Seminarieinbjudan
Vad diskuterar ISS och de stora internationella aktieägarna
inför nästa stämmosäsong?
Nu har du en chans att ta del av detta i god tid innan du formulerar förslagen till årsstämman.
Springtime, exklusiv nordisk partner till ISS Corporate Services, inbjuder dig till två olika konferenser:

2007 ISS Corporate Governance Conference, 3 oktober i Paris
- med flera av världens största investerare bland talare och deltagare

2007 ISS Governance Services Nordic Seminar, 19 september i Stockholm
- med ett tydligt nordiskt fokus

Svenska och utländska aktieägare blir allt mer aktiva på stämmorna i
börsbolagen. I samband med Ericssons ordinarie årsstämma i våras,
då utländska ägare valde att rösta nej till bolagets förslag till incitamentsprogram åt personalen, stod det klart att börsbolagen behöver
förstå ägarnas ståndpunkter och policies bättre samt anpassa förslagen
till dessa mer än vad de gjort hittills. Framför allt ökar kraven på att ha
bra motiveringar till förslagen.
Möt ISS, världens största rådgivare inom corporate governance, samt
några av de 1.800 institutionella investerare som anlitar ISS. Lyssna på
när några av världens främsta experter från såväl investerare som
börsbolag berättar om sina erfarenheter och ståndpunkter kring de
viktiga ägar- och stämmofrågorna. Träffa andra representanter från
internationella bolag och investerare.
Bland talarna i Paris är Peter Montagnon, från brittiska ABI som
representerar ett samlat förvaltat kapital på över £ 1.100 miljarder och
utsedd av Europakommissionen att leda det nya ”European Corporate
Governance Forum”, Rob Lake, ansvarig för miljö- och ägarstyrningsfrågorna vid ABP Investments, den holländska pensionsfonden för offentliganställda med € 215 miljarder i förvaltat kapital,
Doug Cogan, ISS Investor Responsibility Research Center som är en
internationell nyckelpersoner i frågor kring hur investerare ställer sig
till företagens bidrag till klimatförändringarna och står bakom
rapporter som ”Unexamined Risk: How Mutual Funds Vote on Global
Warming Shareholder Resolutions” och Michael Treschow, styrelseordförande i Ericsson och i Svenskt Näringsliv.

Välkomna!

Snabbfakta seminarier
2007 ISS konferens- Paris
När: 3 oktober 2007, 8:30-17:30
Plats: The Westin Paris,
3 Rue De Castiglione, Paris
2007 ISS konferens- Stockholm
När: 19 september 2007, 8:30-16:00
Plats: Radisson SAS Strand Hotel,
Nybrokajen 9, Stockholm
Anmäl: seminarium@springtime.nu

