
FINANSPOLICY

SYFTE

KI Holding ska investera i tidiga Life science bolag, med i första hand, ursprung i 
forskning inom Karolinska Institutet. Investeringarna ska i största möjliga mån 
vara affärsmässiga med hänsyn till accepterad risk, etiska krav och övriga av 
bolaget fastställda policyer.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Likviditetspolicy

KI Holding ska eftersträva att ha medel i räntebärande tillgångar som är så stora 
att man p g a kapitalbehov inte är tvingade att sälja några aktier under de 
kommande 12 månaderna.

Likviditeten skall förvaltas i svensk bank med lägsta möjliga risknivå. Någon 
valutarisk accepteras inte och placeringar får endast ske i svenska kronor.

LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR

Etik 

KI Holding skall uteslutande investera och äga andelar i forskningsbaserade bolag
aktiva inom Life science. KI Holding skall ta etiska hänsyn i sina investeringar 
och sitt ägande. KI Holding skall i sina investeringar och ägande ha en hög etisk 
profil. 

Handel i portföljbolag

Anställda och styrelse i KI Holding-koncernen skall inte idka handel i bolag som 
koncernen klassar som koncern- eller intressebolag eller har innehav i.

Portföljallokering

Över tid bör inget enskilt innehav överstiga 50% av det totala värdet av KI 
Holdings portfölj. Optionshandel skall normalt inte förekomma.

Värdering

KI Holding redovisar aktieinnehav till anskaffningsvärde. Uppskrivningar över 
anskaffningsvärdet får ej ske.

Adress/Address Säte/Reg.office Tel/Phone
Nanna Svartz väg 6 A Solna
SE-171 65 Solna,  Sweden

Orgnr/CIN 
556525-6053

+46 (8) 524 800 00
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Nedskrivningar kan bli aktuella om aktieinnehaven noterar en varaktig nedgång. 
Vid varje kvartalsbokslutstillfälle ska jämförelse ske med aktuell börskurs eller, 
om aktierna är onoterade, med senast kända värde.

För börsnoterade innehav gäller att nedskrivning ska ske till börskurs vid 
bokslutstillfället. Återföring får endast ske under förutsättning att kursen 
återhämtats vid de senaste fyra kvartalsbokslutstillfällena.

INVESTERINGSPOLICY

Inriktning

KI Holding ska vara det enda koncernbolaget som förvaltar värdepapper. 

I första hand skall innehav prioriteras i bolag som emanerar från Karolinska 
Institutets forskning alternativt ha en stark koppling till Karolinska Institutet.

KI Holding ska vara en aktiv ägare som besöker bolagsstämmor, tar del av 
företagsinformation och har åsikter. 

KI Holding ska efter analys och presentation kunna ge snabba beslut. 

Affärsmässighet ska råda i samband med investeringar och avyttringar. 

Process för investering

Varje investering granskas och utvärderas av KI Holdings och KI Innovations 
personal.

Ett investeringsbeslut fattas av KI Holdings VD och KI Innovations VD i 
förening, alternativt KI Holdings VD i förening med styrelseordföranden i KI 
Holding.

Maximalt 300 000 kr totalt och per bolag får investeras. Större investering får ske 
först efter godkännande från KI Holdings styrelse.

Process för avyttring

Vid avyttringar med försäljningspris upp till 300 000 kr har KI Holdings VD i 
förening med styrelseordförande i KI Holding rätt att besluta om avyttring. Detta 
gäller även vid tecknande av preliminära avtal där förväntat försäljningspris håller
sig inom denna gräns.
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Vid avyttringar med försäljningspris upp till 3 000 000 kr har KI Holdings VD i 
förening med styrelseordföranden i KI Holding rätt att besluta om avyttring om 
försäljningen är i enlighet med de kontrollerande ägarnas vilja. Detta gäller även 
vid tecknande av preliminära avtal där förväntat försäljningspris håller sig inom 
denna gräns.

Vid avyttringar överstigande 3 000 000 kr krävs styrelsebeslut för att avyttring ska
kunna ske. 

Vid delavyttringar som sker inom ett halvår ska beloppen sammanslås vid 
beräkning av ovanstående gränsvärden.

Principer för förvaltning

Varje investering avrapporteras vid nästkommande styrelsemöte i KI Holding.

Statusrapportering av portföljinnehaven skall vara en stående punkt vid varje 
styrelsemöte, dels för att styrelsen skall vara informerad, dels för att KI Holding 
skall vara en aktiv ägare som ger ett mervärde åt bolagen.

KI Holding ska vara en aktiv förvaltare av portföljen och hålla fokus på att 
investeringar ska vara affärsmässiga i största möjliga mån.

KI Holding agerar i utvalda fall som en aktiv ägare och deltar företrädesvis på 
bolagsstämmor där så är motiverat, samlar information och har åsikter.

KI Holding ska vara marknadskompletterande i så mottot att: 

- vi deltar i nyemissioner där vi kan påverka kapitalanskaffningen på ett 
positivt sätt och där andra alternativ inte står till buds

- vi gärna säljer våra innehav till andra sunda ägare under affärsmässiga 
villkor när sådana möjligheter finnes

FASTSTÄLLANDE AV POLICY

Denna policy har fastställts vid styrelsemöte i Karolinska Institutet Holding AB 
2016-08-25, reviderats 2017-09-28 och 2021-06-18. Den skall tillämpas av 
Karolinska Institutet Holding AB och dess dotterbolag.

Tidigare Investeringspolicy, beslutad 2019-02-06, ingår som en del i denna policy 
och upphörde 2021-06-18.
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