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Kapitalplaceringsriktlinjer 
 
Dessa kapitalplaceringsriktlinjer gäller för BirdLife Sverige.  
 

1. Placeringspolitik  
 

1.1 Inledning  
Dessa riktlinjer reglerar förvaltningen av föreningens likvida tillgångar och placeringar och benämns 
finansiella tillgångarna härefter. Målet med kapitalförvaltningen är att föreningen ska erhålla en så god 
avkastning som möjligt samtidigt som risken begränsas. Kapitalet skall därför investeras med lämplig 
spridning.  
Föreningens betalningsberedskap i form av likvida medel skall vara hög och minst tre månaders kända och 
beräknade framtida utbetalningar skall hållas omedelbart tillgängliga på bankkonto. Vilken storlek de likvida 
medlen ska ha vid varje tillfälle beror bland annat på fastställd budget samt kända investeringsplaner. De 
likvida medlen bör ha viss marginal för oförutsedda utgifter för att undvika kortsiktiga förändringar bland 
övriga placeringar. De medel som inte behövs för den löpande verksamheten skall placeras enligt dessa 
riktlinjer. Föreningen får ej ta upp lån vars enda syfte är att ta upp eller bibehålla placeringar.  
 

1.2 Kapitalplaceringskommitté 
Kapitalplaceringskommitteen består av föreningens ekonomiansvarig, av föreningens styrelse utsedd kassör, 
utsedd förvaltare (intern eller extern) samt ytterligare minst en styrelsemedlem.  
 

1.3 Förvaltning  
Kapitalplaceringskommitteen ansvarar för att föreningens placeringar handläggs i enlighet med dessa 
riktlinjer. Beslut om ändringar av riktlinjerna tas av styrelsen. Vid tillfälliga avsteg från riktlinjerna ska kassören 
informeras. I det fall kapitalförvaltningen sköts internt ska styrelsens kassör godkänna investeringen.  
Om förvaltningen läggs ut externt ska upphandling ske i konkurrens. Avgörande för val av förvaltare är 
dokumenterat gott renommé under en längre tidsperiod. Även arvodets storlek och konstruktion ska 
beaktas liksom bindningstid.  
 

1.4 Etiska riktlinjer 
Företag som är branschledande på miljöarbete eller tillverkar, säljer eller på annat sätt påverkar andelen 
miljömärkta produkter ska gynnas. Företag inom branscher vars verksamhet uppenbart strider mot 
föreningens övriga riktlinjer ska undvikas.  
 

1.5 Placeringsregler  
Samtliga i dessa riktlinjer givna restriktioner hänför sig till de finansiella tillgångarnas marknadsvärde.  

• Övriga grundförutsättningar för hantering av Föreningens finansiella tillgångar är;  
• Placeringar får endast ske i instrument som går att omvandla till likvider inom 10 dagar  
• Investeringar skall göras i placeringar på huvudlistorna på Stockholms fondbörs, utgivna i SEK  
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• Portföljens tillgångar ska förvaras hos bank eller värdepappersinstitut, som har Finansinspektionens 
tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring.  

• Vid val av objekt ska hög direktavkastning prioriteras före värdetillväxt.  
 

2. Fördelning av tillgångsslag  
2.1 Normalläge respektive maxlimit per tillgångsslag  
Placeringar som motsvarar bundet kapital i föreningens donationskapital ska huvudsakligen placeras i 
svenska aktier.  
För övriga placeringar gäller 
följande fördelning Tillgångsslag  

Normalläge  Max andel av finansiella 
tillgångar  

Svenska aktier  60 %  100 %  
Räntebärande papper  40 %  100 %  
Andra tillgångar  0 %  20 %  
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