Ägarutövande
Ägarutövande
Dessa riktlinjer rörande ägarutövande är fastställd av
styrelsen för Solidar Fonder AB (”Bolaget”).
1. Allmänt
Bolaget tillämpar och följer ”Riktlinjer för
fondbolagens ägarutövande” antagna av Fondbolagens
Förening den 13 februari 2002 och senast reviderade
den 22 mars 2012.
Dessa riktlinjer redovisas på Bolagets hemsida.
I ärenden som rör Bolagets ägarutövande ska VD vara
kontaktperson.
Ägarstyrning berör främst förhållandet mellan ett
företags ägare och dess styrelse och kan definieras
som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll.
Syftet med Bolagets ägarutövande är att ta tillvara
andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och
bidra till en långsiktigt sund utveckling av de
finansiella marknaderna. En väsentlig skillnad för
fondbolag jämfört med andra ägarkategorier är att
kapitalet i öppna aktiefonder är fritt för insättningar
och uttag och att beredskap alltid måste finnas för att
köpa eller sälja aktier.

Bolaget ska verka för att principer för
valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta
arbete fungerar effektivt.
Bolaget ska verka för att de företag som fonden
investerar i har väl sammansatta styrelser avseende
kompetens, och i övrigt uppfyller de krav som Svensk
kod för bolagsstyrning anger.
Bolaget ska verka för att företag som fonden investerar
i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i
övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.
Bolaget ska följa de företag som fonden investerar i för
att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av
dialog med företagen.
Bolaget ska överväga att samarbeta med andra
aktieägare där detta är lämpligt och i andelsägarnas
gemensamma intresse.
Bolaget ska redovisa ställningstaganden i väsentliga
enskilda ägarfrågor och motiven för dessa i efterhand
för andelsägarna.
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Bolaget skall handla uteslutande i andelsägarnas
gemensamma intresse och företräda andelsägarna i
alla frågor som rör fonden, således också i ägarfrågor.
Detta betyder att fondbolaget även i ägarfrågor skall
agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till
andelsägarna med hänsyn tagen till fondens
placeringsinriktning och risk samt till i förekommande
fall särskilda kriterier som fastställs för fonden.

2. Ägarutövande
Bolaget ska, där så är motiverat utifrån andelsägarnas
intresse, utnyttja rösträtten på ett väl övervägt sätt vid
bolagsstämmor i företag där fonden är aktieägare.
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