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Ägaransvar  
för att skapa värde
Denna rapport beskriver hur ägarstyrningsarbetet bedrivits av 
 Länsförsäkringar Fondförvaltning under hösten 2018 och våren 2019. 

Länsförsäkringar AB-koncernens direktägan-
de i börsnoterade aktier sker i stort sett ute-
slutande genom de fonder som förvaltas av 
Länsförsäkringar Fondförvaltning (i fortsätt-
ningen även ’Fondbolaget’). Den sammanlagda 
volymen i Fondbolagets fonder uppgår till ca 
180 miljarder kronor. Ägarstyrningen sker i 
första hand i svenska och nordiska bolag där 
Fondbolaget tillhör de större ägarna. Fond-
bolaget förvaltade aktier i 197 olika nordiska 
bolag till ett värde av cirka 54 miljarder kro-
nor per 30 juni 2019. Det innebär att Fond-
bolaget är den 50:e största ägaren i Norden 
(13:e i Sverige). Ägandet är i normalfallet be-
gränsat till tio procent av ett  bolag varför en 
fond eller ett Fondbolag relativt sällan är den 
enskilt största ägaren.  Däremot förekommer 
det ibland att Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning är den näst största eller tredje största 
ägaren. I en del mindre bolag är det endast 

en fond som äger aktier i bolaget men i de lite 
större bolagen är det ofta flera av Länsför-
säkringars fonder som tillsammans gör Fond-
bolaget 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 Länsförsäkringar kring vår syn 
på olika frågor till exempel på utformning av 
incitamentsprogram till ledningen  inför års-
stämman. Möjligheterna att utöva ägarstyr-
ning är som störst i bolag där ägandet är 
stort. Dels genom att man har större formell 
direkt påverkan på bolagsstämma och genom 
valberedning men också genom att man nor-
malt sett har en större grad av informella 
kontakter och avstämningar. Ju större ägande 
desto större tyngd har man i diskussionerna. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning har också 
ett potentiellt kapital som kan ge en tyngd i 
diskussionerna även om fonderna för tillfället 
inte är en stor ägare, speciellt i mindre bolag.  

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. Allt som görs 
inom Fondbolagets ägarstyrningsarbete styrs 
av en Policy för ansvarsfulla investeringar och 
ägarstyrning som fastställts av styrelsen för 
både Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar 
Fondförvaltning samt av Principer för aktie-
ägarengagemang för Länsförsäkringar Fond-
förvaltning som beslutats av VD som mer i 
 detalj beskriver hur ägarstyrningsarbetet ska 
bedrivas.  
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Deltagande  
i valberedningar
Fondbolaget är genom fonderna stora ägare  
i ett flertal bolag, framförallt i fastighets-
bolag. Genom att delta i valberedningar har   
vi möjlig het att bland annat påverka antalet 
styrelseledamöter, styrelsens sammansätt-
ning, styrelseledamöters arvoden, revisorer, 
revisorsarvoden och principer för utseende 
av valberedning.

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 beaktande i 
syfte att hålla nere antalet ledamöter i de fall 
bolagets komplexitet inte kräver annat. Vi läg-
ger även fokus på styrelsens ordförande och 
den roll denne spelar för styrelsens arbete. 
Förslag till arvode för styrelsearbete ska spegla 
ledamöternas arbetsinsats och ansvar och ska 
vara skäliga och marknadsmässiga. Relationen 
mellan arvode till styrelsens ordförande och 
övriga ledamöter ska vara rimlig, men samtidigt 
spegla det extra arbete en ordföranderoll inne-
bär. Särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå 
utifrån bedömd arbetsinsats och ansvar. Varje 
bolag är unikt och uppdraget för valberedning-
en är att sätta samman det team av ledamöter 
som ger bolaget bästa förutsättningar att leda 
det enskilda bolaget och att alla de erfarenhet-
er och kompetenser som bolaget bedöms be-
höva finns representerat i styrelsen.  

Valberedningar inför årsstämmor 2019
Inför årsstämmorna 2019 ingick Fondbolaget 
i 18 (16) valberedningar. Alla utom Nexam 
Chemicals och NCAB är verksamma inom 

bygg- eller fastighetssektorn. Nya valbered-
ningar var JM, NCAB, Nyfosa och Tre Kronor 
Property Investment.  

Fondbolagets representant har varit ord-
förande för valberedningen i Hembla, Amasten, 
Tre Kronor Property Investment, Nyfosa, SSM 
Holding, Stendörren samt Nexam Chemical 
Holding. 

Arton (15) nya ledamöter valdes in varav sex 
(6) var kvinnor. Arton personer lämnade varav 
sju var kvinnor. I fem (6) bolag valdes inga nya 
ledamöter. Det var Corem Property Group, 
Magnolia Bostad, NCAB, SSM och Wihlborgs. 
Andelen kvinnor i bolagen där Fondbolaget in-
gick i valberedningen behölls i stort sett oför-
ändrad på 37 procent (38). Andelen kvinnor  
i gruppen ej oberoende ledamöter uppgick till 
13 procent (4 kvinnor av 30 personer).  Valbere-
dare från en institution har större inflytande 
över de oberoende ledamöterna än över ej 
oberoende. I gruppen oberoende ledamöter 
uppgick andelen kvinnor till 46 procent.

Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan 
den infördes att en jämn könsfördelning ska 
 eftersträvas i börsbolagens styrelser. Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning har satt upp tre 
 ambitionsnivåer. De börsnoterade bolag i 
 Sverige som omfattas av koden som inte upp-
fyllde Kollegiets ambitioner var Magnolia 
 Bostad, NCAB, SSM och Stendörren.  

Då Fondbolaget ingått i olika bolags valbe-
redningar från år till år är det mest relevant att 

jämföra andelen kvinnor efter årsstämman 
med före årsstämman samma år. Vi träffar och 
intervjuar regelbundet personer som skulle 
kunna vara potentiella styrelseledamöter. Per-
soner i ledande positioner i börsnoterade bolag 
med erfarenhet och komptens från fastighets-
förvaltning, projektering, finansiering, digitali-
sering och hållbarhet har varit av särskilt in-
tresse. Även erfarenheter från transaktioner 
och förvärv och aktiemarknadsförståelse har 
varit efterfrågade kompetenser.  

