
Bolag Datum Årsstämma  
(AGM) eller 

extra 

bolagsstämma 

(EGM) 

Fondbola

get ingick 

i 

valbered-

ningen 

Fondbolaget 

röstade för 

valberednin

gens och 

styrelsens 

samtliga 

förslag och 

rekommend

ationer 

Fondbolaget 

röstade för 

valberednin

gens och 

styrelsens 

förslag 

förutom 

nedan 

angivna 

punkter där 

vi röstat 

emot eller 

avstått 

Fondbola- 
get röstade 

för aktie-

ägarförslag 

Kommentarer  

Inwido 2016-08-

26 
EGM - X - - Då flera ur koncernledningen 

inte kunde deltaga i 

incitamentsprogrammet som 

beslutades 2016 till följd av att  

de var insiders behövde 

programmet beslutas en gång 

till. Detta program bedöms inte 

späda ut aktiekapitalet mer än 

om det gamla programmet 

hade kunnat utnyttjas.  
Bonava 2016-09-

26 
EGM - X - - Införande av ett aktiebaserat 

incitamentsprogram för 

ledning och nyckelpersoner. Vi 

ställde frågor rörande målen 

som behövde uppnås för att få 

tilldelning.  
Amaten 

Holding 
2016-09-

29 
EGM X X - - Byte av revisor till EY som 

förberedelse för listbyte från 

First North till Nasdaqs 

huvudlista.   
Sagax 2016-10-

07 
EGM - X - - 

  
Beslut om ändring av 

bolagsordningen (införande av 

nytt aktieslag), nyemission av 

stamaktier av serie D med 

företrädesrätt för befintliga 

aktieägare och bemyndigande 

för styrelsen att öka 

aktiekapitalet genom 

nyemission av stamaktier serie 

D med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt. 

Beslut om bemyndigande för 

styrelsen att öka aktiekapitalet 

genom nyemissioner av aktier, 

teckningsoptioner och/eller 

konvertibler.  

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning framförde att 

bemyndigandet är för brett då 

det innebär att nyemissioner 

kan överstiga tio procent av 

aktiekapitalet. 

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning 

uppmanadestyrelsen att, om 

motsvarande bemyndigande 

kommer föreslås inför 

årsstämman 2017, överväga 



att ändra formuleringen så att 

bemyndigandet inte kan 

överstiga tio procent av 

aktiekapitalet.” 
D. Carnegie & 

Co 
2016-10-

17 
EGM X X - - Nyval av styrelseordföranden, 

James Seppala och ledamoten 

Sven Erik Lilleland.  
Platzer 2016-11-

14 
EGM - X - - Nyemission i samband med 

förvärv av ett fastighetsbestånd 

av Volvo. 
Apple Inc. 2017-02-

28 
AGM - - Avstått 1-4 

och 7-9.  
  

5 och 6 Punkt 5 och 6.Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska: 

 Redovisa och motivera sina 

donationer till välgörenhet  

 Öka mångfalden i bolagets 

styrelse och högsta ledning  

Kungsleden 2017-03-

06 
EGM X - Röstat nej till 

punkt 7. 

godkännande 

av styrelsens 

beslut om 

nyemission 

av stamaktier 

- Röstade nej till punkt 7 med 

motivering bedömde att den 

föreslagna emissionen inte var 

nödvändig och inte skulle 

gynna aktieägarna. Vi hade 

hellre sett att investeringar 

finansierades med minskad 

utdelning, försäljning av vissa 

fastigheter, utgivande av 

obligationer, preferensaktier 

eller banklån.  
Nordea 2017-03-

16 
AGM - X - -   

Hufvudstaden 2017-03-

23 
AGM - X - -   

SEB 2017-03-

28 
AGM - X - -   

Fabege 2017-03-

29 
AGM X X - -   

Pandox 2017-03-

29 
AGM - X - -   

Swedbank 2017-03-

30 
AGM - X - -   

Volvo 2017-04-

04 
AGM - X - -   

AES  2017-04-

20 
AGM - - Avstått 1-5 6 Punkt 6. Röstade för ett 

aktieägarförslag avseende att 

bolaget bör publicera en 

rapport över hur bolaget 

planerar anpassa sin 

verksamhet så att den anpassas 

till krav om minskad global 

uppvärmning  
FastPartner 2017-04-

25 
AGM X X - - Gjorde ett uttalande i samband 

med punkt 19, styrelsens 

förslag om bemyndigande för 

styrelsen att besluta om 

nyemission av stamaktier 

och/eller preferensaktier:   

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning framförde att 

bemyndigandet som föreslogs 

var för omfattande. Vi anser 

att det går att kalla till en extra 

bolagsstämma om det finns 

behov av en större nyemission. 



