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Denna policy är fastställd av styrelsen i Elementa Management AB 2017-09-07.
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1.

Bakgrund

Enligt EU-kommissions delegerade förordning nr. 231/2013 artikel 37 skall en AIF-förvaltare utforma
lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna skall utövas,
uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare.
Strategierna skall fastställas för att:
bevaka relevanta företagshändelser,
säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda fondens mål och placeringsinriktning,
och
förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

•
•
•

Mot denna bakgrund har Elementa Management AB (”Bolaget”) antagit denna ägarpolicy. Policyn är
upprättad i linje med Fondbolagens Förenings ”Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande”.

2.

Bolagets policy

2.1 Allmänt

På uppdrag av andelsägarna utövar Bolaget en ägarroll i de bolag som Fonden investerar i. Strategier
för användning av rösträtter skall uteslutande användas med andelsägarnas gemensamma intressen.
Det övergripande målet med Bolagets förvaltning och agerande i ägarfrågor är att över tid, med ett
väl avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall Bolaget
verka för att företag som Fonden investerar i agerar enligt relevanta koder samt i övrigt enligt god
sed på aktiemarknaden.

2.2 Strategier
•
•
•
•

Bolaget skall bevaka relevanta företagshändelser
Bolaget har som mål att representera Fonden vid ordinarie och extra bolagsstämmor
I de fall det erbjuds skall Bolaget arbeta i valberedningar
Bolaget skall verka för att företag som Fonden investerar i har en väl sammansatt styrelse
1

• Bolaget har möjlighet att tillsätta styrelseledamöter
För att förebygga och hantera intressekonflikter i samband med ägarutövande så fattas samtliga
beslut gemensamt av Bolagets ledning.

3.

Redovisning

Redovisning av viktigare enskilda ställningstaganden i ägarfrågor kommer att redovisas för
andelsägarna. Bolagets policy skall på begäran kostnadsfritt lämnas ut till andelsägarna eller annan
som önskar ta del av policyn.
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