Ägarpolicy
Enligt gällande regelverk skall en AIF-förvaltare fastställa interna regler där det anges vilka strategier som
bolaget skall följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella
instrument som ingår i varje investeringsfond. Nedan följer en sammanfattning av dessa.
PSG Capital AB (”Bolaget”) utövar på andelsägarnas uppdrag en ägarroll i de bolag fonden investerat i. Den
övergripande strategin för användning av rösträtten är att den alltid skall användas med andelsägarnas
gemensamma intressen för ögonen. Förvaltningen syftar till att över tiden, med ett väl avvägt risktagande, ge
andelsägarna bästa möjliga avkastning på investerat kapital.
Det övergripande målet med PSG Capitals agerande i ägarfrågor är att öka avkastningen på fondens placeringar
och ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall Bolaget verka för att företag som
fonden investerar i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.
Strategier för användning av rösträtten:






Bolaget skall bevaka samtliga relevanta företagshändelser i de bolagen där fonden har investerat
Bolaget har som mål att representera fonden vid samtliga ordinarie och extra bolagsstämmor,
företrädesvis genom en anställd i Bolaget, och om inte det går skall ett ombud representera fonderna
Bolaget skall i de fall där det erbjuds möjlighet arbeta i valberedningar och tillse att
valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt
Bolaget skall verka för att företag som fonden investerar i har en styrelse som är väl sammansatt
avseende kompetens och i övrigt uppfyller de krav som Bolagskoden anger
Bolaget skall samverka med andra ägare i de bolag som fonden investerar i

Redovisning av viktigare enskilda ställningstaganden i ägarfrågor kommer att redovisas för andelsägarna. På
investerarnas begäran ska de tillställas en sammanfattande beskrivning av strategierna och uppgifter om de
åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier.
Dessa interna regler är upprättade i linje med Fondbolagens Förenings ”Riktlinjer för fondbolagens
ägarutövande”. PSG Capitals kontaktperson i ägarfrågor är verkställande direktören Richard Hellekant,
rh@psgcapital.se.
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