Som formuleringen är nu kan 

styrelsen besluta om en relativt 

stor nyemission. 

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning kommer nu att 

rösta ja till detta förslag men 

om styrelsen har för avsikt att 

begära ett bemyndigande om 

en nyemission vid årsstämman 

2018 hoppas vi att ni ser över 

förslaget.   
Hemfosa 

Fastigheter 
2017-04-

25 
AGM 
  

X X - -   

Kungsleden 2017-04-

25 
AGM X X - -   

Wells Fargo 2017-04-

25 
AGM - - Avstått 1-4 5 och 8-10 Punkt 5,8.9 och 10. Röstade 

för aktieägarförslag om att 

bolaget ska 
 Publicera en rapport över 

förbättrad riskhantering och 

kontrollprocesser 

 Publicera en rapport över 

löneskillnader mellan män 

och kvinnor.  

 Rapportera sin 

lobbyingverksamhet 

 Anta en global policy 

rörande 

ursprungsbefolkningars 

rättigheter.  

  
Atlas Copco 2017-04-

26 
AGM - X - -   

Bank of 

America 
2017-04-

26 
AGM - - Avstått 1-4 8 Punkt 8. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska publicera en rapport över 

löneskillnader mellan män och 

kvinnor.  
  

General 

Electric 
2017-04-

26 
AGM - - Avstått 1-6 7 och 10 Punkt 7 och 10. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska redovisa sin 

lobbyingverksamhet samt sina 

donationer till välgörenhet.  
  

Klövern 2017-04-

26 
AGM - X - -   

Magnolia 

Bostad 
2017-04-

26 
AGM - X - -   

Thule Group 2017-04-

26 
AGM - X  - -   

Wihlborgs 2017-04-

26 
AGM X X   - - 

       
Catena 2017-04-

27 
AGM X X - -   

JM 2017-04-

27 
AGM X X - -   

Platzer 2017-04-

27 
AGM - X - -   



Nordic 

Waterproofing  
2017-04-

27 
AGM - X - -   

Corem 

Property Group 
2017-04-

28 
AGM X X - -   

NP3 

Fastigheter 
2017-05-

02 
AGM X X - -   

Investor 2017-05-

03 
AGM - X - -    

Lundin 

Petroleum 
2017-05-

04 
AGM - X - - Punkt 22. Länsförsäkringar 

röstade nej till aktieägarförslag 

rörande bolagets tidigare 

verksamhet i Sudan eftersom 

vi bedömer att det ännu inte är 

klarlagt vad Lundin Petroleum, 

dåvarande Lundin Oil, skulle 

ha haft för del i folkrättsbrottet.  
Inget uttalande på stämman 

gjordes.  
Sagax 2017-05-

04 
AGM - Nej Röstat nej till 

punkt 14 

rörande 

Beslut om 

bemyndigand

e för 

styrelsen att 

öka 

aktiekapitalet 

genom 

nyemission 

av aktier, 

teckningsopti

oner och/eller 

konvertibler 

- Punkt 13. Länsförsäkringar 

Fondförvaltning framförde att 

det av styrelsen föreslagna 

incitamentsprogrammet är ett 

föredöme i jämförselse med 

andra incitamentsprogram som 

föreslagits i andra bolag. 
  
Punkt 14. Beslut om 

bemyndigande för styrelsen att 

öka aktiekapitalet genom 

nyemissioner av aktier, 

teckningsoptioner och/eller 

konvertibler. Länsförsäkringar 

Fondförvaltning frågade 

styrelsen om den beaktat den 

kommentar som lämnades på 

extrastämman den 7 oktober 

2016 vilken avsåg att 

bemyndigandet var för brett då 

det innebar att nyemissioner 

kan överstiga tio procent av 

aktiekapitalet (bemyndigandet 

omfattar högst tio procent av 

röstetalet). Länsförsäkringar 

Fondförvaltning hade den 6 

oktober 2016 röstat ja till 

bemyndigandet men samtidigt 

bett styrelsen att överväga att 

ändra bemyndigandet till nästa 

gång. Det noterades att 

styrelsen hade övervägt detta 

men valt att inför årsstämman 

2017 inte ändra sitt förslag. 