För att nå kollegiets ambition om cirka  
40 procent av det minst representerade könet  
i styrelsen efter stämmosäsongen år 2020 för 
samtliga bolag behöver många bolags valbered-
ningar fortsatt ha fokus på frågan. Det finns 
inget generellt svar på varför andelen kvinnor 
inte ökat när det gäller de valberedningar Fond-
bolaget ingått i. Varje bolag är unikt och vi hän-
visar till respektive valberednings motiverade 
yttrande för ett svar på motiven till respektive 
valberednings förslag. Vi kommer fortsatt be-
vaka och driva frågan i de valberedningar vi 
kommer ingå i inför stämmorna 2020. 

I de bolag Fondbolaget ingått valberedningar 
uppgick arvodet till styrelsens ordförande i 
 genomsnitt till 397 000 kronor, vilket var en 
 ökning med 6,4 procent mot föregående år.  
Till ledamöterna uppgick arvodet i genomsnitt 
till 216 000 kronor (inklusive ersättning för ut-
skottsarbete), vilket var en ökning med cirka 
2,4 procent. 

Tabell 2. Andel kvinnor före och efter årsstämman i de bolag där 
Fondbolaget varit representerade under åren 2014–2019.  
Statistiken omfattar svenska och utländska bolag både 
börsnoterade bolag och bolag på First North.  

Andel kvinnor  
före års- 
stämman, %

Andel kvinnor  
efter års- 
stämman, %

2014 24 27

2015 34 41

2016 36 42

2017 41 43

2018 39 38

2019 37 38

Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivåer:

•   Minst ca 40 procents andel för respektive 
kön efter stämmosäsongen år 2020. Om-
fattar samtliga stämmovalda styrelsele-
damöter (dvs. inklusive de verkställande 
direktörer som är invalda i styrelsen, men 
exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga 
svenska börsbolag. Den 10 juni 2019 upp-
gick andelen kvinnor till 34,5 procent, 
jämfört med 34,3 procent den 10 juni 2018, 
dvs. en ökning med 0,2 procentenheter.

•  Minst ca 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 2019 uppgick andelen kvinnor 
till 39,2 procent, jämfört med 39,0 pro-
cent den 10 juni 2018, dvs. en ökning med 
0,2 procentenheter.

•  Minst ca 30 procents andel för respektive 
kön i mindre bolag efter stämmosäsongen 
år 2017. Omfattar samtliga stämmo valda 
ledamöter i svenska Mid och Small Cap- 
bolag samt svenska bolag på NGM Equity. 
Den 10 juni 2019 uppgick andelen kvinnor 
till 32,3 procent, jämfört med 31,9 pro-
cent den 10 juni 2018, dvs. en ökning med 
0,4 procentenheter.
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Bolag Börsvärde, 
mdkr

Valberedare Kvinnor 2019 Kvinnor 2018 In Ut

Amasten 3,1 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (17%) 7 2 av (33%) 6 Stig Svedberg, ej obero.
Jonas Gradner, ej obero.

Elisabeth Norman

Byggpartner i Dalarna 0,5 Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf)  2 av (40%) 5 3 av (50%) 6 Louise Nilsson, ej obero

Catena 9,5 Johannes Wingborg 3 av (43%) 7 3 av(43%) 7 Magnus Svärd, ej obero. Bo Forsén

Corem Property Group 6,9 Sofia Aulin 2 av (33%) 6 2 av (33%) 6

Fabege 46,8 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (50%) 6 4 av (50%) 8 Per Nuder  
Anna Engebretsen, ej obero

FastPartner 13,4 Johannes Wingborg 3 av 5* (60%) 2 av(40%) 5* Cecila Vestin Lars Wahlqvist

Hembla 15,7 Johannes Wingborg 3 av (50%) 6 3 av(60%) 5 Patrick Forslund

Hemfosa 16,3 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 4 av (50%) 8 4 av (57%) 7 Anneli Jansson 
Anders Kupsu 
Carl Mörk

Ulrika Valassi
Jens Engwall, ej obero

Hoivatilat (Finland) 2,6 Johannes Wingborg 2 av (33%) 6 1 av (17%) 6 Nathalie Clement  
Paul Hartwall, ej obero.

Timo Pekkarinen, ej obero.
Harri Aho

JM 13,0 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7 Kerstin Gilsbro
Annica Åhnäs

Kia Orback Pettersson
Åsa Söderström

Magnolia Bostad 1,1 Johannes Wingborg 1 av (20%) 5 1 av(20%) 5

NCAB 2,0 Sofia Aulin 2 av (29%) 7 2 av (29%) 7

Nexam Chemicals 0,5 Eva Gottfridsdotter-Nilsson (ordf) 2 av (40%) 6 2 av (40%) 6 Mats Persson  
Ronnie Törnqvist

Daniel Röme, ej obero
Per-Ewe Wendel 

Nyfosa 10,0 Johannes Wingborg (ordf) 3 av (43%) 7 3 av( 43%) 7 Mats Andersson Bengt Kjell

SSM 0,3 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (20%) 5 1  av (20%) 5

Stendörren 3,3 Johannes Wingborg (ordf) 1 av (17%) 6  2 av (29%) 7 Henrik Orrbeck, ej obero
Anders Tägt

Jenny Wärme
Hans Runesten
Knut Poulsette, ej obero

Tre Kronor Property 0,9 Johannes Wingborg (ordf) 2 av (40%) 5 1 av (25%) 4 Jenny Wärme

Wihlborgs 21,0 Eva Gottfridsdotter-Nilsson 3 av (43%) 7 3 av (43%) 7 

41 av (37%) 111 42 av (38%) 111

Tabell 3. Valberedningar under 2019 och 2018. 

Valberedningen för det finska börsnoterade 
Hoivatilat erhöll en årlig utmärkelse av det finska 
Aktiefrämjandet, Aalto University och Stanton 
Chase. Att valberedningen föreslog Nathalie 
Clément med gedigen erfarenhet som CSR- 
direktör på det börsnoterade Koncranes Oy till 
styrelsen i Hoivatilat bidrog till utmärkelsen. 
Fondbolaget har ingått i Hoivatilats valbered-
ning inför både årsstämman 2018 och 2019. 

