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Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan
både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med
riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka
kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond
på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.
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Principer för aktieägarengagemang
Swedbank Robur Fonder AB (Swedbank Robur) redogör i denna rapport för hur
Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang har tillämpats under år
2020.
Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang
omfattar samtliga fonders direktinvesteringar i aktier
och finns publicerade på vår webbplats. Utgångspunkten för våra principer är vår syn på god bolagsstyrning
i svenska börsnoterade aktiebolag. När vi utövar en
aktiv ägarroll i andra bolag, till exempel i bolag som
handlas på handelsplattformar, är onoterade eller
utländska bolag, följs principerna i möjligaste utsträckning.

som lämpligt, genom samverkan med övriga aktieägare. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande
organ och det är därför viktigt att Swedbank Robur
deltar på bolagsstämmor och utövar rösträtten för
fondernas aktieinnehav. Om det kan anses vara av
mindre betydelse för fondandelsägarna, till exempel
om aktieinnehavet är obetydligt i relation till övriga
aktieägares innehav eller det endast utgör en liten del
av fondernas portföljvärde, kan vi göra undantag.

Aktieägarengagemang är aktieägarnas påverkan på
och kontroll av bolagets styrelse och bolagsledning.
Vårt aktieägarengagemang sker i första hand inför
och på bolagsstämmor, inklusive deltagande i
valberedningar, samt genom löpande dialog med
styrelse och bolagsledning samt, när vi bedömer det

Swedbank Robur anser att det är väsentligt att vår
syn på ägarfrågor kommuniceras till fondandelsägarna och andra intressenter på kapitalmarknaden. På
swedbankrobur.se redogör vi därför för ställningstaganden i viktiga ägarfrågor.
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Så arbetar vi med ägarfrågor
Flertalet svenska bolag har kalenderår som räkenskapsår vilket innebär att årsstämmosäsongen till stor del är koncentrerad från mitten av mars till och med maj.
Arbetet i valberedningarna sker huvudsakligen under perioden oktober till och med
mars. I utländska bolag är stämmosäsongen mer utspridd över året då fler bolag har
brutna räkenskapsår. Dialoger med bolagens styrelser och ledningar i ägarstyrningsoch hållbarhetsfrågor förs löpande under året.
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Vi följer och övervakar fondernas aktieinnehav. Det sker
till exempel genom analys och screening av finansiell- och
hållbarhetsrapportering, kallelsematerial till bolagsstämmor, pressmeddelanden, uppföljning av medias rapportering och i en löpande dialog med bolagen. Dialog med
olika företrädare för bolagen sker regelbundet under året
genom portföljförvaltare i aktivt förvaltade fonder,
hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsansvariga och
valberedare utsedda av Swedbank Robur. Alla beslut om
röstning fattas av fondbolaget utifrån Swedbank Roburs
principer för aktieägarengagemang. Inför röstning i
främst utländska bolag har vi tillgång till extern analys1.
I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman med egna
representanter medan deltagandet i utländska bolag
oftast sker genom fullmaktsröstning. Till följd av covid-19
infördes under 2020 nya temporära lagar, som möjliggjorde poströstning och även att genomföra stämmor helt
digitalt. För Swedbank Robur innebar detta att vi i hög
utsträckning använde oss av möjligheten att poströsta
på de svenska bolagsstämmorna. Den temporära lagstiftningen har förlängts och gäller även under 2021.
Grunden för hållbara och lönsamma bolag är att
styrelse och ledning har en bra strategi och god kontroll
över verksamheten. Det kräver en professionell och väl
sammansatt styrelse avseende kompetens, erfarenhet,
mångfald och oberoende. Styrelsens sammansättning
är därför en viktig ägarfråga. Valberedningarna säkerställer en systematisk process där styrelsen utvärderas,
kompetensbehov identifieras och kravprofiler tas fram.
En väsentlig del av Swedbank Roburs ägararbete utgörs
1
2

