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Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, förvaltade vid utgången av 2020 cirka 480 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders räkning. Som långsiktiga och ansvarstagande investerare strävar vi efter att investera i enlighet med FN Global Compacts tio
grundläggande principer. Därmed vill vi bidra till genomförandet av FN:s globala mål för
hållbar utveckling för att våra kunder ska kunna känna sig trygga i en hållbar värld. Vi
förutsätter att de företag vi investerar i också kommer att vara en del i uppfyllandet av
målen och vi kommer att fortsätta att påverka våra innehav i denna riktning.
Inför varje stämmosäsong beslutar Folksam om ett hållbarhetsrelaterat fokusområde att
ställa frågor kring vid våra portföljbolags årsstämmor. Under fjolåret fick vi inte möjlighet att ställa dessa frågor på grund av åtgärder med anledning av coronapandemin. Givet
att pandemin alltjämt pågår kommer stämmosäsongen 2021 med största sannolikhet inte
heller att kunna genomföras som vanligt. Högst troligt har vi snarare fortsatta poströster
framför oss, och vi kommer därför inte kunna ställa hållbarhetsrelaterade frågor vid stämmorna i någon större utsträckning.
Mot bakgrund av den extra ordinära situation vi befinner oss i har vi istället för ett särskilt frågeområde inför årets stämmor tagit fram detta brev medföljande uppmaningar till
de bolag där vi är ägare:
- Den tillfälliga lagen om poströstning kräver framförhållning
Eftersom poströster av naturliga skäl behöver avges en viss tid inför en årsstämma
är det extra viktigt att säkerställa att all information till aktieägarna kommuniceras
i god tid inför stämman, så att röstningen baseras på fullständig information.
-

Utnyttja möjligheterna med digitala möten
Pandemin har lärt oss fördelarna med digitala möten. Vi vill att våra portföljbolag
överväger möjligheten att webbsända årsstämman för de aktieägare som poströstat och därmed kan sägas ha anmält sitt intresse att följa stämman.

-

Tillåt frågor till vd på distans
Vi vill att våra portföljbolag överväger möjligheten att låta de aktieägare som har
poströstat att även ställa frågor på distans, exempelvis via en digital lösning. På så
vis kan vi återskapa en del av den öppenhet som vanligtvis finns vid årsstämmorna.
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-

Låt stämman rösta om klimatstrategin
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och påverkar alla företag på ett eller
annat sätt. Näringslivet har en stor uppgift att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Vid tidigare årsstämmor har vi ställt frågor om företagens planer på
att följa rekommendationerna från The Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, TCFD. TCFD innebär mer transparent rapportering av finansiella risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna, och tydliggör även styrelsens ansvar för dessa frågor. Vi anser att det är dags att även tydliggöra samtliga
ägares ansvar för klimatet vilket görs genom att sätta klimatstrategin som en beslutspunkt på stämmoagendan.

-

Öppna stämman för fler aktieägare
Årsstämman fyller en viktig funktion för interaktionen mellan ägare och bolag.
Förutom att vara ett företags högst beslutande organ samlar stämman styrelse, ledning och såväl stora som små ägare på samma plats. Vi önskar att bolagen arbetar
för att bibehålla den svenska traditionen av många aktieägare på stämmorna, den
öppna stämningen och möjligheten att ställa frågor. Samtidigt har vi idag modern
teknik som gör det möjligt för fler att rent praktiskt delta i en årsstämma. Vi ser
gärna att den här tekniken utnyttjas och ger aktieägare på andra geografiska platser än där stämman hålls en chans att delta.

Kontakta oss gärna i det fall det finns frågor eller synpunkter.
Mejladress: emilie.westholm@folksam.se
Med vänlig hälsning,

Ylva Wessén
Vd och koncernchef Folksamgruppen
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