“Upon examining the companies’ strategies, 
governance model, ownership structure, and the 
board’s composition in more detail and  mirroring 
them to each candidate’s contribution, the panel 
unanimously concluded to grant the recognition 
to Hoivatilat. The panel’s reasoning: The choice 
of Hoivatilat represents an excellent way of in-
creasing the importance of responsibility in the 
board’s agenda, recognizes the business devel-
opment trends, and is well-attached to the time, 
in addition to representing an advanced end-us-

er-based philosophy. The board composition  
of Hoivatilat (Satu Ahlman, Nathalie Clément, 
Paul Hartwall, Pertti Huuskonen [chairman], Kari 
 Nenonen, and Reijo Tauriainen) is of high-quality 
and the result of a long-term construction pro-
cess. Additionally, according to the company’s 
governance model, it is renewed systematically. 
Furthermore, the panel values the professional 
nomination  committee of Hoivatilat, whose 
composition is exemplary given the scale of the 
company’s business.”
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Bolagsstämmor  
i Sverige och övriga Norden

Bolagsstämman är det högsta beslutande 
 organet i ett aktiebolag. En bolagsstämma 
kan vara årsstämma som ska hållas en gång 
per år. Därutöver kan styrelsen kalla till extra 
bolagsstämma. Årsstämman ska bland annat 
besluta om att fastställa årsredovisningens 
resultat- och balansräkning, disposition av 
vinst (eller förlusten), ansvarsfrihet till styrelse-
ledamöter och VD samt välja styrelse, revisorer 
och deras arvorden. Även andra frågor kan 
finnas på kallelsen till exempel ändring av bo-
lagsordningen, strukturaffärer, incitaments-
program, olika bemyndiganden till styrelsen 
om nyemission av aktier eller återköp av aktier. 
Alla aktieägare kan också i förväg skicka in 
egna frågor till beslut på bolagsstämman. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning röstar på 
årsstämmor och extra bolagsstämmor i bolag 
om fondernas ägande överstiger tre procent av 
aktiekapitalet eller röstetalet, om fonderna till-
hör de tre största ägarna mätt i röstetalet eller 
aktiekapitalet, om bolaget tillhör de tio största 
innehaven i fonderna mätt i kronor, om Läns-
försäkringar Fondförvaltning har utsett en le-
damot i valberedningen i bolaget, eller om 
Länsförsäkringar Fondförvaltning bedömer att 
det finns särskilda skäl att bevaka andelsägar-
nas intressen. Innehav där fondernas samlade 
innehav understiger 100 miljoner kronor i ett 
bolag har lägre prioritet. 

Stämmosäsongen 2019
Totalt har Fondbolaget röstat på 62 (60) bo-
lagsstämmor under perioden 1 juli 2018– 
30 juni 2019 varav 48 (44) var i Sverige, 8 (4)  
i övriga Europa och 6 (12) i USA. 

Fondbolaget använder sig av röstrådgivaren 
Nordic Investor Services (NIS) inför alla bolags-
stämmor utanför Sverige och i Sverige inför de 
bolagsstämmor där vi bedömer att det finns en 
eller flera komplexa frågor i kallelsen. NIS rekom-
mendation används som en utgångspunkt för 
vidare analys och Fondbolaget har i vissa fall 
gjort en annan bedömning och valt att inte följa 
rekommendationen. 

Vid nio bolagstämmor har Fondbolaget rös-
tat emot styrelsens och/eller valberedningens 
förslag. Dessa var AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Sagax, Swedbank, Mondelez, Chevron, 

ExxonMobil och Facebook. Vid Swedbank, 
 Johnson & Johnson, Mondelez, Chevron, 
 ExxonMobil och Facebook och Dow DuPont 
har Fondbolaget röstat för ett eller flera för-
slag från aktieägare. Vid Amasten, Sagax, Tre 
Kronor Property Investment samt Swedbanks 
bolagsstämmor har uttalanden gjorts.  

Swedbank
Den 20 februari rapporterade Uppdrag 
Granskning om att Swedbank ska ha använts 
för omfattande penningtvätt under närmare 
ett decennium. Det rapporterades om att mot-
svarande minst 40 miljarder kronor hade 
slussats av 50 kunder mellan misstänkta kon-
ton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.  
I samband med avslöjandet om penningtvätt 
i Danske Bank i oktober 2018 försäkrar Swed-
banks VD Birgitte Bonnesen att Swedbank 
inte är inblandad i skandalen. Detta skulle 
 senare visa sig vara fel och Swedbanks aktie-
kurs dök från cirka 210 kronor, dagen efter 
Uppdrag Granskning visades, ned till cirka 
142 kronor när handeln av aktien stoppades 
strax före årsstämman skulle börja. Strax före 
årsstämman skulle börja den 28 mars medde-
lade flera större aktieägare att man inte skulle 
ge VD ansvarsfrihet. Länsförsäkringar Fond-
förvaltning företrädde cirka 0,8 procent av 
rösterna på årsstämman och hade därför ett 
begränsat inflytande. Länsförsäkringars fond- 
sparare hade i likhet med övriga aktie ägare 
förlorat stora värden på grund av kursraset. 
Det cirkulerade många uppgifter i pressen 
men konkreta fakta var begränsad till att flera 
myndigheter utredde Swedbank och dagen 
före årsstämman genomfördes en uppmärk-
sammad razzia mot bankens huvudkontor. 

Baserat på den information som då fanns 
var vår uppfattning att den granskning som 
Swedbanks VD tagit initiativ till att göra genom 
den så kallade FRA-utredningen hade för snäva 
direktiv (den var begränsad till de 50 fall av pen-
ningtvätt som togs upp i Uppdrag Granskning). 
FRA-utredningens snäva direktiv kritiserades 
av flera andra större aktieägare till exempel 
Alecta och AMF men även av finansmarknads-
minister Per Bolund. Vidare ansåg vi att det var 
fel att VD var beställare av rapporten eftersom 

Birgitte Bonnesen tidigare varit chef för Swed-
banks verksamhet i Baltikum där misstankarna 
om penningtvätt fanns. VD:s agerande borde 
lett till snabbare åtgärder från styrelsen. Det är 
styrelsens uppgift att rekrytera, utvärdera och 
vid behov entlediga VD. Det var de större aktie-
ägarna som i praktiken avsatte VD när de strax 
före årsstämman meddelade att de ej skulle  
ge henne ansvarsfrihet. Ytterst ansvarig är ord-
föranden, Lars Idermark. Han var ordförande 
2010–2013, vice ordförande 2013–2016 och 
ordförande 2016–2019. På grund av detta och 
den stora kursförlust som våra fondsparare 
drabbats av samt de eventuella sanktioner 
Swedbank kan drabbas av från myndigheter i 
Sverige och utomlands valde Länsförsäkringar 
Fondförvaltning att rösta emot ansvarsfrihet 
för både verkställande direktören och styrel-
sens ordförande. Vidare röstade Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning emot omval av Lars 
Idermark till styrelsen samt för ett förslag från 
Aktiespararna om en att särskild gransknings-
man ska utses som rapporterar till bolagsstäm-
man. Cirka 76 procent av rösterna på stämman 
röstade emot ansvarsfrihet för VD men bara  
cirka 2 procent röstade emot ansvarsfrihet eller 
avstod från att ge styrelsens ordförande an-
svarsfrihet. Cirka 2,1 procent av rösterna på 
stämman röstade för Aktiespararnas förslag 
om en särskild granskning.  