av deltagande i valberedningar i svensknoterade bolag.
Swedbank Roburs valberedare är anställda eller oberoende styrelseledamöter i fondbolaget. Det kan också
vara externa personer som vi har knutit till oss. På vår
webbplats finns mer information om vilka bolag vi
deltagit i valberedningen och vilka våra valberedare är.
Swedbank Robur ingår inte i någon fast ägargruppering,
men vi anser att samverkan med andra aktieägare i vissa
frågor kan förbättra möjligheterna till ett aktivt och
effektivt aktieägarengagemang. Det kan till exempel
gälla samverkan för hållbarhetsdialoger med bolag inom
viss bransch inom ramen för PRI2 eller samverkan med
andra institutionella ägare avseende till exempel
aktierelaterade incitamentsprogram.

Ett intensivt ägarstyrningsår

Ägarstyrningsåret 2020 har för Swedbank Robur
inneburit att vi deltagit i fler valberedningar, röstat på
fler bolagsstämmor och engagerat oss i fler dialoger än
tidigare år. Detta som ett led i vår ambition att vara en
aktiv och ansvarstagande ägare. För oss, liksom
samhället i stort, har covid-19 inneburit att fysiska möten
i stor utsträckning ersattes av digitala möten. Årets
stämmor har också i stor utsträckning inneburit poströstning samt möjlighet till digitalt deltagande. Inför vårens
stämmor reviderades flera förslag avseende utdelningar
och styrelsearvoden beaktande pandemisituationen.
Under hösten anordnades ovanligt många extrastämmor
i Sverige, bland annat för att ta upp en del av de förslag
som drogs tillbaka inför stämmorna under våren.

Nordic Investor Services och ISS-Ethix
PRI (Principles for Responsible Investment), ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare som lanserades 2006 med stöd av FN.
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Resultat – påverkan under året
Swedbank Robur har under många år agerat aktivt i valberedningar för att i styrelserna få en ökad mångfald, jämställdhet och en bra balans av oberoende och beroende
ledamöter. Det är också väsentligt att styrelseledamöter har strategisk förståelse
för bolagets möjligheter och utmaningar inom hållbarhet och det förändringsarbete
som därmed behövs. Arbetet i valberedningarna sker genom en strukturerad
process med utvärdering av befintlig styrelse utifrån bolagets strategi och läge.
Valberedningen tar del av bolagets styrelseutvärdering,
har egna intervjuer med ledamöterna, tar fram kompetensprofiler för nya ledamöter samt söker brett efter nya
kandidater från olika nätverk och med hjälp av rekryteringskonsulter. Vi arbetar löpande med att bredda våra
nätverk för att hitta nya styrelsekandidater och verkar
för att hållbarhetsaspekter integreras i styrelseutvärderingarna.
Valberedningsarbete
Valberedningar

2020

2019

2018

96

94

91

38,1%

37,2%

37,7%

Årlig ökning från start till slutläge

2,8%

1,0%

2,6%

Andel nyvalda styrelseledamöter

13,0%

13,1%

14,6%

Antal bolag

3

Andel kvinnor i styrelserna 4,5,6

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) införde
2014 ett initiativ att svenska börsbolag på reglerad
marknad som helhet skulle uppnå jämställda styrelser
(i genomsnitt minst 40 procent av det underrepresenterade könet) till årsstämmorna 2020. Som helhet uppnåddes 2020 34,7 procent7 i samtliga börsbolag. Bland de

oberoende ledamöterna är
målet i princip uppfyllt men
inte för de ägarberoende
ledamöterna där andelen
Utsett en ledamot i
2020 uppgick till 18,8
96 valberedningar
procent. Genomsnittet
för börsen som helhet har
också påverkats av att
andelen kvinnor är lägre
i mindre bolag (inklusive
nyligen noterade bolag) än i större bolag.
Swedbank Robur har under åren stöttat Kollegiets
initiativ och kommer fortsatt att arbeta för jämställda
styrelser. I våra valberedningsbolag uppnåddes 2020 en
högre siffra än för börsen som helhet på 38,1 procent,
vilket motsvarar en förbättring med 2,8 procentenheter
jämfört med startläget i våra valberedningsbolag.
Andelen kvinnor av de
nyvalda styrelseledamöterna i våra valberedningsbolag
Nätverksbyggande
uppgick till 51 procent.
för fler potentiella
styrelseledamöter