Därför röstade 

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning nej till 

bemyndigandet.   
Verizon  2017-05-

04 
AGM - - Avstått 1-5 7 Punkt 7. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska rapportera mål för 

minskade utsläpp av 

växthusgaser. 
  

H&M 2017-05-

10 
AGM - X - -   

D. Carnegie & 

Co 
2017-05-

10 
AGM X X - -   



Balder 2017-05-

11  
AGM - X - -   

JP Morgan 

Chase 
2017-05-

16 
AGM - - Avstått 1-4 8 Punkt 8. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska publicera en rapport över 

löneskillnader för anställda i 

bolaget mellan män och 

kvinnor. 
  

Nexam 

Chemical  
2017-05-

16 
AGM X X - -   

Amasten 

Holding  
2017-05-

18 
AGM X X - - Punkt 13. Beslut om 

emissionsbemyndigande. 

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning kontrollerade 

73 procent av rösterna på 

stämman. Länsförsäkringar 

Fondförvaltning framförde att 

bemyndigandet är brett och i 

normalfallet skulle 

Länsförsäkringar 

Fondförvaltning rösta nej till 

detta men i detta fall görs ett 

undantag då vi bedömer att 

bolagets börsvärde är så pass 

litet att en begränsning på tio 

procent skulle innebära att 

bolaget endast kan göra en 

mindre emission mätt i kronor 

och bolaget är i en tillväxtfas.  

 

Amazon 2017-05-

23 
AGM - - Avstått 1-5 7 Punkt 7. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska inkludera hållbarhet i 

prestationsmålen för ledande 

befattningshavare.  
  

Merck 2017-05-

23 
AGM - - Avstått 1-5 8 Punkt 8. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska publicera en rapport över 

styrelsekompetens inom 

produktkvalitet och säkerhet 
  

Stendörren 2017-05-

23 
AGM X X - -   

McDonalds 2017-05-

24 
AGM - - Avstått 1-8 10 och 11 Punkt 10 och 11. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska 
 Inrätta en policy får 

utfasning av medicinsk 

antibiotika hos bolagets 

köttleverantörer. 

 Utfärda en rapport som 

utvärderar de negativa 

miljöeffekterna på 

marint liv och 

människor till följd av 

bolagets användning av 

polystyren-skumkoppar.  

Chevron 2017-05-

31 
AGM - - Avstått 1-4 5,7,8 och 10 Punkt 5,7,8 och 10.Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska  
 Publicera en årlig rapport 

rörande bolagets 

lobbyingverksamhet. 

 Analysera potentiella 

effekter på bolagets 

verksamhet utifrån 

klimatförändringsscenari

er. 



 Utvärdera bolagets 

agerande vid samhällets 

övergång till en 

lågkoldioxid ekonomi. 

 Tillsätta minst en 

oberoende styrelse-

ledamot med kompetens 

och erfarenhet inom 

miljöfrågor.  

Exxon Mobil 2017-05-

31 
AGM - - Avstått 1-7 10 och 12-13 Punkt 10,12 och 13. Röstade 

för aktieägarförslag om att 

bolaget ska  
 Publicera en rapport över 

bolagets 

lobbyingverksamhet 

 Analysera potentiella 

effekter på bolaget till 

följd av klimatrelaterade 

regleringar  

 Rapportera sina åtgärder 

för att minska bolagets 

metanutsläpp  

  
Facebook 2017-06-

01 
AGM - - Avstått 1-3  4 och 6 Punkt 4 och 6. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska  

 Rapportera sin 

lobbyingverksamhet  

 Publicera en rapport om 

löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor.  

  
Alphabet 2017-06-

07 
AGM - . Avstått 1-6  7-10 Punkt 7, 8, 9 och 10. Röstade 

för aktieägarförslag om att 

bolaget ska 
 Rapportera sin 

lobbyingverksamhet 

 Rapportera sina politiska 

donationer 

 Publicera en rapport om 

löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor.  

 Rapportera sina 

donationer till 

välgörenhet. 

  
Comcast 2017-06-

08 
AGM - - Avstått 1-4  

  
5 Punkt 5. Röstade för 

aktieägarförslag om att bolaget 

ska rapportera sin 

lobbyingverksamhet. 
  

 