Den 5 april meddelade Lars Idermark att 
han avgick som styrelseordförande. 

Den 19 juni var det extra bolagsstämma  
i Swedbank med anledning av att valbered-
ningen hade ett nytt förslag till styrelse. 
 Sveriges tidigare statsminister, Göran Persson, 
föreslogs till ny ordförande. Därutöver före-
slogs Bo Magnusson och Josefin Lindstrand. 
Förslaget på nya ledamöter bedömde vi vara 
personer med mycket bra erfarenheter och 
relevant kompetens. 

I kallelsen fanns det även tre aktieägarför-
slag. Ett av dem var från Aktiespararna som var 
i stort sett ett identiskt föreslag om att tillsätta 
en särskild granskare. Vid årsstämman den  
28 mars fanns inte detta förslag i kallelsen och 
beslutet att stödja det togs på stämman med 
kort betänketid. Nu hade vi möjlighet att i lugn 
och ro gå igenom förslaget och kontakta både 
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Swedbank och Aktiespararna och väga argu-
menten mot varandra. Vi beslöt att återigen 
rösta för Aktiespararnas förslag. Motivet var 
att Länsförsäkringars fondsparare har förlo-
rat stora värden genom ägandet i Swedbank. 
Det pågår flera utredningar från olika myn-
digheter. Vi hoppas att dessa inte leder till 
några sanktioner men det kan inte uteslutas. 
Förslaget från Aktiespararna om vad den 
 särskilda granskningsmannen ska granska är 
omfattande men det finns en poäng med att 
en oberoende granskning görs på uppdrag av 
aktieägarna. Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning stödjer att en granskning sker på aktie-
ägarnas uppdrag för att undersöka om det 
kan finnas grund för skadeståndsskyldighet. 

På bolagsstämman framförde några större 
aktieägare att man bör avvakta myndigheternas 
utredningar innan man tar beslut om ytter-
ligare utredning. Vår uppfattning är att det 
vore bra för Swedbank att kunna lämna dessa 
granskningar bakom sig så fort som möjligt 
och kunna fokusera på affären. Det kommer 
nu ta mycket längre tid om aktieägarena i ett 
senare skede ska utse en särskild granskare. 
Endast cirka 1,8 procent av samtliga aktier i 
Swedbank och cirka 3 procent av de vid 
stämman företrädda aktierna röstade för för-
slaget varav Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning representerade cirka 0,4 procent res pek-
 tive 0,9 procent. För att förslaget skulle gått 
igenom krävdes ett stöd av minst 10 procent 
av samtliga aktier i bolaget eller till minst  
1/3 av de på stämman företrädda aktierna. 

Lehto Group
Länsförsäkringar Fondförvaltning fick ej för-
frågan om att ingå i valberedningen trots att 
Länsförsäkringar Fastighetsfond är bolagets 
näst största ägare. Istället tog mindre aktie-
ägare längre ned på ägarlistan platsen. NIS 
rekommenderade oss att rösta nej till försla-
get från valberedningen att öka styrelsearvo-
det med 50 procent. Arvodet till ordföranden 
föreslogs uppgå till Eur 82 800 per år och till 
ledamöter Eur 41 400. Därutöver tillkommer 
ett arvode om Eur 1500 per möte till ordfö-
randen och Eur 600 per möte till ledamöter. 
Även utskottsarvoden tillkommer med Eur 
600 per möte till en ordförande i ett utskott 
och till utskottsledamöter med Eur 400 per 
möte. Motiveringen till höjningen var att sty-
relsen skulle förbinda sig att köpa aktier i 
 bolaget. Arvodena bedömdes vara på en hög 

nivå i jämförelse med andra bolag i sektorn. 
Vidare föll Lehto Groups aktie drygt 60 pro-
cent under 2018 och var den enskilt sämsta 
positionen i Länsförsäkringar Fastighetsfond 
under 2018. Vi röstade därför emot detta 
 förslag och meddelade bolaget detta. Några 
dagar senare meddelade bolaget att man haft 
diskussioner med aktieägare som inte ingår  
i valberedningen och att en enig valberedning 
därefter valt att revidera förslaget som 
innebär att arvodena till styrelsen höjs med 
25 pro cent istället för 50 procent. Vi valde 
därefter att ändra vår röst och rösta ja till 
förslaget från valberedningen. 

Tre Kronor Property Investment
Inför årsstämman begärde Fondbolaget att 
punkt 14, beslut om bemyndigande för styrel-
sen att besluta om emission av aktier föränd-
rades. Länsförsäkringar Fastighetsfond är 
bolagets största ägare och det skulle senare 
visa sig att den hade drygt 50 procent av rös-
terna på årsstämman. Inför årsstämman 
hade vi därför ett möte med VD och styrel-
sens ordförande. Mötet resulterade i att sty-
relsen reviderade sitt förslag. Det ursprungliga 
bemyndigandet var mycket brett och var inte 
i linje med Länsförsäkringars ägarpolicy. 
 Genom förändringen minskade styrelsens 
mandat att kunna göra emissioner i andra 
syften än att förvärva fastigheter eller fastig-
hetsbolag.  Johannes Wingborg är ordförande 
i valberedningen och vid årsstämman valdes 
advokat Jenny Wärmé in som ny ledamot i 
styrelsen. Hon arbetar som chefsjurist på det 
börsnoterade fastighetsbolaget  Hembla, är 
ledamot i Amasten Fastigheter och har bland 
annat varit styrelseledamot  
i det börsnoterade Stendörren Fastigheter.

 Sagax
Vid de senaste årens bolagsstämmor i  Sagax 
har Fondbolaget röstat nej till ett  bemyndi  - 
gande om nyemission då det är mer omfat-
tande än vad Länsförsäkringars policy  tillåter 
eftersom det kan innebära att styrelsen ge-
nomför en nyemission som överstiger tio 
procent av  aktiekapitalet. Även på årsstäm-
man 2019 röstade Fondbolaget emot försla-
get till bemyndigande om nyemission.   