Andel kvinnor i bolagens styrelser
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Stockholmsbörsen

Varav 95 (93) i bolag noterade i Sverige och 1 (1) bolag noterat i Finland
I styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.
5
Valberedningsbolagen varierar till viss del mellan åren. Startläget för respektive år 2018-2020 var i genomsnitt 35.2%, 36.2% och 35.3%.
6
Inklusive vd, om denne är stämmovald styrelseledamot.
7
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings statistik.
3
4
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Vi deltar även i valberedningar i bolag som inte är
noterade på svensk reglerad marknad. Till största delen
är det bolag som handlas på handelsplattformar, huvudsakligen First North, där det blivit allt vanligare att införa
systemet med valberedningar. Vi har under året också
deltagit i ett finskt bolags valberedning. Exklusive dessa
bolag, det vill säga för bolag på svensk reglerad marknad,
var andelen kvinnor i bolagens styrelse i genomsnitt 39,2
procent.
Swedbank Robur har i olika sammanhang tagit upp
problematiken med bolag som nyligen kommit till börsen
med låg andel eller inga kvinnor alls i styrelsen. Av kontinuitetsskäl är det oftast inte lämpligt att byta ut stor del
av styrelsen strax efter en
börsintroduktion. Det tar
därför flera år att rätta till
Ökat
något som borde varit på
valberedningsplats inför börsintrodukarbete utanför
tionen.
svensk reglerad
marknad

En viktig fråga är också
att få en större mångfald i
bolagens ledningsgrupper
och på högre chefsnivåer.
13% nyvalsandel i
Det är en fråga vi ofta
våra valberedningslyfter med styrelsebolag
ledamöter i valberedningssammanhang och i
dialoger med bolagsledningen. Dessa grupper är
också rekryteringsbas för framtida styrelseledamöter.
I utländska bolag, där valberedningarna inte är ägarledda
utan oftast ett styrelseutskott bestående av
oberoende ledamöter, blir vi ibland kontaktade mer i syfte
att informera och förankra förslagen. Vi brukar då föra
fram vår generella syn på styrelsens sammansättning
särskilt om förslaget innehåller låg andel kvinnor och
många ledamöter som inte är oberoende.
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Dialoger

