Redogörelse för fondbolagets röstningar 2019
Fondbolagets (SEB IM AB) riktlinjer för Aktieägarengagemang och Röstningspolicy anger att:
• 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 SEB IM AB:s påverkansarbete där vi genom vårt ägarstyrningsarbete strävar efter att öka avkastningen för
andelsägarna.
• För svenska bolag deltar vi på stämmorna i de bolag där vi sitter i valberedningen samt så många övriga bolag där
vårt ägande är betydande som vi har resurser att hantera.

Svenska bolagsstämmor
Under 2019 har SEB IM AB deltagit i 63 svenska bolagsstämmor. Vi har med några få undantag röstat i linje
med styrelsens och valberedningens förslag. De bolag där vi under året röstat emot styrelsen är Oasmia Pharmaceuticals där vi röstade emot omval av styrelsen eftersom vi bedömde att bolagets utveckling skulle gynnas av
en förändring. Vidare röstade vi emot ansvarsfrihet för VD i Swedbank och emot omval av styrelseordförande i
Vostok New Ventures, vilken vi ansåg hade beviljat extraersättning till VD långt över bolagets ersättningspolicy.

Utländska bolagsstämmor
Vi har via ombud (proxy röstning) röstat på 202 stämmor i utländska bolag. Vid 57% av stämmorna har vi röstat
emot styrelsens förslag på minst en punkt. De mest förekommande frågorna där vi har röstat emot styrelsen är
val av kombinerad VD och styrelseordförande samt ersättning till ledningen och långsiktiga incitamentsprogram med
för lågt ställda krav. Vi har också röstat för ett antal aktieägarförslag där styrelsen rekommenderat aktieägarna att
rösta emot. Exempel på detta är krav på rapporter kring lobbyingverksamhet och politiska donationer samt förslag
om utökade möjligheter för aktieägare att nominera kandidater till styrelsen (proxy access).
Vid röstning i utländska bolag tar SEB IM AB hjälp av en rådgivare som lämnar röstningsrekommendationer baserat
på SEB IM AB:s Röstningspolicy, Hållbarhetspolicy och Riktlinjer för Aktieägarengagemang. SEB IM AB:s ägarstyrningsteam utvärderar röstningsrekommendationerna och fattar därefter beslut om hur fonderna ska rösta i varje
enskilt fall.
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