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Sida 1/1 Att investera tillsammans med schörling.
Schörling är en betydande ägare till bolag i Sverige. I den portfölj som Schörling äger 
finns åtta innehav i vilka vi har en större ägarandel. Sju av dessa är börsnoterade. 
Vi tar ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Den övergripande 
målsättningen för oss är att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga 
genom att bygga på och driva hållbara affärsmodeller. Här redogör vi i korthet för hur 
vi ser på några väsentliga punkter, vilka vi tycker är viktiga principer för oss som större 
ägare i våra bolag.  

•  Schörling arbetar långsiktigt och aktivt med att utveckla våra bolag och stöttar 
dem på deras tillväxtresa för att de kan fortsätta vara framgångsrika och hållbara 
verksamheter som fortsätter att generera intressant avkastning.  

• Genom en betydande ägarandel och ändamålsenlig representation i styrelsen 
strävar Schörling efter att upprätthålla ett starkt förtroende och inflytande i  
våra bolag.  

• Schörlings roll som engagerad ägare uttrycks i en aktiv medverkan i arbetet med 
nominering av styrelseledamöter och ordföranden i våra bolag. Då medverkar vi 
till att bolagen leds av personer med rätt erfarenhet och kompetens. På det sättet 
kommer ledningens och styrelsens nätverk våra bolag, och därmed även oss,  
till godo. 

•  Schörlings ägande syftar bland annat till att påverka: 

— nominering av styrelseledamöter med särskilt fokus på ordförande
— att hitta rätt VD och ledning
— affärsinriktning, samt strategiska målformuleringar
— kapitalstruktur, utdelningspolicy, större investeringar och strukturaffärer
— organisations- lednings- och belöningsstruktur

•  En viktig fråga för oss är att kunna behålla högpresterande ledningar och styrelser 
över tiden, varför vi tycker det är centralt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga 
ersättningsprogram i våra bolag, till och med att investera  
i bolaget så att ägare och ledning ”sitter i samma båt”. 

• Som ägare har Schörling ingen uttalad exit-strategi men inte heller nödvändigtvis  
en evig investeringshorisont. Om vi bedömer att bolaget lämpar sig bättre med en 
annan ägare eller ägargrupp kan vårt innehav komma att avyttras. 
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