alphabet 2018-06-06 AGM Nej Proxy Nej Avstod punkt 1-4, 7 
och 9.

Ja Röstade för punkt 5, aktieägarförslag om 
att bolaget ska publicera en rapport över 
bolagets lobbyingverksamhet, punkt 6, 
aktieägarförslag om att bolaget ska publ-
icera en rapport över de risker som finns 
förknippade med hårdare reglering gäl-
lande löneskillnader mellan män och kvin-
nor, punkt 8, aktieägarförslag om att bo-
lagets ersättningspolicy ska inkludera 
vissa prestationsmål kopplade till hållbar-
het och mångfald samt punkt 10, aktieä-
garförslag om att bolaget ska publicera 
en rapport över hur bolaget hanterar de 
risker som finns förknippade med det ma-
terial som publiceras på bolagets platt-
form.

Röstningsöversikt fortsättning

Tabell 4. Årsstämmor och och extra bolagsstämmor

Totalt antal stämmor under perioden 2017-07-01 – 2018-06-30: 60
- Varav stämmor i Sverige: 44
- Varav stämmor i övriga Norden och Europa: 4
- Varav stämmor i USA och övriga världen: 12

Totalt antal stämmor under perioden 2018-01-01 – 2018-06-30: 56
- Varav stämmor i Sverige: 40
- Varav stämmor i övriga Norden och Europa: 4
- Varav stämmor i USA och övriga världen: 12
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Frågor kring Länsförsäkringar Fondförvaltnings arbete med ansvarsfulla investeringar
ansvarsfullainvesteringar@lansforsakringar.se 

Frågor kring Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar
ESG@lansforsakringar.se  

Frågor kring Länsförsäkringar Fondförvaltnings arbete med ägarstyrning 
johannes.wingborg@lansforsakringar.se 

lansforsakringar.se
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Vill ni veta mer om vårt arbete? 
På vår webbplats www.lansforsakringar.se  
hittar du mer information om:
• Ägarstyrningsrapporter 
• Vårt fondsortiment och kunderbjudande
• Hållbarhetsprofil på olika fonder
• Koldioxidavtryck i våra fonder
• Vår ägarpolicy
• Bolag som omfattas av dialog
• Uteslutna bolag


