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ALLMÄNT
Enligt artikel 37 EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 231/2013 ska en
AIF-förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur
rösträtter i en fond ska utövas, uteslutande till gagn för den berörda fonden och dess
andelsägare.
Strategierna ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att:
1.

bevaka relevanta företagshändelser,

2.

säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda investeringsfondens mål
och placeringsinriktning, och

3.

förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter
om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt
skickas till de som efterfrågar denna.
Mot denna bakgrund har Captor Fonder AB (”Bolaget”) antagit denna ägarpolicy.
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BOLAGETS ÄGARPOLICY
Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med
förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens
placeringsinriktning och risk.
I de bedömningar som ska ligga till grund för investeringar ska Bolaget beakta hur väl
s.k. ESG-frågor (Environmental, Social and Corporate Governance) hanteras i
respektive företag. De bolag som Bolagets fonder investerar i är aktiebolag. Ett
aktiebolag ägs gemensamt av dess aktieägare. Aktieägarna har den yttersta makten
i ett aktiebolag, och ett aktiebolags yttersta beslutande organ är bolagsstämman.
Bolaget överväger att delta i bolagsstämman skilt för varje fall med beaktande av
föredragningslistans innehåll och påverkningsmöjligheter. Som grundregel kan sägas
att Bolaget utövar sin rösträtt då det finns en motiverad grund för att röstningen har
en gynnsam verkan på värdeutvecklingen för fondernas innehav. Bolaget deltar
huvudsakligen inte i bolagsstämmor som hålls utomlands.
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I fall då Bolaget väljer att utöva sin rösträtt ska ägarrollen utövas uteslutande i
andelsägarnas gemensamma intresse. Detta innebär att andra intressen från Bolaget
eller närstående företag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella
intressekonflikter.
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TILLKÄNNAGIVANDE AV BOLAGETS ÄGARPOLICY
En sammanfattning av Bolagets ägarpolicy ska finnas tillgänglig på Bolagets
hemsida, www.captor.se/fonder. För publicering ansvarar Bolagets ansvarige för
riskhanteringsfunktionen.
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