Rapport avseende ägarstyrning samt hantering av rösträtt 2019

I enlighet med Spiltan Fonder AB:s Principer för aktieägarengagemang ska en sammanfattande årsrapport avges som
beskriver hur fondbolaget övergripande agerat i sin ägarstyrning under föregående år.
Målet med Spiltan Fonder AB:s förvaltning är att uppnå en god, långsiktig, riskjusterad avkastning åt fondandelsägarna,
med hänsyn tagen till fondernas mål, placeringsinriktning och riskprofil. Enligt fondlagstiftningen ska fondföretag företräda fondandelsägarnas gemensamma intresse i alla frågor som rör fonden. Detta gäller också i ägarfrågor. Spiltan Fonder
AB utövar ägarrollen i de företag vi är aktieägare med syftet att åt fondandelsägarna maximera aktiens värde på lång sikt.
Ägarrollen ska också användas för att främja en god och hållbar utveckling inom de bolag vi investerar i.
Principerna gäller för samtliga fonder under Spiltan Fonder AB:s förvaltning och finns att läsa i sin helhet under
www.spiltanfonder.se/legal-info.
Deltagande i valberedningar
Spiltan Fonder AB utövar långsiktigt ägarskap genom att delta i valberedningar. I normalfallet deltar fondbolaget i valberedningar där ägandet är stort och där fondbolaget erbjuds att föreslå en valberedningsledamot.
Under 2019 deltog Spiltan Fonder AB i valberedningarna för Bulten, Creades, Electragruppen, Fortnox, ICA Gruppen,
Ratos samt Svolder.
Deltagande på bolagsstämmor samt röstning
Spiltan Fonder AB ska normalt rösta på årsstämmor i de bolag där stora innehav finns i fonderna, och i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga. Fondbolaget ska utöva sin rösträtt på ett sådant sätt som fondbolaget
bedömer ska leda till bästa långsiktiga utveckling av andelsvärdet i fonderna.
Under 2019 deltog Spiltan Fonder AB vid följande bolagsstämmor:

Datum
2019-03-19
2019-03-27
2019-04-03
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-16
2019-05-04
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-15
2019-11-19

Bolag
Avanza Bank
Fortnox
Lundbergs
Creades
ICA
Öresund
Profilgruppen
Industrivärden
Bulten
Bufab
Lammhult Design Group
Lifco
Berkshire Hathaway
Kinnevik
Bure
Latour
Addnode
Investor
Ratos
Indutrade
ElectraGruppen
NCAB
Bahnhof
Nibe
Storytel
Svolder

