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Hej,

Länsförsäkringar Fondförvaltning ställer sig bakom det remissvar som Institutionella Ägares Förening 
(”IÄF”) lämnat till Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Utöver det som återfinns i IÄF:s remiss har vi 
även dessa synpunkter: 

Punkt 5.3. En styrelseledamot ansvarar för att han eller hon kan avsätta erforderlig tid för 
styrelseuppdraget mot bakgrund av ledamotens övriga uppdrag och åtaganden. 
Här hade vi gärna sett ett tillägg i stil med ”Styrelsens ordföranden har ett särskilt ansvar att 
säkerställa att denne kan avsätta erforderlig tid. Att vara verkställande direktör för ett noterat bolag 
är ett heltidsuppdrag. Om den som nomineras till styrelseordförande för ett noterat bolag samtidigt 
är verkställande direktör för ett annat noterat bolag ska både valberedningen och den föreslagna 
ordföranden särskilt pröva om erforderlig tid finns för uppdraget som styrelsens ordförande. 
Valberedningen ska också ange att en sådan prövning skett i valberedningens motiverade yttrande”. 

Punkt 9.7. Aktie- och kursrelaterade incitamentsprogram…
Under punkt 9.7.står det att (aktiebaserade incitaments) program riktade till styrelsen ska utarbetas 
av bolagets ägare och främja ett långsiktigt ägande… Denna text överväger Kollegiet att stryka. IÄF 
förespråkar istället att texten omformuleras något. Vi ställer oss bakom IÄF:s syn men 
Länsförsäkringar Fondförvaltning anser att endast i undantagsfall bör aktiebaserade 
incitamentsprogram erbjudas till styrelsen t ex om ett bolag inte bedöms ha råd att betala fasta 
arvoden. Normen bör vara att betala fasta arvoden till styrelsen. Denna skrivning riskerar att 
normalisera att bolag erbjuder aktiebaserade incitamentsprogram till styrelsen. Vidare kan man ställa 
sig frågan vilka ägare som ska utarbeta program riktade till styrelsen? Är det huvudägaren, endast 
valberedningen eller valberedningen plus ytterligare några större ägare, eller alla ägare? Om det är 
valberedningen som bör ta fram förslag på aktiebaserade incitamentsprogram riktade till styrelsen 
inför årsstämman så borde det framgå av texten.
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