Hoivatilat
Även Hoivatilat i Finland hade ett bemyndi-
gande om nyemission som var bredare än vad 

Länsförsäkringars policy tillåter. Bolaget har 
en tydlig tillväxtagenda och efter dialog med 
bolaget valde vi att göra ett undantag från 
policyn. 

Entra
Efter dialog med Entra i Norge röstade Fond-
bolaget för ett förslag om ett långsiktigt inci-
tamentsprogram som vi inledningsvis inte 
tänkte stödja. Bakgrunden är att programmet 
baseras på prestationen under ett år vilket vi 
bedömer är för kort tid. Styrelseordföranden 
har meddelat att styrelsen kommer att se 
över frågan inför kommande årsstämma.   

AstraZeneca
Fondbolaget röstade emot att godkänna en 
ersättningsrapport eftersom målen inte be-
döms vara tillräckligt utmanande och sänkts 
jämfört med tidigare år samt står i kontrast 
med den framtidsbild som styrelsen utmålade 
när man avvisade budet från Pfizer några år 
tidigare. Fondbolaget röstade även emot ett 
förslag att bemyndiga styrelsen att emittera 
aktier med utspädning upp till 67 procent 
samt emot ett förslag om att bolaget ska få 
möjlighet att korta tiden för kallelse till bo-
lagsstämma. Detta skulle försvåra för utländ-
ska aktieägare att rösta på stämman. 

Amasten
Fondbolaget beslöt att göra undantag från 
ägarpolicyn och rösta ja till ett bemyndigande 
om nyemission av aktier som är mer omfat-
tande än vad policyn normalt tillåter då vi 
stödjer bolagets tillväxtstrategi och har för-
troende för ledningen och styrelsen. Samti-
digt framfördes en vädjan till styrelsen på 
årsstämman att utnyttja bemyndigandet med 
försiktighet för att inte riskera att substans-
värdet per befintlig aktie minskas och att 
egen tillväxt premieras.
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Bolagsstämmor  
utanför Norden

Utöver röstning på den nordiska marknaden 
röstar Fondbolaget även på bolagsstämmor 
på den amerikanska marknaden. De bolag 
som prioriteras för röstning är de där Fond-
bolaget ser utökade hållbarhetsrisker och där 
hållbarhetsrelaterade förslag tas upp vid 
stämman. Utomlands sker röstning normalt 
sett genom så kallad ”proxy vote”, det vill 
säga fullmaktsröstning med skriftliga in-
struktioner för alla beslutspunkter.

Stämmosäsongen 2019 utanför Norden
Under första halvåret 2019 har Fondbolaget 
röstat på årsstämman i sex amerikanska 
 bolag, se sammanställning av bolag. Vid fyra 
av stämmorna röstade Fondbolaget för miljö- 
och klimatrelaterade förslag. Förslagen hand-
lade till exempel om rapportering av fysiska 
klimatrisker, rapportering kring begränsningar 
av avskogning och inrättande av styrelse-
utskott för klimat frågor. Vid en av stämmorna 
röstade Fondbolaget för ökad rapportering av 

ryktesrisk kopplat till höga läkemedels priser. 
Vid flera av stämmorna röstade Fondbolaget 
även i frågor kopplat till ägarstyrning, till 
 exempel emot kombinerad styrelseord-
förande och VD och rådgivande röst emot 
 ersättning till ledande befattningshavare på 
grund av bristande prestationskrav. 

Amerikanska bolag där Fondbolaget  
har röstat var Dow Dupont, Facebook, Exxon-
Mobil, Chevron, Mondelez och Johnson & 
Johnson. 
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Röstningsöversikt
Röstningsöversikt för Länsförsäkringar Fondförvaltning från bolags-
stämmor under perioden 2018-07-01 till 2019-06-30

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

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

Brinova 2018-07-12 EGM Nej
Johan Ericsson,  
styrelseledamot i 
bolaget

Ja Nej Fastighetsfond

Extra bolagsstämma 
rörande beslut om  
ny styrelseledamot 
samt närstående trans-
aktioner. 

Hemfosa 2018-09-13 EGM Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfond, Läns-
försäkringar Småbolag 
Sverige, Sverige Index-
nära och Mix

Extra bolagsstämma 
rörande beslut om ut-
delning av Nyfosa till 
aktieägarna.

Hembla  
(fd D. Carnegie & 
Co)

2018-10-16 EGM Johannes Wingborg Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfond och Sve-
rige Indexnära

Extra bolagsstämma 
rörande beslut om 
namnändring av 
 bolaget till Hembla. 

NP3 Fastigheter 2018-10-19 EGM Nej Aneli Cilic, anställd 
hos aktieägaren 
 Sagax

Ja Nej Fastighetsfonden Extra bolagstämma 
 rörande beslut om ny-
emission av preferens-
aktier med företrädes-
rätt för aktieägarna.

Amasten 2018-12-07 EGM Johannes Wingborg 
(ordf.)

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden Extra bolagsstämma 
rörande beslut om inci-
tamentsprogram till 
anställda samt närstå-
endetransaktioner av 
fastigheter.

Stora Enso Oyj 2019-03-14 AGM Nej Proxy Ja Nej Sverige Indexnära, 
 Europa Indexnära Mix, 
Global Hållbar och Spar-
målsfonder 

Sumonen  
Hoivatilat Oy

2019-03-26 AGM Johannes Wingborg Proxy Ja Nej Fastighetsfond Punkt 18. Fondbolaget 
beslutade att göra en 
avvikelse från ägarpoli-
cyn rösta för ett beslut 
om bemyndigande om 
nyemission upp till 20 
procent då det bedöm-
des ligga i andelsägar-
nas intresse.

