
 

Rapport avseende ägarstyrning 2021 

Alcur Fonder AB (”Bolaget”) ska, i enlighet Bolagets riktlinjer för aktieägarengagemang samt 8 

kap. 27b § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, årligen redogöra för 

hur de av styrelsen antagna principerna för aktieägarengagemang har tillämpats. Bolaget 

förvaltar för närvarande tre alternativa investeringsfonder: ALCUR, ALCUR Select och 

ALCUR Grow (”Fonderna”). Bolagets principer för aktieägarengagemang tillämpas på samtliga 

fonder under Bolagets förvaltning.  

Utgångspunkter för Bolagets ägarinflytande 

Som ägare handlar Bolaget uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med 

förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till Fondernas 

placeringsinriktning och risk. Bolaget övervakar relevanta frågor gällande respektive 

portföljbolag genom att ta del av tillgänglig information och för löpande dialoger med 

företrädare för portföljbolagen med målsättningen att upprätthålla god kunskap om bolagen 

samt att skapa långsiktiga aktieägarvärden. Bolaget utnyttjar som utgångspunkt rösträtt och 

andra rättigheter knutna till aktieinnehavet i de fall detta bedöms vara i fondandelsägarnas 

gemensamma intresse. Bolaget utövar som huvudregel inte ägarstyrning i samarbete med andra 

aktieägare, men kan kommunicera med andra intressenter om detta gynnar fondandelsägarna.  

Bolagets aktieägarengagemang under 2021 

Bolaget har som ambition att i allt större utsträckning utgöra en aktiv ägare i Fondernas 

portföljbolag. Som ett led i detta har Bolaget i större omfattning engagerat sig i stämmor, 

påverkansdialoger och valberedningar. Bolaget har, i enlighet med riktlinjerna för 

aktieägarengagemang, valt att inte engagera sig i styrelsearbete på annat sätt.  

Bolaget har under 2021 deltagit vid flera stämmorna. Bl.a. för bolagen Humana, Catella, Pricer, 

Ambea, OP24 och Virala. Bolaget har vröstat för nyemission och val av ny ordförande i OP24 

samt förvärv av Purmo avseende Virala. Antalet stämmor är lägre än vad Bolaget har för avsikt 

att delta i årligen enligt Bolagets långsiktiga plan. Bolaget har deltagit i valberedningarna för 

bolagen Ambea AB, Catena Media PLC, Micro Systemation AB, och Seafire AB. I Catena Media 

PLC innehar Bolaget ordförandeposten i egenskap av största ägare.     

Kontakt gällande ägarfrågor 

För frågor om Bolagets aktieägarengagemang är du välkommen att kontakta: 

Petter Mattsson, Chief Operating Officer  

petter.mattsson@alcur.se 

Tfn: +46 (0) 736 92 63 24 
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