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1. Inledning 

Styrelsen i Sirius Asset Management AB (bolaget) ska enligt 8 kap. 20 a § lagen (2007:528) 

om värdepappersmarknaden anta principer för aktieägarengagemang. 

Mot denna bakgrund har bolagets styrelse i detta dokument antagit principer för 

aktieägarengagemang. 

2. Principer för aktieägarengagemang 

2.1 Övervakning av portföljbolag 

Övervakning av portföljbolag sker t.ex. genom analys och screening av finansiell och icke-

finansiell rapportering, kallelsematerial till bolagsstämmor, pressreleaser och uppföljning av 

medias rapportering. I det löpande förvaltningsarbetet övervakas följande frågor: 

a) portföljbolagens strategi,  

b) portföljbolagens finansiella och icke-finansiella resultat och risker,  

c) portföljbolagens kapitalstruktur 

d) portföljbolagens bolagsstyrning. 

e) portföljbolagens ersättningssystem och incitamentsprogram 

2.2 Dialog med företrädare för portföljbolag 

Bolaget för inte några löpande dialoger med företrädare i portföljbolag.  

2.3 Utövande av rösträtt och andra rättigheter knutna till aktieinnehavet 

Bolaget utövar inte rösträtt vid portföljbolagens bolagsstämmor. 

2.4 Samarbete med andra aktieägare 

Det förekommer från bolagets sida inget samarbete eller kommunikation med andra 

aktieägare. 

2.5 Kommunikation med relevanta intressenter i portföljbolag 

Det förekommer från bolagets sida inget samarbete eller kommunikation med relevanta 

intressenter i portföljbolagen.   

2.6 Hantering av faktiska och potentiella intressekonflikter 

Bolaget saknar ägarmässiga kopplingar till de bolag som kan komma ifråga när bolaget utför 

sina investeringstjänster. Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med att 

bolaget utför sina investeringstjänster hanteras i enlighet med bolagets interna regler om 

hantering av intressekonflikter eller relevanta personers egna affärer. 

3. Årlig redogörelse för tillämpningen av principerna 

Bolaget ska varje år redogöra för hur principerna ovan har tillämpats. 

Redogörelsen ska innehålla information om bolagets tillämpning av principerna i avsnitt 2. 
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4. Offentliggörande 

Principerna för aktieägarengagemang, den årliga redogörelsen och uppgifter avseende att 

bolaget avstår från att uppfylla ett eller flera krav ska hållas tillgängliga utan kostnad på 

bolagets webbplats.  

5. Översyn och fastställande 

Dessa principer ska revideras årligen eller när omständighet så påkallar samt fastställas 

årligen av bolagets styrelse. 

 