Ericsson 2019-03-29 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv, Sverige 
Indexnära, Europa In-
dexnära, Global Index-
nära och Fossilsmart

Nordea Bank Abp 2019-03-29 AGM Nej Proxy Ja Nej Sverige Aktiv

SCA 2019-03-20 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Sverige Aktiv, Sverige 
Indexnära, Global Håll-
bar och Mix

Lehto Group 2019-03-29 AGM Nej Proxy Nej Nej Fastighetsfonden se nedan *)

*) Fondbolaget röstade ursprungligen emot punkt 10 a. Arvoden till styrelsen. Valberedningen föreslog en höjning av det fasta arvodet med 50 procent under förutsättning att 40 procent av arvodet 
används till att köpa aktier. Styrelsens ordförande föreslogs få Eur 82 800 (55 200) och ledamöter Eur 41 400 (27 600). Därutöver utgår ett mötesarvode till ordföranden på Eur 1500/möte och till 
 ledamöter med Eur 750/möte samt utskottsarvode med Eur 600/möte till ordföranden och Eur 400/möte till ledamöter. Aktien föll 64 procent under2018 och var det enskilt största negativa 
 bidraget i fonden. Enligt beslut vid årsstämman 2018 skulle bolaget tre största ägare per 2018-10-31 erbjudas plats i valberedning. Fondbolaget var bolagets näst största ägare under hela perioden 
från 2018-10-31 fram till årsstämman 2019-03-29. Trots att JW tog kontakt med bolaget 2018-10-24 där vi meddelade att vi skulle tacka ja i de fall vi skulle få en förfrågan att ingå i valberedningen 
erbjöds vi aldrig plats i valberedningen. Enligt Lehto Group hade de inte kunnat identifiera Länsförsäkringar som aktieägare i bolaget. Vi bedömer att arvodet redan var marknadsmässigt före 
 höjningen och röstade därför nej till förslaget från valberedningen och meddelade detta till styrelsens ordförande.

Bolaget meddelade 2019-03-25: “The Nomination Committee has been in discussions based on its proposal also with shareholders that are not included in the Nomination Committee. After these 
discussions the Nomination Committee has unanimously considered it justifiable to amend its proposal, published in the Lehto Group Plc notice for Annual General Meeting on 1 March 2019, regar-
ding the remuneration of the members of the Board of Directors. The Nomination Committee proposes the remuneration amounts, when it is paid in shares and in cash, to be the following: Chairman 
of the Board of Directors EUR 69,000 (previous proposal was EUR 82,800) Deputy Chairman and members of the Board of Directors EUR 34,500 (previous proposal was EUR 41,400) Rest of the pro-
posals, besides the aforementioned remuneration amounts, shall remain as they were presented in the notice for Annual General Meeting.Fondbolaget ändrade därefter sin röst och röstade ja till det 
justerade förslaget.
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Bolag Datum Års- 
stämma  
(AGM) 
eller 
extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

SEB 2019-03-26 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej

Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära
Europa Aktiv
Europa Indexnära
Global Indexnära

Handelsbanken 2019-03-27 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Aktiv
Europa Indexnära
Global Indexnära
Fossilsmart

Swedbank 2019-03-28 AGM Nej Johannes Wingborg, 
biträde Anette  
Dahlberg

Nej Nej på punkt 10 och 
13 d).

Ja, punkt 
7 a-c. 

Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Indexnära
Global Indexnära
Fossilsmart

Punkt 10. Röstade 
emot ansvarsfrihet för 
VD och styrelseord-
föranden. Punkt 13 d). 
Röstade emot omval  
av Lars Idermark som 
ledamot i styrelsen 
Punkt 7 a-c). Röstade 
för ett aktieägarförslag 
från Joacim Olsson, 
ombud för Aktie-
spararna om en särskild 
granskning.

JM 2019-03-28 AGM Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfond
Sverige Indexnära
Småbolag Sverige
Mix

Lundin Petroleum 2019-03-29 AGM Nej Sofia Aulin Ja Nej Europa Indexnära
Global Indexnära
Sverige Indexnära

Volvo 2019-04-03 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Sverige Aktiv
Europa Indexnära
Sverige Indexnära
Global Indexnära
Fossilsmart

Fabege 2019-04-02 AGM Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Ja Nej Fastighetsfonden
Småbolag Sverige 
Sverige Indexnära 
Sverige Aktiv 
Mix 
Fastighet Europa

Essity 2019-04-04 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära 
Global Hållbar 
Mix
Europa Indexnära 
Global Indexnära

Husqvarna 2019-04-09 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Trygghetsfonden 
Småbolag Sverige 
Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära 
Europa Indexnära 
Global Indexnära

Bonava 2019-04-10 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden 
Småbolag Sverige 
Sverige Indexnära 
Mix

Electrolux 2019-04-10 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära 
Europa Indexnära
Global Indexnära

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

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

Nordic Water-
proofing A/S

2019-04-24 AGM Nej Proxy Ja Nej Småbolag Sverige  
Mix

Selvaag Bolig ASA 2019-04-30 AGM Nej Proxy Ja Nej Fastighetsfonden

Tre Kronor  
Property Invest-
ment AB

2019-04-23 AGM Johannes  
Wingborg (ordf.)

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden se nedan 1)

Atlas Copco 2019-04-25 AGM Nej Sofia Aulin Ja Nej Sverige Aktiv 
Europa Indexnära 
Sverige Indexnära 
Global Indexnära 
Fossilsmart

Wihlborgs 2019-04-25 AGM Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson Ja Nej

Fastighet  
Småbolag Sverige 
Sverige Indexnära 
Mix

Catena 2019-04-25 AGM Johannes Wingborg Johan Henriks Ja Nej Fastighetsfonden 
Mix

FastPartner 2019-04-25 AGM Johannes Wingborg Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden

Platzer 2019-04-25 AGM Nej Linnea Höglund, an-
ställd vid Länsför-
säkringar Göteborg 
och Bohuslän

Ja Nej Fastighetsfonden 
Småbolag Sverige 
Mix 
Fastighet Europa 
 

Astra Zenca Plc 2019-04-26 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 6,  
8 och 12

Nej Sverige Aktiv
Europa Aktiv
Europa Indexnära
Global Indexnära

se nedan 2)

Johnson &  
Johnson

2019-04-26 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 1 e och 2. Ja USA Indexnära se nedan 3)

Entra 2019-04-26 AGM Nej Proxy Ja Nej Fastighetsfonden Fick råd att rösta emot 
punkt 8.2. The Board of 
Directors’ statement 
on salaries and other 
remuneration to senior 
executives eftersom 
LTIP bedöms vara för 
kortsiktigt med ettårig 
prestationsperiod. Be-
slöt att ändå rösta för 
förslaget efter dialog 
med bolagets ledning. 

Klövern 2019-04-26 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden 
Småbolag Sverige 
Mix

Röstningsöversikt fortsättning

1) Inför årsstämman begärde Fondbolaget att punkt 14, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier förändrades. Efter ett möte där bland annat VD 
och styrelsens ordförande deltog föreslog styrelsen ett reviderat förslag på årsstämman. Det ursprungliga bemyndigandet var mycket brett. Genom förändringen minskade  
styrelsens mandat att kunna göra emissioner i andra syften än att förvärva fastigheter eller fastighetsbolag. Hade bolaget inte hörsammat Fondbolaget skulle Fondbolaget röstat  
nej till förslaget. Fondbolaget är största ägare i bolaget och Johannes Wingborg är ordförande i valberedningen. Jenny Wärmé valdes in som ny ledamot i styrelsen.

