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1. Indledning
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S skal i sin egenskab af forvaltningsselskab påse, at
stemmerettighederne på de administrerede enheders underliggende instrumenter udøves i
overensstemmelse med de respektive bestyrelsers politikker og således, at de pågældende
enheders interesser varetages bedst muligt.

2. Politik for udøvelse af stemmerettigheder
Bestyrelserne for de enkelte enheder, som selskabet administrerer, har fastsat en politik for
hvorledes stemmerettighederne på de underliggende instrumenter skal udøves og har samtidig
bemyndiget den daglige ledelse til at udøve stemmeretten under iagttagelse af enhedens
overordnede politik og under iagttagelse af selskabets politik for håndtering af interessekonflikter.
I sin udøvelse heraf skal den daglige ledelse i henhold til de respektive bestyrelsers anvisninger
foretage en vurdering af, hvorledes udøvelse af stemmeretten i de enkelte tilfælde vil kunne
påvirke enhedens afkast, herunder om den nødvendige ressourceindsats står i forhold til den
forventede effekt på afkastet, og i hvilket omfang stemmeretsudøvelsen vil tjene enhedens
interesser.

3. Strategi for udøvelse af stemmerettigheder
Selskabet baserer sin vurdering af, hvorledes og om stemmeretten på de underliggende
instrumenter skal udøves, på de enkelte enheders investeringsrådgivere/-forvalteres anbefalinger.
Investeringsrådgiveren/-forvalteren, som i det daglige overvåger selskabsspecifikke forhold, skal til
den daglige ledelse fremsende en skriftlig og begrundet anbefaling, såfremt stemmeretten på en
enheds instrument foreslås udnyttet. I de tilfælde, hvor der er indgået en
investeringsrådgivningsaftale, udøves stemmeretten af investeringsforvaltningsselskabet, idet
udøvelsen sidestilles med en investeringsbeslutning. Såfremt der er tale om en forvaltningsaftale,
kan stemmeretten udøves af foreningens investeringsforvalter.
Bestyrelserne i de administrerede enheder har hver for sig taget stilling til, hvorledes stemmeretten
på enhedens underliggende instrumenter skal udøves i tilfælde af, at generalforsamlingen omfatter
helt ekstraordinære forhold, dvs. forhold, der kan medføre ændringer i ejernes retsstilling, samt
hvorledes selskabet skal forholde sig, hvis der skal udøves stemmeret på instrumenter, der er
udstedt af den pågældende enheds nære samarbejdspartnere.
Selskabet skal på vegne af de administrerede enheder registrere og opbevare oplysninger om,
hvorledes og på hvilket grundlag der er udøvet stemmeret og påse, at strategien for udøvelse af
stemmeret for de enkelte enheder gøres tilgængelig for investorerne.
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