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Konsumentkooperationens pensionsstiftelse – den ansvarsfulla 

ägaren 
 
Ansvarsfull Kapitalförvaltning är Konsumentkooperationens pensionsstiftelses (Pensionsstiftelsen) 
strategi för att integrera hållbarhetshänsyn i de investeringar vi gör för våra kunders räkning. Genom 
att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen kan vi minska investeringsriskerna och samtidigt 
försöka bidra positivt till den framtida utvecklingen av samhället.  
 
 

Pensionsstiftelsen och bolagsstämmor 
 
Det är på bolagsstämmor som ägare, stora som små, har möjlighet att direkt påverka företagen 
genom att rösta. Många punkter på dagordningen är ren formalia, som frågan om stämman blivit 
behörigen sammankallad. Däremot är exempelvis val av styrelse är en viktig fråga, då styrelsen 
tillsätts av ägarna för att utforma bolagets strategi och att övervaka ledningen. 
 
Pensionsstiftelsen anser att det är en ägares skyldighet att utöva rösträtten, och vi har som 
ambition att delta vid samtliga svenska årsstämmor där vi har innehav. 
 
 

Mänskliga rättigheter i fokus – men Coronapandemin satte prägel på årets 
stämmosäsong 
 
Inför varje stämmosäsong identifieras ett specifikt hållbarhetstema som ligger till grund för de frågor 
vi ställer till respektive bolags vd och/eller styrelse i samband med stämmorna. År 2018 lades extra 
ansträngningar på att synliggöra riskerna med klimatförändringarna för de bolag vi har innehav i. År 
2019 fortsatte vi detta arbete med en uppföljning av föregående års frågor. 
 
Årets fokusområde var mänskliga rättigheter, och våra frågor vid de svenska bolagsstämmorna skulle 
utgå ifrån detta tema. Coronapandemin resulterade dock i att stämmorna i stor utsträckning inte 
kunde arrangeras fysiskt, varför det inte blev aktuellt att ställa några hållbarhetsrelaterade frågor 
under 2020. Våra frågor med fokus på mänskliga rättigheter skjuts därför på framtiden.  
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Under våren, i samband med Coronapandemins framfart, beslutades att anställda inte fick delta i 
den typen av tillställning som en bolagsstämma är. För att trots detta säkerställa att vårt ägande 
skulle vara representerat under bolagsstämmorna vidtogs ett antal olika åtgärder.  
 
Under den första delen av stämmosäsongen anlitades en advokatfirma som representerade oss, och 
även andra institutionella ägare, vid ett antal stämmor. När sedan den tillfälliga lagen om möjlighet 
till poströstning för bolagsstämmor infördes så använde vi denna möjlighet i de fall bolagen erbjöd 
detta. Tyvärr utnyttjade inte alla våra portföljbolag denna möjlighet och vi fattade då beslutet om att 
inte delta vid dessa stämmor.  
 
Pensionsstiftelsen har under 2020 röstat vid 57 svenska stämmor. Pensionsstiftelsen deltog vid 
Swedbanks stämma och röstade precis som vid 2019 års stämma emot ansvarsfrihet för den tidigare 
vd:n. Pensionsstiftelsen har under stämmosäsongen 2020 röstat emot tre incitamentsprogram, då vi 
inte ansett att de var utformade på ett sätt som ligger i linje med vår ägarpolicy. Pensionsstiftelsen 
röstade även emot ett förslag om vinstutdelning. Motiveringarna finns att läsa vid respektive bolag 
nedan. 

Röstning på bolagsstämmorna 2020 

AAK 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

AAK extrastämma november  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Alfa Laval 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Assa Abloy 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Assa Abloy extrastämma november 

Pensionsstiftelsen röstade mot styrelsens förslag punkt 7 om beslut om vinstutdelning.  
Pensionsstiftelsen fattade beslutet att inte rösta för förslag om utdelning i de fall företaget ifråga 
samtidigt sökt och tagit emot statligt stöd i samband med Corona-pandemin. Assa Abloy har pga 
rådande pandemi sökt och tagit emot statligt stöd.  