2) 6. Godkänna ersättningsrapport. Ersättningarna är höga. Röstade nej eftersom målen inte upplevs som tillräckligt utmanande och har sänkts jämfört med tidigare år samt står 
i kontrast till den framtidsbild som styrelsen utmålade när man avvisade budet från Pfizer för några år sedan. 8. Förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med utspädning  
upp till ca 67 procent. Förslaget är för brett och bedöms inte vara i linje med Fondbolagets ägarpolicy. 12. Förslag om kortare kallelsetid till extra bolagsstämma. Förslaget att  
minska kallelsetiden till två veckor innebär svårigheter för internationella investerare att hinna rösta på extra bolagsstämmor då det är långa ledtider för depåbanker.

3) 1 e Röstade emot val av styrelseordförande eftersom personen även är bolagets VD vilket därmed minskar styrelsens oberoende. 2 Rådgivande röst om bolagets ersättning till  
ledande befattningshavare. Röstade emot på grund av brister gällande prestationskrav och stringenta fördefinierade krav. 4 Röstade för aktieägarförslag om utökad redovisning  
av utnyttjande av återkravsklausul (clawback) 5 Röstade för aktieägarförslag om rapportering kring ryktesrisk kopplat till prishöjningar på läkemedel.
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Röstningsöversikt fortsättning

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

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

Sandvik 2019-04-29 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära 
Fossilsmart 
Global Indexnära 
Europa Indexnära

Corem Property 
Group

2019-05-03 AGM Sofia Aulin Sofia Aulin Ja Nej Fastighetsfonden

NP3 Fastigheter 2019-05-03 AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden

Securitas 2019-05-06 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv 
Sverige Indexnära 
Småbolag Sverige 
Mix 
Europa Indexnära 
Global Indexnära

H&M 2019-05-07 AGM Nej Sofia Aulin Ja Nej Europa Indexnära 
FossilSmart 
Global Indexnära 
Sverige Indexnära 
Sverige Aktiv

Sagax 2019-05-07 AGM Nej Johannes Wingbrog Nej på punkt 14. Fastighetsfonden
Småbolag Sverige
Sverige Indexnära
Mix
Fastighet Europa

Röstade emot punkt 14. 
Beslut om bemyndi-
gande om nyemission. 
Noterat i protokollet: 
”Johannes Wingborg, 
ombud för Länsför- 
säkringar Fondförvalt-
ning, framhöll – Att be-
myndigandet är för 
brett då bemyndigan-
det omfattar högst tio 
procent av röste talet 
och kan då medföra att 
en högre utspädning  
än tio procent av aktie-
kapitalet”.

NCAB 2019-05-13 AGM Sofia Aulin Sofia Aulin Ja Småbolag Sverige 
Mix

Mondelez 2019-05-15 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 1 m  
och 2.

Ja på 
punkt 4.

Fossilsmart
Global indexnära
USA Indexnära

1 m Röstade emot val 
av styrelseordförande 
eftersom personen 
även är bolagets VD vil-
ket därmed minskar 
styrelsens oberoende. 
2 Rådgivande röst om 
bolagets ersättning till 
ledande befattningsha-
vare. Röstade emot på 
grund av brister gällan-
de prestationskrav.
4 Röstade för aktieä-
garförslag om att bola-
get ska publicera en 
rapport om hur bolaget 
begränsar  klimatpå-
verkan som orsakas av 
avskogning i leveran-
törskedjan. 

Hembla 2019-05-16 AGM Johannes  
Wingborg (ordf)

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden
Fastighet Europa
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Bolag Datum Års- 
stämma  
(AGM) 
eller 
extra 
bolags-
stämma 
(EGM)

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

Amasten 2019-05-16 AGM Johannes Wingborg 
(ordf.)

Peter Norhammar Ja Nej Fastighetsfonden se nedan 1)

SSM 2019-05-15 AGM Johannes Wingborg 
(ordf.)

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden 
Småbolag Sverige 
Mix

Magnolia Bostad 2019-05-10 AGM Johannes Wingbrog Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden

Nyfosa 2019-05-09 AGM Johannes Wingborg 
(ordf.)

Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden
Småbolag Sverige 
Sverige Aktiv
Fastighet Europa

Balder 2019-05-
08

AGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Fastighetsfonden
Sverige Aktiv
Småbolag Sverige 
Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Indexnära

Bygggpartner i 
Dalarna

2019-05-
08 AGM Eva Gottfridsdotter- 

Nilsson (ordf.)
Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson Ja Nej Fastighetsfonden

Investor 2019-05-10 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Indexnära
Global Indexnära
Fossilsmart

Securitas 2019-05-02 AGM Nej Anette Dahlberg Ja Nej Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Indexnära
Global Indexnära

Nexam Chemical 2019-05-16 AGM Eva Gottfridsdotter- 
Nilsson

Christian Svensson, 
CFO i bolaget

Ja Nej Småbolag Sverige  
Mix

Heba 2019-05-08 AGM Nej Johan Söderholm Ja Nej Fastighetsfonden

Pro Act Group 2019-05-09 AGM Nej Maria Wärn Ja Nej Småbolag Sverige  
Mix

Alimak 2019-05-09 AGM Nej Fredrik Skoglund Ja Nej Småbolag Sverige  
Mix

Balco 2019-05-21 AGM Nej Fredrik Skoglund Ja Nej Småbolag Sverige  
Mix

Chevron 2019-05-29 AGM Nej Proxy Nej Nej på  
punkt 1 k och 3.

Ja på 
punkt 4, 5, 
7 och 8

Global Indexnära 
USA Indexnära se nedan 2)

Röstningsöversikt fortsättning

1) Fondbolaget beslöt att göra undantag från ägarpolicyn och rösta ja till ett bemyndigande om nyemission av aktier som är mer omfattande än vad policyn normalt tillåter då vi stödjer 
bolagets tillväxtstrategi och har förtroende för ledningen och styrelsen. Noterades i protokollet under punkt 12, Beslut om att anta ny bolagsordning. ”Antecknades att Peter Norhammar,  
ombud för Länsförsäkringar Fastighetsfond, önskade få fört till protokollet att bemyndigandet bör utnyttjas med försiktighet av styrelsen för att inte riskera att substansvärdet per   
befintlig aktieminskas och att egen tillväxt premieras.” 

