Jämställdhet – en vit fläck för rådgivare vid börsintroduktion
Några av de senaste årens stora noteringar visar att jämställda styrelser är långt från regel i
samband med börsintroduktioner. Detta trots att vi som institutionella ägare varit tydliga med våra
krav om jämställdhet. Vi uppmanar därför alla rådgivare att sätta fokus på frågan och vill att Nasdaq
lägger in jämställda styrelser som en del i noteringsprocessen.
Som institutionella ägare har vi drivit frågan om jämställda styrelser under lång tid. Det är en
stående punkt på våra valberedningsmöten och något vi kontinuerligt tar upp med de styrelser där vi
är ägare. Jämställda styrelser är primärt inte en rättvisefråga. Vi har själva sett, och studier visar, att
bolag med högre andel kvinnor i styrelsen och i ledningen presterar bättre än andra bolag (Se
exempelvis Storebrand, Care, PWC 2019). Det är en central del av vår ägarstyrning, men vi tycker att
utvecklingen går för långsamt.
En snabb titt på omtalade börsintroduktioner 2019 talar sitt tydliga språk:
• EQT: 16% kvinnor i styrelsen (1 av 6)
• Traton SE: 0% kvinnor i styrelsen (0 av 6)
• Nordic Entertainment Group: 33% kvinnor i styrelsen (2 av 6)
• Gaming Innovation Group: 0% kvinnor i styrelsen (0 av 6)
• Karnov Group: 16% kvinnor i styrelsen (1 av 6)
• Xbrane Biopharma: 28% kvinnor i styrelsen (2 av 7)
• K-fastigheter: 16% kvinnor i styrelsen (1 av 6)
Det finns helt enkelt en stor diskrepans mellan de krav vi ställer på styrelser vad gäller jämställdhet
och situationen i många av de bolag som noteras på börsen. I dagsläget är det uppenbart att varken
rådgivare eller börsrevisorerna i praktiken tittar på jämställda styrelser när de bedömer om ett bolag
är börsfähigt.
Detta skapar onödig friktion. Vi har varit tydliga med våra krav om minst jämställda styrelser, men
möts ofta av oförstående. Det är ingen som berättat för bolagen att jämställdhet i styrelsen är
viktigt. Ingen har alltså poängterat detta. Inte rådgivare och inte riskkapitalbolagen som är de som
ofta sätter bolagen på börsen.
När nynoterade bolag får in stora institutionella ägare som under flera år haft krav på jämställda
styrelser, blir det lätt en konfrontation. Bolagens tidigare ägare vill i många fall inte byta ut en
styrelse som enbart suttit ett år (sedan börsintroduktionen).
Att tillsätta en jämställd styrelse inför börsintroduktion vore betydligt enklare. Bolaget och dess
styrelse ses ändå över under en noteringsprocess, och att då i förväg säkerställa en jämställd
styrelsen vore ett naturligt steg. Om inte insikten drabbat bolaget förr. Trots en rad studier som visar
på ett positivt samband mellan jämställdhet – i såväl styrelse som i ledningen - och lönsamhet så
verkar flera av bolagen och dess rådgivare själva sakna insikten om sambandet.
Nasdaq Nordic kommer att ta upp frågan i sina styrelseutbildningar, vilket är ett bra första steg, men
vi behöver göra mer. Vi uppmanar därför alla rådgivare och riskkapitalbolag som arbetar med
börsintroduktioner att införa rekommendationer på jämställda styrelser. Det kommer att göra de

bolag ni arbetar med att bli mer attraktiva för investerare, och i synnerhet det långsiktiga
institutionella kapitalet
Det är dags att alla tar sitt ansvar för ett mer jämställt näringsliv.
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