 

Atlas Copco 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
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Atlas Copco extrastämma november  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Axfood 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

BillerudKorsnäs 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 18. 

 

Castellum 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 20. 

Castellum extrastämma december  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Dometic Group 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Electrolux 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 20. 

 

Electrolux extrastämma november 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
 

Elekta  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
 

Epiroc 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Epiroc extrastämma november  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
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Ericsson 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Essity 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Essity extrastämma oktober 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Fabege 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Getinge 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Handelsbanken 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 22, 23, 24 och 25. 

 

Hennes & Mauritz 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 16 och 17. 

 

Hexagon 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Hexagon extrastämma december  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Hexpol 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
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Husqvarna 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Husqvarna extrastämma oktober 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

ICA Gruppen 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

ICA Gruppen extrastämma september  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Industrivärden 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 18. 

 

Intrum 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Investor 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 19. 

 

JM 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

JM extrastämma november  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

 

Kinnevik Investment 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 20. 
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NCC 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 23, 24 och 25. 

 

NCC extrastämma november  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.  

 

NIBE Industrier extrastämma december  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Saab 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 15 

 

Sandvik 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

SCA 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

SEB 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 22 och 23. 

 

Securitas 
Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens förslag förutom punkt 17 där 
Pensionsstiftelsen röstade nej till förslaget om nytt incitamentsprogram. Bolaget föreslog ett nytt 
incitamentsprogram med bristfällig transparens. Tröskel-, mål- och maxnivå för intjäning redovisades 
endast i efterhand. Det saknades individuellt värdetak och storleken på programmet beror på 
aktiekurs vid tilldelning. Programmet brister också i långsiktighet då effektiv prestationsperiod är ett 
år. Totalt sett bedöms programmet vara sämre än marknadspraxis. 
 
Stämman beslutade att anta förslaget till långsiktigt incitamentsprogram. 
 

Securitas extrastämma december  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
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Skanska 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Skanska extrastämma oktober 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

SKF 
Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens förslag förutom punkt 17 där 

Pensionsstiftelsen röstade nej till beslut om prestationsbaserade Aktieprogram 2020. Vi har röstat 

emot detta program vid flera årsstämmor. De prestationsmål som satts upp är okända, det finns 

inget tak för hur hög kostnaden för programmet kan bli vilket skapar en risk för oss aktieägare. Att 

tilldelningen av aktier är gratis tar även bort den ekonomiska risken för deltagarna och de incitament 

som den annars skulle tillfört. 

Stämman beslutade att anta förslaget till Prestationsbaserade Aktieprogram 2020. 

SSAB 
Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 

rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 16, 17 och 18. 

 

Swedbank 
Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 

rekommendationer förutom punkt 10o som rörde ansvarsfrihet för den fd vd:n. Vi röstade mot 

aktieägarförslagen punkt 3b, 3c, 21, 22 och 23. 

 

Swedish Orphan Biovitrum 
Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens förslag förutom punkt 18 där 

Pensionsstiftelsen röstade nej till förslaget om nytt incitamentsprogram (både chefs- och 

personalprogrammen). Lösenpriset på optionsdelen är lågt i relation till lösenpriser i andra bolags 

motsvarande optionsprogram, särskilt med beaktande av att optionerna inte är villkorade av några 

ytterligare prestationskrav.  Storleken på tilldelningen till vd motsvarar 300 procent av 

bruttogrundlönen, vilket vi tycker är för generöst för ett årligt återkommande program.  

Stämman beslutade att anta förslaget till Chefsprogram samt Personalprogram. 

Tele2 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 20 och 21. 

 

Tele2 extrastämma september 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   
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Telia Company 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 22 och 23. 

 

Telia Company extrastämma december  

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer.   

 

Volvo 

Pensionsstiftelsen röstade för valberedningens och styrelsens samtliga förslag och 
rekommendationer och röstade mot aktieägarförslagen punkt 18. 

 


