
Direktiv aktieägarengagemang   
  
Postens Pensionsstiftelses redogörelse gällande principer för aktieägarengagemang.                  
  
Postens Pensionsstiftelse (Stiftelsen) är en gemensam pensionsstiftelse för de i PostNord-
koncernen ingående bolagen. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till 
de anställda, för vilka PostNord-koncernen svarar enligt allmän pensionsplan och tidigare 
pensionsbestämmelser.  
 
Stiftelsen är en pensionsstiftelse, vilket innebär att medlen i stiftelsen endast får användas 
för att trygga pensionsåtaganden. Stiftelsen ansvarar inte för åtaganden eller 
utbetalningar till destinatärer, utan ska ses som en pant för PostNords utfästelser 
avseende pensioner. 
 
Stiftelsen har att efterleva vissa regler i Tryggandelagen rörande aktieägar-
engagemang avseende innehav av noterade aktier utgivna av bolag i EES.  
Det kapital Stiftelsen förvaltar är litet relativt litet i förhållande till andra 
institutionella kapitalförvaltares. Investeringarna sker för att på bästa sätt trygga de 
deltagande bolagens pensionsutfästelser i en global portfölj sammansatt av aktier, 
räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. 
 
Investeringsstrategin innebär att Stiftelsen i regel inte investerar i enskilda bolag 
upptagna till handel på reglerad marknad. Investeringar i aktiemarknaden sker 
genom investeringar i handlade indexfonder sk ETF:er.  Detta i syfte att Stiftelsen 
ska kunna utnyttja stordriftsfördelar i förvaltning, riskspridning och få tillgång till 
extern expertis till en låg kostnad.  
 
Som en konsekvens av investeringsstrategin har Stiftelsen endast relativt små och 
indirekta innehav av aktier utgivna av bolag inom EES.  
Stiftelsen ingår inte avtal om diskretionär förvaltning med en kapitalförvaltare. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har Stiftelsen inte fastställt en egen policy för 
aktieägarengagemang som anger hur aktieägandet i de enskilda portföljbolagen 
ska utövas.  
 
Stiftelsen har dock fastställt en policy för hållbara investeringar som innebär att en 
investerad fond ska undvika att investera i bolag som inte uppfyller internationella 
konventioner motsvarande FN:s Global Compact. 
 
Om direkt innehav på reglerad marknad skulle erhållas gäller tills innehavet försålts:  
1) Bevakning av information och ekonomiska rapporter från bolaget.  
2) Vid behov kontakta företagsledning för svar på eventuella frågor.  
3) Utöva rösträtt givet frågans art är av vital betydelse för bolaget och stiftelsen.  
4) Om behov uppstår kontakta andra aktieägare för information och påverkan.  
5) Vid behov kontakta relevanta intressenter för bolaget.  
6) Vid behov hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter.  
Årligen redogöra om eventuell rösträtt utnyttjats, hur stiftelsen har röstat i viktiga frågor, 
vilka frågor det har gällt samt om råd har använts inför röstning.  



 
 
 
Nedanstående finns länkar till webbplatser för information om aktieägarengagemang 
avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar som investerar i aktier noterade inom 
EES. 
 
  Xact 
Fonder 

https://www.handelsbanken.com/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics
/investor_relations_agarstyrningspolicy_xact/$file/agarstyrningspo
licy_xact.pdf 
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