2) 1 k Röstade emot val av styrelseordförande eftersom personen även är bolagets VD vilket därmed minskar styrelsens oberoende. 2 Rådgivande röst om bolagets ersättning till ledande 
 befattningshavare. Röstade emot på grund av brister gällande prestationskrav. 4 Röstade för aktieägarförslag om förbättrad rapportering kring bolagets vattenfrågor. 5 Röstade för  
aktieägarförslag om bättre information om bolagets strategi för en global  ekonomi med lägre kodioxidutsläpp. 7 Röstade för aktieägarförslag om krav på oberoende styrelseordförande.
8 Röstade för aktieägarförslag om att sänka tröskel för att kalla till extrastämma till 10% av aktierna.
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Röstningsöversikt fortsättning

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

Fondbolaget ingick  
i valberedningen

Ombudets namn Fondbolaget 
röstade för val- 
beredningens 
och styrelsens 
samtliga förslag 
och rekom- 
mendationer

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

Fond- 
bolaget 
röstade 
för aktie- 
ägar- 
förslag

Fonder Kommentarer 

ExxonMobil 2019-05-29 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 1 j och 3 Ja på 
punkt 4,  
5, 7, 8,  
9 och 10.

Global Indexnära 
USA Indexnära

se nedan 1)

Facebook 2019-05-30 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 1.8  
och 3

Ja på 
punkt 5, 6 
och 7

FossilSmart
Global Indexnära
USA Aktiv
USA Indexnära

se nedan 2)

Bravida 2019-06-03 EGM Nej Johannes Wingborg Ja Nej Småbolag Sverige 
Mix
Sverige Aktiv

Extra bolagsstämma 
rörande ett  förslag till 
incitamentsprogram.  
(Utan Fondbolagets 
medverkan hade incita-
mentsprogramet fallit.) 

Swedbank 2019-06-19 EGM Nej Johannes Wingborg Ja Ja, på 
punkt 12

Sverige Aktiv
Sverige Indexnära
Europa Indexnära
Global Indexnära
Fossilsmart

Extra bolagsstämma 
där tre nya styrelsele-
damöter valdes in. Som 
styrelseordförande 
valdes Göran Persson. 
Fondbolaget röstade 
för punkt 12, Ärende 
väckt av Sveriges 
 Aktiesparares Riksför-
bund avseende särskild 
granskare. Fondbolaget 
stödjer att en oberoen-
de granskning sker 
på uppdrag av aktie-
ägarna för att undersö-
ka om det kan finnas 
grund för skadestånd-
skyldighet. 

Dow DuPont 2019-06-25 AGM Nej Proxy Nej Nej på punkt 3 Ja, på 
punkt 6

Global Indexnära
USA Indexnära

3 Rådgivande röst om 
bolagets ersättning till 
ledande befattnings-
havare. Röstade emot 
på grund av brister gäl-
lande prestationskrav.
6 Röstade för aktie-
ägar förslag om att 
 bolaget ska rapportera 
kring risker kopplade 
till anläggningar i kust-
nära områden som är 
särskilt utsatta för ris-
ker kopplade till extre-
ma väderförhållanden.   

1) 1 j Röstade emot val av styrelseordförande eftersom personen även är bolagets VD vilket därmed minskar styrelsens oberoende. 2 Rådgivande röst om bolagets ersättning till ledande  
befattningshavare. Röstade emot på grund av brister gällande prestationskrav. 4 Röstade för aktieägarförslag om krav på oberoende styrelseordförande. 5 Röstade för aktieägarförslag  
om att ge 10% av aktieägarna rätt att kalla till extra stämma. 7 Röstade för aktieägarförslag om att styrelsen ska inrätta nytt utskott med fokus på klimatförändringar. 8 Röstade  
för aktieägarförslag om att bolaget ska rapportera kring risker kopplade till anläggningar i kustnära områden som är särskilt utsatta för risker kopplade till extrema väderförhållanden.  
9 Röstade för aktieägarförslag om att bolaget ska förbättra sin redovisning av politiska donationer. 10 Röstade för aktieägarförslag om att bolaget ska förbättra sin rapportering kring lobbying.  

2) 1.8 Röstade emot val av styrelseordförande eftersom personen även är bolagets VD vilket därmed minskar styrelsens oberoende. 3 Rådgivande röst om bolagets ersättning till ledande 
 befattningshavare. Röstade emot på grund av brister gällande prestationskrav. 5 Röstade för aktieägarförslag om att ge alla bolagets aktier lika röstvärde. 6 Röstade för aktieägarförslag om krav på 
oberoende styrelseordförande 7 Röstade för aktieägarförslag om att införa enkelt majoritetskrav för val av styrelseledamöte.

Tabell 4. Årsstämmor och och extra bolagsstämmor

Totalt antal stämmor under perioden 2018-07-01–2019-06-30: 62 (60)
– Varav stämmor i Sverige: 48 (44)
– Varav stämmor i övriga Norden och Europa: 8 (4)
– Varav stämmor i USA och övriga världen: 6 (12)

Totalt antal stämmor under perioden 2019-01-01–2019-06-30: 57 (56)
– Varav stämmor i Sverige: 43 (40)
– Varav stämmor i övriga Norden och Europa: 8 (4)
– Varav stämmor i USA och övriga världen: 6 (12)
Vid frågor kontakta: Johannes Wingborg, 08-588 407 03. 

Följande bolag äger fonderna mer än tre procent men Fondbolaget röstade inte. Det berodde på akut sjukdom, krock med annan 
 bolagsstämma, bolagstämma var på annan ort  än  Stockholm eller att innehavet var litet: Hemfosa. Boule Diagnostics, Senzime.  
Trianon, Brinvoa Fastigheter, Lyko Group och Micro Systemation.



Kontaktuppgifter

Frågor kring Länsförsäkringar Fondförvaltnings arbete med ansvarsfulla investeringar
ansvarsfullainvesteringar@lansforsakringar.se 

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

Frågor rörande 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:
• Vårt fondsortiment och kunderbjudande
• Hållbarhetsprofil på olika fonder
• Koldioxidavtryck i våra fonder
• Vår ägarpolicy
• Bolag som omfattas av dialog
• Uteslutna bolag
• Hur vi har röstat i bolag
• Vår hållbarhetsrapport


