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1. Inledning
1.1. SEB Investment Management AB (”Fondbolaget”) är en 
av Sveriges största kapitalförvaltare på Stockholmsbörsen. 
Ett ansvarsfullt utövande av ägarrollen är en viktig del av 
förvaltningsuppdraget från fondandelsägarna. Styrelsen för 
Fondbolaget har upprättat  Principer för aktieägarengagemang 
som riktlinje för hur Fondbolaget agerar som ägare i de bolag som 
Fondbolagets fonder investerar i. Styrelsen har samtidigt antagit 
riktlinjer hur Fondbolaget ska verka som ansvarsfull ägare.

1.2. 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 varje 
investeringsfond. 

1.3. Instruktionen ska uppdateras och antas vid behov men 
åtminstone årligen av styrelsen i Fondbolaget.

2. Organisation och ansvar
2.1. Operationellt ansvarig för ägarstyrningsfrågor i Fondbolaget är 
Head of Corporate Governance.

2.2. Relevanta företagshändelser ska bevakas av Fondbolagets 
ägarstyrningsteam med Head of Corporate Governace som ytterst 
ansvarig.

2.3. Bolagets beslutsordning avseende ägarfrågor framgår av 
Fondbolagets Principer för aktieägarengagemang.

3. Utövande av rösträtter
3.1. Rösträtter ska enbart användas till förmån för fonden.

3.2. Rösträtter ska användas enligt den berörda fondens mål och 
placeringsinriktning vilket säkerställs genom att fondbestämmelser 
och investment guidelines alltid beaktas samt att ansvarig förvaltare 
deltar i förberedande arbete inför röstning.

3.3. Röstning skall ske utifrån Fondbolagets Principer för 
aktieägarengagemang och Hållbarhetspolicy

3.4. Röstning sker när det är tekniskt möjligt och försvarbart ur ett 
aktiestyrningsperspektiv i de bolag där fondernas sammantagna 
innehav antingen utgör en stor andel av rösterna i företaget eller 
har ett stort ekonomiskt värde för fonderna. I normalfallet röstar 
fonderna i företag där det sammantagna ägandet uppgår till 
1% av rösterna i bolaget eller där det sammantagna värdet av 
fondernas innehav överstiger 1 miljard SEK. Därutöver används 
röstningen som en del i Fondbolagets påverkansarbete där vi genom 
vårt ägarstyrningsarbete strävar efter att öka avkastningen för 
andelsägarna.

3.5. Röstning i utländska bolag sker i huvudsak genom Proxy Voting. 
Fondbolaget tar hjälp av en extern leverantör av ägartjänster för att 
hantera de administrativa rutinerna kring röstandet. Fondbolaget 
anlitar också en rådgivare som lämnar röstningsrekommendationer 
utifrån Fondbolagets Principer för aktieägarengagemang och 
Hållbarhetspolicy. Fondbolagets ägarstyrningsteam utvärderar 
röstningsrekommendationerna och fattar därefter beslut om hur 
fonderna ska rösta i varje enskilt fall.

3.6. I Fondbolagets instruktion för hantering av intressekonflikter 
finns beskrivet hur eventuella intressekonflikter som skulle kunna 
uppstår när rösträtter används ska hanteras. Head of Corporate 
Governance ska ta kontakt med Compliance om intressekonflikter 
uppstår som inte beskrivs i Fondbolagets instruktion för hantering av 
intressekonflikter.

3.7. I de fall Fondbolaget avser att rösta emot styrelsens förslag i 
bolaget i fråga ska det föras en kommunikation med bolagets ledning 
för att säkerställa förståelse för Fondbolagets ståndpunkt, i de fall 
frågan har betydelse för bolaget i frågas strategi. 

4. Dokumentation
4.1. Head of Corporate Governance ska säkerställa att de fall 
där Fondbolaget röstar emot styrelsens förslag i bolaget i fråga 
dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla en tydlig motivering.

5. Redovisning – Transparens
5.1. Fondbolagets Principer för aktieägarengagemang samt policy 
för utövande av rösträtt ska finnas tillgänglig för investerarna via 
Fondbolagets hemsida. 

5.2. Redovisning av statistik på hur många bolagsstämmor 
Fondbolaget röstat och deltagit i samt hur många valberedningar 
Fondbolaget deltagit i ska på årlig basis göras tillgängliga för 
andelsägarna i SEB:s årliga Hållbarhetsrapport och på SEB:s hemsida 
www.seb.se/fondbolaget.