Vi för löpande dialoger med bolagens styrelser och ledningar i viktiga bolagsstyrnings- och hållbarhetsfrågor
och 2020 hade vi totalt över 900 bolagsdialoger 8. Många
dialoger startar i samband med att styrelsen förbereder
förslag till bolagsstämmorna vilka de vill förankra med
större ägare i god tid före stämman. Under 2020 avsåg
de ersättningsfrågor, främst aktierelaterade incitamentsprogram samt kapitalstrukturfrågor och präglades även
av den pågående pandemin, med frågeställningar kring till
exempel uppskjutna stämmor samt inställda utdelningar
och incitamentsprogram. Även i vilken form stämmorna
skulle genomföras diskuterades, då temporär lagstiftning
bland annat möjliggjorde poströstning på stämmorna.
Därutöver har vi i samband med offentliga uppköpserbjudanden haft dialoger med både målbolag och budgivare.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Vi har haft dialoger om aktierelaterade incitamentsprogram i cirka 50 bolag under året inför att stämmokallelserna skickas ut. Vår uppfattning är att aktierelaterade
incitamentsprogram ska vara prestationsbaserade och
utformade så att de stödjer bolagets strategi inklusive
hållbarhet och bolagets finansiella mål. De ska leda till
ett eget aktieägande och ge rimliga utfall till deltagarna.
I flera fall har bolagen justerat sina förslag efter dialog
med Swedbank Robur. Swedbank Robur har också tagit
kontakt med en del bolag efter att kallelserna skickats
ut och påtalat oklarheter eller brister i förslagen och
bett om förtydliganden. I något enstaka fall har incitamentsförslaget dragits tillbaka från dagordningen och
återkommit i omarbetad form på en extrastämma. Krav
på egen insats alternativt prestationskrav har ändras i
exempelvis Biotage, Concentric, Ferronordic, Senzime och
Sivers Semiconductors efter dialog med Robur. Vi har haft
fortsatt dialog med ABB och Millicom om strukturen för
incitamentsprogram och vi har sett vissa förbättringar,
men inte tillräckligt för att kunna stödja dessa.
Kapitalstruktur
Dialogerna om kapitalstrukturfrågor handlar oftast om
i vilken utsträckning styrelsen ska få bemyndiganden
att förändra den under året utan att kalla till en extra
bolagsstämma. Generellt anser Swedbank Robur att
bemyndigande om högst tio procent av aktiekapitalet är
en rimlig avvägning mellan styrelsens behov av flexibilitet och aktieägarnas rättighet att emissioner ska beslutas på en bolagsstämma. Vid beslut på en bolagsstämma
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krävs ett beslutsunderlag
om hur emissionslikviden
ska användas och där får
Drygt 900
aktieägarna möjlighet att
bolagsdialoger om
ställa frågor. Om bemynbolagsstyrnings- och
digandet omfattar riktade
hållbarhetsfrågor
kontantemissioner är det
viktigt att emissionen
sker på marknadsmässiga
grunder i enlighet med Kollegiets rekommendation om riktade emissioner. Inför årets
stämmor har vi haft dialog med sjutton bolag
avseende nyemissionsbemyndiganden.
Vi har flera fonder med innehav i bolag som är i tidig
utvecklings- eller kommersialiseringsfas. I många fall
har dessa bolag ett negativt eller begränsat kassaflöde.
Dessa kan ha ett behov av att snabbt kunna skaffa
kapital genom riktade kontantemissioner samt ett behov
av att bredda ägarbasen för att klara framtida kapitalbehov och för att få en bättre likviditet i aktien. Vi kan
i vissa fall göra undantag och godkänna större bemyndiganden än tio procent om synnerliga skäl finns, givet
den situation som bolaget befinner sig i och om det är i
linje med bolagets strategi. En stor del av vår dialog med
bolagen går ut på att säkerställa att det finns ett faktiskt
behov av ett bemyndigande av en viss storleksordning
samt få tydliggöranden om hur och till vad bemyndigandet ska användas. Bolag där vi haft dialog om
nyemissionsbemyndiganden är till exempel Bonesupport,
BHG Group, Intervacc, Midsona, Nyfosa och Xbrane.
Offentliga uppköpserbjudanden i svenska bolag
Under året har vi tagit ställning till flera offentliga
uppköpserbjudanden. Som exempel på uppköpserbjudanden i svensknoterade bolag kan nämnas HiQ och
Internationella Engelska Skolan (IES). Vi ansåg budet på
HiQ vara finansiellt skäligt och rimligt ur aktieägarsynpunkt och accepterade budet. Initialt tackade vi nej till
erbjudandet i IES men efter en budhöjning valde vi att
acceptera det reviderade erbjudandet.

