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Ålandsbanken Fondbolag bedriver verksamhet med 
förvaltning av placeringsfonder och alternativa 
investeringsfonder. Fondernas tillgångar består av 
fondandelsägarnas medel. Fondbolaget förvaltar 
fondernas medel enligt fondernas stadgar. 
Förvaltningen av fonderna ska enligt regelverk 
uteslutande ske i fondandelsägarnas bästa och 
gemensamma intresse. Fondbolaget ska alltid agera 
med syfte att uppnå bästa möjliga riskjusterade 
avkastning till fondernas andelsägare med hänsyn 
tagen till fondernas målsättning och 
placeringsrestriktioner. 
 
1 § Bakgrund 
 
Syftet med denna policy är att redogöra för de principer i 
ägarfrågor enligt vilka Ålandsbanken Fondbolag agerar i 
andelsägarnas intresse. 
 
2 § Principer för att utöva rösträtt 
 
Då det är motiverat, sett till fondernas och 
fondandelsägarnas intresse, utnyttjar vi rösträtt på ett väl 
övervägt sätt vid bolagsstämmor.  
 
Detta gäller främst i bolag där vi har ett innehav som är 
av sådan storlek att vi bedömer att det är motiverat att 
agera.  
 
Fondbolaget utövar ägarrollen utan krav på 
styrelserepresentation då ett uppdrag som 
styrelseledamot skulle försvåra en effektiv förvaltning. 
 
3 § Principer för medverkan i valberedningsarbete 
 
I de fall fondernas innehav kvalificerar oss för att ingå i 
en valberedning kan vi, om detta bedöms vara motiverat i 
fondernas och fondandelsägarnas intresse, delta i 
valberedningsarbetet. 
 
4 § Uppföljning av verksamheten i bolag 
 
Fondbolaget följer bolagen som fonderna investerar i 
kontinuerligt, för att i ett tidigt skede kunna identifiera 
behov av dialog med dem. Uppföljningen omfattar såväl 
bolagens affärsmässiga och ekonomiska utveckling som 
kursutveckling och ESG-faktorer i bolagets verksamhet. 
 
5 § Principer för arbete med ESG-faktorer 
 
Vi analyserar ESG-faktorer med de bolag vi investerar i 
vid varje investeringsbeslut och löpande under 
innehavstiden. Vi investerar enbart i bolag som följer 
internationella normer och överenskommelser avseende 
etik, miljö och hållbarhet enligt UN Global Compact.  
 
Fondbolaget verkar, i bolag där fondernas ägande uppgår 
till väsentlig storlek, genom aktivt ägande med 
målsättningen att de företag som fonden investerar i 
sköts hållbart och ansvarsfullt, har väl sammansatta 
styrelser avseende kompetens, mångsidighet och jämn 

könsfördelning samt även i övrigt uppfyller krav enligt 
god sed för bolagsstyrning. 
 
6 § Situationer då Fondbolaget agerar som aktiv ägare 
 
I situationer där ett bolag som fonderna har investerat i 
bryter mot internationella konventioner eller 
överenskommelser kommer fondförvaltaren skriftligen 
att dokumentera huruvida målsättningarna med 
investeringen fortfarande är aktuella (med hänsyn taget 
till kontroversen).  
 
ESG-kommittén inom Ålandsbanken behandlar dessa 
frågor och tar ställning till ifall det som bolaget gör för att 
tillrättalägga saken är tillräckligt, om en påverkansdialog 
med andra investerare ska påbörjas eller om innehavet 
ska avvecklas, eller om annan åtgärd ska vidtas.  
 
ESG-kommittén har en rådgivande roll till fondbolagets 
styrelse, som är slutligt ansvarig för fondbolagets 
agerande enligt fastställda principer för ansvarsfulla 
investeringar. 
 
7 § Principer för samverkan med andra aktieägare 
 
Vid kontroverser eller överträdelser av internationella 
normer kommer vi att initiera en dialog med bolaget 
tillsammans med andra investerare. 
 
Kontaktperson i ägarfrågor är fondbolagets ESG-
specialist. 


