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Styrelsen i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, (”Bolaget”) 
har vid sammanträdet den 17 juni 2021 fastställt följande 

 

Principer för aktieägarengagemang 
 

1 Inledning 

Bolaget äger aktier i svenska och utländska aktiebolag, både aktier som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad samt onoterade. Merparten av exponeringen i noterade ak-
tier sker för närvarande genom fonder och utgör därmed ett indirekt ägande. Bolaget har 
vid sidan av aktier innehav i en mängd andra tillgångsslag som räntebärande värdepapper 
och kreditfonder, fastigheter samt infrastrukturtillgångar. I samtliga tillgångsslag har Bola-
get för avsikt att arbeta för ett hållbart värdeskapande som skapar god avkastning åt kun-
derna. 
 
Aktieportföljen är brett diversifierad över hela världen. En signifikant andel av aktieportföl-
jen utgörs av aktier utgivna av bolag inom EES och då främst svenska aktier. 
 
Bolagets placeringar i aktier sker dels genom aktiv förvaltning, dels genom index-förvalt-
ning, d.v.s. förvaltningen har att placera Bolagets medel så nära som möjligt ett visst jämfö-
relseindex. Inslaget av indexförvaltning innebär att Bolaget indirekt har exponering mot ett 
stort antal bolag. 
 
Bolagets styrelse har antagit en hållbarhetsinstruktion avseende förvaltningen av Bolagets 
tillgångar. Instruktionen behandlar övergripande principer för hur hållbarhet ska beaktas i 
förvaltningen av aktieportföljen samt grunder för exkludering av bolag.  
 
Bolaget har ingått ett kapitalförvaltningsavtal (”Kapitalförvaltningsavtalet”) med SEB In-
vestment Management AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (gemensamt ”SEB”). 
Inom ramen för Kapitalförvaltningsavtalet, eller tillämpliga fondbestämmelser, ansvarar 
SEB i egenskap av kapitalförvaltare för Bolagets arbete med ägarfrågor, utifrån instrukt-
ioner från Bolaget, inklusive av Bolagets styrelse beslutade principer för aktieägarengage-
mang. 

2 Löpande övervakning 

Bolaget, direkt eller genom sin kapitalförvaltare, ska löpande övervaka bolag som Bolaget 
investerar i (”Portföljbolag”), med fokus på de Portföljbolag där Bolaget har en betydande 
ägarandel och Portföljbolag där Bolagets innehav är betydande för Bolagets avkastning. För 
sådana Portföljbolag ska Bolaget övervaka eller låta övervaka följande frågor: 
 
a) Portföljbolagens strategi 
b) Portföljbolagens finansiella och icke-finansiella resultat och risker 
c) Portföljbolagens kapitalstruktur 
d) Portföljbolagens sociala och miljömässiga påverkan 



e) Portföljbolagens bolagsstyrning 
f) Portföljbolagens ersättningssystem inklusive incitamentsprogram 
 
SEB ansvarar för den löpande övervakningen enligt ovan. 

3 Dialog med Portföljbolagens företrädare 

Bolaget, direkt eller genom sin kapitalförvaltare, ska löpande föra dialoger med företrädare 
för de underliggande Portföljbolagen, med fokus på de bolag där det finns en betydande ex-
ponering och bolag där Bolagets innehav är betydande för Bolagets avkastning, eller där 
Bolaget ser andra skäl till dialog, såsom utmaningar i hållbarhetsfrågor.  
 
SEB ansvarar för den löpande dialogen enligt ovan.  

4 Utövande av rösträtt 

Bolaget, direkt eller genom sin kapitalförvaltare, ska delta vid och utöva Bolagets rösträtt 
på bolagsstämmor i de underliggande Portföljbolagen. Bolaget har som ambition att vara 
närvarande genom egna företrädare eller genom sin kapitalförvaltare åtminstone vid de bo-
lagsstämmor där Bolaget representerar ett betydande ägande och/eller där innehavet är 
betydande för Bolagets avkastning. 
 
Bolaget, eller dess kapitalförvaltare, ska i förekommande fall delta aktivt i arbetet med no-
minering av styrelseledamöter. 

5 Samarbete med andra aktieägare 

Bolaget, direkt eller genom sin kapitalförvaltare, ska när så är lämpligt samarbeta med 
andra aktieägare i ägarfrågor. Bolaget skall dock inte vara del av någon fast ägargruppe-
ring. 

6 Bolagets kommunikation med relevanta intressenter i Port-
följbolag 

Bolaget, direkt eller genom sin kapitalförvaltare, ska när så är påkallat kommunicera med 
andra intressenter i Portföljbolagen.  

7 Bolagets hantering av faktiska och potentiella intressekon-
flikter 

Investeringar ska alltid ske med utgångspunkt i försäkringstagarnas bästa och eventuella 
intressekonflikter kopplade till investeringen ska alltid utvärderas och omhändertas i enlig-
het med Bolagets instruktion avseende identifiering och hantering av intressekonflikter. 
 
 
 
 
 



8 Rapportering 

Bolaget, eller dess kapitalförvaltare, ska varje år redogöra för hur dessa riktlinjer för aktieä-
garengagemang har tillämpats. Redogörelsen ska innehålla 
1. en allmän beskrivning av Bolagets röstningsbeteende i portföljbolagen, 
2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, 
3. uppgift om, i förekommande fall, i vilka frågor som Bolaget har använt sig av råd eller 
röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, och 
4. uppgift om hur Bolaget röstat på Portföljbolagens stämmor. 
 
Redogörelsen ska offentliggöras och hållas tillgänglig på Bolagets webplats. I den utsträck-
ning ovanstående uppgifter redovisas av Bolagets kapitalförvaltare ska Bolaget på sin web-
plats uppge var kapitalförvaltaren offentliggjort denna information. 
 

 