Siffran avser antalet unika bolag som vi haft dialog med under 2020. Mer information kring våra dialoger finns i rapporten Hållbara investeringar 2020.
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Röstning på bolagsstämmor
Stämmoåret 2020 har inneburit att vi röstat på fler stämmor än tidigare år både i
Sverige och utomlands. Under året röstade vi på totalt 485 årsstämmor, vilket är en
ökning med närmare 30 procent jämfört med föregående år och inklusive
extrastämmor röstade vi på 593 bolagsstämmor. I Sverige har det hållits ett stort
antal extrastämmor i förhållande till tidigare år.
Extrastämmorna har framförallt gällt utdelningar men
även andra frågor som bemyndiganden och styrelseval
har behandlats. Extrastämmor för de utländska bolagen
har inte varit lika vanligt förekommande men de
extrastämmor som hållits har till en majoritet handlat om
utdelningar.
Bolagsstämmor

2020

2019

2018

Deltagande på bolagsstämmor

593

429

424

Varav årstämmor

485

377

358

Varav extrastämmor

108

52

66

Andel av fondkapitalet direktinvesterat i aktier som vi röstat för

77%

73%

74%

Vi röstade på ett 30-tal marknader, varav Sverige var den
största marknaden följt av USA, Storbritannien och Japan.
Även om Sverige är vår största marknad avseende antalet
bolagsstämmor har vi de senaste åren ökat vår utlandsröstning betydligt och utländska stämmor utgör nu mer
än hälften av totalt antalet bolagsstämmor vi röstat på.
Under 2020 ökade vi vår röstning på flera marknader t ex
Storbritannien, Tyskland och Kina. Vi röstade på sex nya
marknader 2020, bland annat Estland och Slovenien.

Diagramrubrik

Fördelning av röstning

Sverige
USA
Storbritannien
Japan
Kina
Övriga Europa
Övriga världen

I svensknoterade bolag, där vi ofta är en stor ägare, har vi
en nära dialog med bolagen och vi har därmed möjlighet
att påverka i avsikt att kunna stödja de slutliga förslaget
på stämman. Generellt sett är vi en mindre ägare i
utlandsnoterade bolag, vilket inte ger samma möjlighet

att påverka förslagen
i förväg. Därför är det
vanligare att vi i dessa
bolag röstar emot styrelsens förslag. Om det saknas
väsentlig information
avseende förslag händer
det i vissa fall att vi avstår
från att rösta på den
beslutspunkten.

Röstat på nära
600 bolagsstämmor i
Sverige och
utomlands

Aktieägarförslag (shareholder proposals) förekommer
på stämmor på flera olika marknader där vi röstar men är
mest vanligt förekommande på amerikanska bolagsstämmorna och de kan avse olika områden, ofta inom hållbarhet och bolagsstyrning. Förslagen är ofta av rådgivande
karaktär och innehåller ibland kommentarer från bolaget.
Om vi anser att förslaget är relevant och bidrar positivt
till bolagets verksamhet samt är i linje med våra principer
för aktieägarengagemang stödjer vi förslaget.

9
RÖSTNING PÅ BOLAGSSTÄMMOR

Röstningsbara agendapunkter på årsstämmor –
Diagramrubrik
styrelse och aktieägarförslag
:

Diagramrubrik

Röstat för styrelsens förslag
Röstat emot styrelsens
förslag
Röstat för aktieägarförslag
Röstat emot
aktieägarförslag

