Sensor Fonder AB Riktlinjer för aktieägarengagemang

RIKTLINJER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG
Inledning
Sensor Fonder AB (Bolaget) har upprättat dessa riktlinjer för fondens aktieägarengagemang mot bakgrund 2 kap. 17h § lagen (2004:46) om värdepappersfonder avseende akteägarengagemang samt av 15 kap. 9 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)
om värdepappersfonder avseende rösträtt.
Bolaget riktlinjer utgår väsentligen från Fondbolagens förenings Riktlinjer för fondbolagens akteägaengagemang.
Styrelsen ska fastställa Bolagets riktlinjer årligen eller oftare vid behov.
Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är Bolagets VD
Principer för aktieägarengagemang
I Bolagets förvaltaruppdrag ingår att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor i syfte att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär bästa möjliga
avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk och med hänsyn
till fondens placeringsinriktning.
Riktlinjerna för aktieägarengagemang ska vara begränsat till fondbolagens roll och ansvar
som ägarrepresentanter för fondandelsägarna.
I normalfallet ska rösträtter endast användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en
reell påverkan i samband med stämmobeslut och att Bolagets ägarinflytande samtidigt bedöms vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Frågor som kan bedömas
vara av väsentlig betydelse är exempelvis: portföljbolagens strategi, finansiella och ickefinansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning.
Bolaget har normalt inte kontakt med företrädare för portföljbolag, andra aktieägare eller
andra intressenter till portföljbolag.
Bolaget avser inte delta i valberedningsarbete. Bolaget konsulterar inte röstningsrådgivare.
Bolaget hanterar frågor om intressekonflikter och insiderfrågor enligt interna riktlinjer för
respektive område. Genom dessa riktlinjer minskar risken för sådan problematik.
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Strategier för att använda rösträtter
Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning
och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning.
Bolagets styrelse fattar i normalfallet beslut om rösträtter ska användas. Om tid inte gives
för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut
och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.
Offentliggörande av uppföljning av aktieägarengagemanget
Bolaget ska årligen på sin hemsida redogöra för hur principerna för aktieägarengagemanget har tillämpats avseende:
•
•
•
•

en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende i portföljbolagen,
en förklaring av de viktigaste omröstningarna,
uppgift om i vilka frågor som Bolaget har använt sig av råd eller förekommande
röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, samt
hur Bolaget har röstat på portföljbolagens stämmor, omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.
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