Aktieägarengagemang
Enligt lagen 8 kap. 27 a § (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) ska
Madrague Capital Partners 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. [ ]
Vidare ska Bolaget enligt artikel 37 i EU-kommissions delegerade förordning 231/2013 utforma
lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna ska utövas,
uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare.
Kraven i Förordningen och LAIF avser endast förvaltningen av Madrague Capital S.C.A. SICAV-SIF
(AIF-fonden), för vilken Bolaget är AIF-förvaltare. Därmed kan Bolagets förvaltning under
diskretionära mandat bortses från i detta sammanhang.
Bolagets tillämpning av principer för aktieägarengagemang
Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive bolag som AIF-fonden investerar i
(Portföljbolag) genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och
delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler
(innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och
risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning).
Bolaget för som utgångspunkt inga dialoger med företrädare för Portföljbolag med syfte att
påverka Portföljbolagets arbete med, eller strategier för, dess sociala eller miljömässiga
påverkan eller bolagsstyrning.
Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare eller andra intressenter i
Portföljbolag.

Bolagets strategi för utövande av rösträtt
AIF-fonden investerar delvis i instrument som är förenade med rösträtt. Mot bakgrund av AIFfondens karaktär tar Bolaget dock inte på sig en ägarroll och deltar inte heller i valberedningar
och styrelsearbete. Om Bolagets styrelse och förvaltare skulle anse att det låg i andelsägarnas
intresse kan AIF-fonden göra avsteg från den sagda grundprincipen. När avsteg görs ska
ägarrollen utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Detta innebär att andra
intressen från Bolaget eller närstående bolag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella
intressekonflikter.

Omröstningar
Bolaget har inte utnyttjat rösträtten i Portföljbolagen.