Röstat för styrelsens förslag

Röstat emot styrelsens förslag

Röstat för aktieägarförslag

Röstat emot aktieägarförslag

Likabehandling
Liksom tidigare år var det vanligt förekommande att
styrelser i börsbolag i Storbritannien föreslog förkortad
kallelsetid till extrastämmor. Vi anser att det försämrar
aktieägarnas möjlighet att sätta sig in i förslagen och att
hinna rösta och röstade därför emot sådana förslag på ett
20-tal stämmor. Exempelvis Dalata Hotel Group, AstraZeneca och Vesuvious.
Vi gav vårt stöd till aktieägarförslag på bolagsstämmor
i amerikanska bolag för att införa lägre gränser för aktieägande för att kalla till extrastämma, exempelvis i Amazon,
Verizon och Danaher.
Vidare har vi röstat emot ett 20-tal aktieägarförslag med
innebörden att ägare, som själva eller gemensamt med
andra, når en viss andel av röstvärdet i bolaget ska kunna
ta beslut i vissa typer av frågor utan stämma s.k. ”written
consent”. Förslagen har kommit upp på ett 20-tal amerikanska bolag vilka vi röstat emot exempelvis på Pay Pals,
Mercks och Salesforces stämmor.
Styrelse- och revisorsval
Ett fokusområde för oss är styrelsens sammansättning
inklusive en bra balans mellan beroende och oberoende
styrelseledamöter. I de svenska bolagen sker det huvudsakligen via valberedningsarbetet, där Swedbank Robur
deltar aktivt.
I våra utländska innehav sker vår påverkan främst via
stämmorna och Swedbank Robur har under året röstat
emot ett 40-tal förslag på styrelseordföranden som även
är vd i bolagen. De flesta fall är i amerikanska bolag då det
är mer vanligt förekommande där. På ett tiotal amerikanska bolag har vi röstat för aktieägarförslag som föreslår
att det ska inrättas en oberoende styrelseordförande, exempelvis på Amazons, Facebooks och Ciscos årsstämmor.
I vissa amerikanska bolag som Ecolab, Pfizer och Citigroup
har vi även gett stöd till aktieägarförslag som innebär

utökade möjligheter för enskilda aktieägare eller grupper
av aktieägare att kunna nominera kandidater till styrelsen så kallad ”proxy access”.
Vi har röstat emot eller avstår att rösta på föreslagna
styrelsekandidater då de i samband med stämman varit
anställda i bolaget och styrelsen som helhet inte uppnår
tillräckligt oberoende. Det senare är vanligt förkommande
i japanska bolag där vi har avstått att rösta på ett 80-tal
förslag på kandidater som är anställda.
På de kanadensiska bankerna Bank of Montreals och
Toronto-Dominion Banks årsstämmor gav vi stöd till
aktieägarförslag att höja mångfaldhetsmål för styrelsesammansättningen från tidigare 33 procent till 40 procent
könsfördelning inom fem år.
På Swedbanks årsstämma beviljades inte den tidigare
vd:n ansvarsfrihet och Swedbank Robur röstade emot
att bevilja ansvarsfrihet. Beslutet om röstning fattades
av fondbolagets styrelse som består av till Swedbank
oberoende ledamöter.
Hållbarhet
Aktieägarförslag förekommer på flera marknader där vi
röstade och i USA och Kanada är de ofta hållbarhetsrelaterade.
Vi har röstat för ett 20-tal aktieägarförslag som kräver
ökad transparens av bolagens politiskt kopplade donationer och lobbyingverksamhet i förhållande till bolagens
klimatpåverkan. Ett framgångsrikt exempel är Chevrons
årsstämma där vi röstade för ett aktieägarförslag att
bolaget ska rapportera hur deras lobbying verksamhet
stödjer Parisavtalets målsättning om minskad global
uppvärmning. Förslaget fick stöd av mer än hälften av
aktieägarna och gick till historien som ett av de första
klimatrelaterade aktieägarförslagen som fick stämmans
bifall.
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RÖSTNING PÅ BOLAGSSTÄMMOR

Vi röstade även för klimat- och miljörelaterade
aktieförslag på bolagsstämmor som hölls av JP Morgan,
Union Pacific och Exxon Mobil.

har ett flertal bolag valt att kalla till extrastämma för att
kunna dela ut hela eller delar av den under året tidigare
tänkta utdelningen.

I Kanada röstade vi för aktieägarförslag i exempelvis Bank
of Montreal och The Toronto-Dominion Bank för att
utvärdera bankens utlåning till fossila bolag i förhållande
till bankens publika åtaganden kring klimatarbete liksom
en uppmaning att sätta mål för att minska indirekta
utsläpp av växthusgaser via bolagen som banken har
utlåning till.

