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Inledning                             
Denna placeringspolicy reglerar förvaltningen av bolagets likvida medel.  
 
Placeringspolicyn följer Försäkringsrörelselagens regler om hur 
försäkringsbolag får placera sina likvida medel. Vid förändringar i dessa regler 
skall placeringspolicyn omarbetas. 

 

Syfte med policyn 
Denna policy skall 
 

• ange ramarna för placeringsverksamheten, 
 

• reglera det finansiella risktagandet, 
 

• säkerställa att uppföljning och kontroll av placeringsverksamheten sker    
 på ett professionellt sätt. 

 

Behörighet och organisation 
VD och vVD svarar gemensamt för placeringsfunktionen och beslutar 
tillsammans vilka placeringar och avyttringar som skall göras i enlighet med 
denna policy. Regelbundna rapporter skall lämnas till styrelsen om likviditeten, 
placeringsportföljens struktur och det finansiella resultatet. Det åligger VD och 
vVD att följa placeringspolicyn och tillse att anlitade kapitalförvaltare följer 
densamma.  
 
Översyn av placeringspolicyn skall göras årligen. 
 
Extern kontroll och uppföljning sker årligen genom bolagets auktoriserade 
revisor.  
 

Övergripande mål 
Målet är att tillse att bolagets medel förvaltas med stabil intjäning över tid och 
att tillgångarna värdebevaras utifrån och med beaktande av i detta dokument 
fastställda placeringsregler. Utifrån ett placeringsperspektiv är målsättningen att 
tillgångar placeras i värdepapper som ska ge minst 2,5 % i avkastning realt 
långsiktigt, givet beaktande av information vid placeringstillfället. 
 

Placeringsinstruktion 
Tillgångarna skall placeras på ett sådant sätt att riskspridning uppnås. 
Tillgångarna skall, med beaktande av bolagets försäkringsåtaganden och 
förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att 
bolagets betalningsberedskap kan garanteras och den förväntade avkastningen 
är tillfredställande över tid. 
 
 
 



Kapitalet får placeras i följande tillgångsslag: 
Placeringar skall ske i nedanstående värdepapper med en andel om 
högst de procenttal som anges i Försäkringsrörelselagen kap 6, § 3, med 
begränsningar enligt kap 6, § 12. 
 

• Obligationer eller andra skuldförbindelser utställda i SEK alternativt i 
annan valuta som är valutasäkrad till SEK och är utgivna av svenska 
staten, svensk kommun eller landsting eller därmed jämförlig samfällighet 
inom Europeiska gemenskaperna  
 

• Obligationer eller andra skuldförbindelser utställda i SEK alternativt i 
annan valuta som är valutasäkrad till SEK och är utgivna av ett publikt 
aktiebolag  
 

• Bostadsobligationer utställda i SEK och utgivna av banker med godkänd 
rating enligt tabell nedan 

 
• Aktier och andra värdepapper utställda i SEK som kan jämställas med 

aktier utan kapitalgaranti, vilka givits ut av publikt aktiebolag 
 

• Strukturerade produkter som uppfyller ovanstående rekvisit 
 
• Medel på konto i bank 
 

Emittent/värdepapper 
Max andel         

Emittentkategori 

Max andel 

per emittent 

Svenska staten, kommuner och landsting eller dess 
motsvarighet inom Euro-området, med ratingen 
AAA/, eller av motsvarande stater, kommuner och 
landsting garanterat värdepapper 

100 % 
 

 

 

30 Mkr 
 

 

Värdepapper1 med ratingen om AAA /Aaa 
100 % 15 Mkr 

Värdepapper1 med rating om lägst AA- /Aa3  
100 %                 15 Mkr 

Värdepapper1 med rating om lägst A- /A3  
100 % 15 Mkr 

Värdepapper1 med rating om lägst BB/Ba2 
alternativt värdepapper utan rating med skuggrating 
lägst BB+/Ba1 

25 % 5 Mkr 

Strukturerade produkter (lägst rating A- på emittent) 30 % 10 Mkr 

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas 
med aktier utan kapitalgaranti, som getts ut av 
publikt aktiebolag 

10 % 
7 Mkr 

 

Förlagslån, Additional Tier 1 lån 2 Mkr  

1 Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande 
 

                                            
 



 
 
Placeringar kan göras direkt i enskilda värdepapper eller genom fonder. 
Ovanstående tabell visar vilka limiter som gäller för respektive emittent. Fonder 
skall vara förvaltade av bank registrerad i Sverige och uppfylla ovanstående 
tabell avseende motpartsexponering.  
Alla procentsatser i ovanstående tabell är i relation till den totala portföljens 
marknadsvärde.  

 
Etiska riktlinjer 
Bolagets likvida tillgångar skall endast placeras i företag som efterlever 
internationella konventioner och överenskommelser i FN, ILO och OECD 
avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Detta 
innebär att placering endast tillåts i företag som: 

 
• Inte har produktion eller försäljning av vapen och krigsmaterial, 

tobaksvaror eller pornografi, 
• Inte tillåter barnarbete i arbetsstyrkan (enligt artikel 32 i FN:s 

barnkonvention), 
• Inte diskriminerar individer på grund av t ex kön, hudfärg, religion, politisk 

eller etnisk tillhörighet (enligt artikel 2 i FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter), 

• Inte diskriminerar anställda som vill ansluta sig till erkänd fackförening 
(enligt artikel 23 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 
artiklarna 2-4 i FN:s konvention om organisationsfrihet), 

• Inte kopplas samman med kriminalitet, korruption eller andra oetiska 
handlingar, 

• Arbetar för att reducera sin negativa klimatpåverkan och miljöbelastning. 
 

De etiska aspekterna iakttas genom att placeringar normalt görs i välkända och 
välrenommerade företag. Om placering av misstag skett i oetisk verksamhet 
skall engagemanget avvecklas. 
 

Giltighet 
Placeringspolicyn har fastställts av styrelsen för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB den 15 oktober 2014 och gäller tills vidare.  

 
 

 


