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UPPFÖLJNING PRINICPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG AVSEENDE 
NYTTJANDE AV RÖSTRÄTTER I MTG. 

Bakgrund 

Enligt lagen 8 kap. 27 a § (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(”LAIF”) ska RAM ONE AB (”Bolaget”) anta principer för sitt aktieägarengagemang 
avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har 
getts ut av ett bolag inom EES.  

Enligt artikel 37 EU-kommissionens delegerade förordning 231/2013 ska en AIF-
förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur 
rösträtter i fonderna ska utövas, uteslutande till gagn för de berörda 
fonderna/diskretionära uppdragen och dess andelsägare.  

Principerna för aktieägarengagemang enligt LAIF ska beskriva hur Bolaget: 

(i) övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar i (”Portföljbolag”), 
däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, 
kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,  

(ii) för dialoger med företrädare för Portföljbolag,  

(iii) utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,  

(iv) samarbetar med andra aktieägare,  

(v) kommunicerar med relevanta intressenter i Portföljbolag, och  

(vi) hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter. 

Strategierna för användning av rösträtter enligt Förordningen ska beskriva hur 
Bolaget: 

(i) bevakar relevanta företagshändelser, 

(ii) säkerställer att rösträtterna används enligt den berörda 
investeringsfondens mål och placeringsinriktning, och 

(iii) förhindrar eller hanterar intressekonflikter som uppstår när rösträtter 
används. 

Mot denna bakgrund har RAM ONE AB antagit principer och strategier för  
aktieägarengagemang som anger följande: 

 Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med 
förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens 
och de diskretionära förvaltningsuppdragens placeringsinriktning och risk. 
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Bolaget söker inte att ta på sig en ägarroll eftersom investeringarna inte är av sådan 
storlek att Bolagets fond i det typiska fallet blir bland de största aktieägarna. Vidare 
anser Bolaget, givet att fondens kapital inte är av permanent karaktär, att det inte vore 
seriöst att delta i valberedningar och styrelsearbete. I normalfallet kommer fonden ej 
heller att vara representerad på bolagsstämmor. Bakgrunden till detta 
ställningstagande är att det skulle försvåra en effektiv förvaltning av fonden att aktivt 
delta i så kallade ägarfrågor.  

Riktlinjerna medger dock att Bolaget kan besluta sig för att göra avsteg från 
principerna/strategierna/riktlinjerna, under förutsättning att Bolagets verkställande 
direktör och den ansvariga förvaltaren för fonden anser att det ligger i andelsägarnas 
intresse. 

Motivering till nyttjande av rösträtt i MTG AB 
RAM ONE AB har enligt ovan antagit principen att fonderna i normalfallet ej kommer 
vara representerade på bolagsstämmor. Bolaget har under 2022 följt de av styrelsen 
antagna principerna förutom i ett undantagsfall, då Bolaget beslutat att göra avsteg 
från principerna och i andelsägarnas intresse valt att utöva sin rösträtt i portföljbolaget 
MTG. VD/ Ansvarig förvaltare har i detta fall gjort ett undantag och bedömt att ett 
röstförfarande i MTG uteslutande var till gagn för både fonden RAM ONE och det 
diskretionära uppdragets andelsägare. De förslag som Bolaget valde att rösta på inför 
MTGs årsstämma ansågs viktiga för att skapa aktieägarvärde, såväl 
inlösenprogrammet, aktieåterköpen och den riktade nyemissionen till 
minoritetsägaren av MTG Gaming AB. Rösträtterna användes i enlighet med de båda 
fondernas mål och placeringsinriktning och intressekonflikter hanterades genom att 
röstningen medförde att båda fonderna gagnades. 
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