I en handfull svenska bolag valde vi att rösta emot förslagen till nyemissionsbemyndiganden. I samtliga fall har
utspädningen i dessa förslag varit 20 procent eller större,
kombinerat med vi inte har ansett det föreligga tillräckligt
starka underliggande motiv för ett större bemyndigande.
Vi har även valt att stödja ett tiotal större bemyndiganden där vi funnit att tillräckliga skäl funnits för detta.
Vi kunde konstatera att många mindre bolag valde att
stärka sin balansräkning under sommarhalvåret 2020
genom riktade nyemissioner. Det var sannolikt var en
effekt av den osäkerhet pandemin skapade kombinerat
med att aktiemarknaden fungerat väldigt bra som
finansieringskälla under denna period. Totalt har vi tagit
ställning till drygt 100 nyemissionsbemyndiganden under
året.

Ett europeiskt bolag som hade ett hållbarhetsrelaterat
aktieägarförslag var Total. Vi röstade för förslaget att
sätta mål för utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet.
Ersättningar till bolagsledningar
Vi röstade emot de aktierelaterade incitamentsprogrammen ibland annat Ferronordic, Millicom, SOBI, Vicore
Pharma och Vostok Emerging Finance. Programmen medgav bland annat väl stor utspädning, stora tilldelningar till
enskilda individer och hade låga eller inga prestationskrav.
Vi har även röstat emot program som riktar sig till
styrelseledamöter. Totalt sett har vi tagit ställning till mer
än 100 incitamentsprogram i svenska bolag under året. I
Ferronordic och Senzime har vi i nära dialog med bolaget
kunna stödja ett justerat förslag till incitamentsprogram
som tagits upp till beslut på en extrastämma.
I utländska bolag, främst de amerikanska, röstade vi i
många fall emot de ersättningsrelaterade förslagen
avseende bolagsledningen. Anledningen är att prestationskraven i de aktierelaterade incitamentsprogrammen
är låga eller saknas, i kombination med generösa utfall
som i till exempel Microsoft. Bolaget väntas presentera
förändringar till kommande år.
Vi röstade för aktieägarförslag på Alphabet, Verizon
och Apples årsstämmor att utreda möjligheterna att
inkludera hållbarhetsrelaterade mål som mångfald och
användares datasäkerhet i ledande befattningshavares
ersättningar.
Kapitalstruktur
Bolagen ska motivera den valda kapitalstrukturen och
den tillhörande utdelningspolitiken. Under 2020 blev
denna fråga extra aktuell på grund av osäkerheten
som orsakades av covid-19 pandemin. Denna osäkerhet
präglade stora delar av den svenska stämmosäsongen
och fick till följd att många bolag valde att ställa in eller
skjuta upp sin utdelning. Förutom osäkerhet kring den
ekonomiska utvecklingen i världen, förekom en rad utspel
och rekommendationer från politiskt håll som inverkade
på styrelsernas utdelningsförslag. Under hösten 2020

Vi har under året tagit ställning till och röstat för
godkännande av strukturaffärer, till exempel förvärv eller
avknoppningar. Vi röstade bland annat för Electrolux
avknoppning av Electrolux Professional på en extrastämma i februari.
I Storbritannien är det vanligt att bolagens styrelser
föreslår att aktieägarna ska godkänna stora bemyndiganden för nyemissionsmandat. Vi anser att stora förändringar i kapitalstrukturen är en ägarfråga varför vi röstade
emot ett 20-tal sådana förslag exempelvis i Prudential,
GlaxoSmithKline och Unilever.

Vill du veta mer?
För mer information om hur vi jobbar med ägarfrågor och
påverkansarbete, besök swedbankrobur.se
Kontakta oss
Vill du ställa frågor om vårt ägarstyrningsarbete kontakta oss via
e-post: info@swedbankrobur.se

