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§13

Information från Cliens Kapitalforvaltning

Marknadschef Tomas Henriks, kapitalforvaltare Gunnar Håkansson samt ränteansvarig kapital-
förvaltare Wilhelm Högström presenterade sig själva samt Cliens historia, företagets ägarstruktur,
personalstyrka, forvaltningsutfall sedan 2002 med det diskretionära uppdraget åt
prästlönetillgångama samt även stiftet sedan den senaste upphandlingen 2012. Förvaltarna
redogjorde för hur arbetsprocesserna med ansvarsfulla investeringar sker enligt ESG, etiska, sociala
och govemance kriterier, samt även deras marknadssyn framöver. Vice ordförande Björn Falkeblad
frågade Gunnar Håkansson om viktningen av tillgångsslagen i finanspolicyns normalportfolj samt
hans syn på eventuella ändringar i den pågående översynen.

Efter avslutad presentation och frågestund beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

§14

Information från Lancelot Asset Management AB

VD, delägare och diskretionära förvaltare Sverker Thufvesson samt sälj- och marknadsansvarig
Lisa Seligson presenterade sig själva samt gav ledamöterna insikter i Lancelots historia, ägar-
struktur, personal, förvaltningsfilosofi samt utfallet av förvaltningen sedan den senaste
upphandlingen 2012. Förvaltarna gav sin syn på den svenska marknaden samt eventuella scenarios
ur makroperspektiven.

Efter avslutad presentation och frågestund beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

15

Delgivning av kapitalförvaltningsrapporter

Stiftscontroller Michael Costello delade ut kapitalförvaltningsrapporten per 2018-04-30 i
pappersformat. De kvarvarande ledamöterna anmärkte att rapporten inte hade kommit de tillhanda
inför sammanträdet via samverkansrummet eller email.

Kapitalforvaltningsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av kapitalförvaltningsrapporten.

§16

Övriga frågor

Kapital forvaltningsutskottet beslutar

att till sammanträdet den 13 juni inbjuda förvaltarna från Swedbank och Kammarkollegiet.

Justerande


