
Pressmeddelande 7 juni 2007 

 

Springtime exklusiv partner till ISS Corporate Services i Norden 
 
Kommunikationskonsultbyrån Springtime har tecknat ett exklusivt partneravtal 

med ISS Corporate Services. Därmed kan Springtime som enda konsultföretag i 

Norden erbjuda tjänster inom internationell Corporate Governance baserat på ISS 

Corporate Services produkter. Tjänsterna har utvecklats för att underlätta för 
noterade bolag att kommunicera med utländska ägare. 
 

”För utländska investerare blir möjligheten att påverka de noterade bolagen en allt mer 

självklar del av riskbedömningen. Därför borde det vara en naturlig del av styrelse- och 

IR-arbetet i noterade bolag att identifiera och kommunicera med utländska ägare och 

deras rådgivare i Corporate Governance-frågor”, säger Martin Hedensiö, vice VD på 

Springtime och ansvarig för Investor Relations. 

 

Springtime har tillsammans med olika utländska experter drivit frågan om proaktivt 

internationellt Corporate Governance-arbete under en längre tid. 

 

”Bland annat väckte vi mediedebatten kring poströstning på bolagsstämmor, proxy 

voting, för snart två år sedan och vi höll ett seminarium med ISS i februari i år där vi 

varnade för det som sedan drabbade Ericsson. Med partneravtalet får vi de verktyg och 

den plattform som gör att vi kan hjälpa svenska bolag att hantera dessa frågor på ett 

professionellt och proaktivt sätt”, säger Martin Hedensiö. 

 

Allt fler institutionella ägare röstar på bolagsstämmorna och använder allt oftare 

stämmoförslagen för att påverka företagsledningens Corporate Governance-arbete och 

andra frågor. Därmed ökar de noterade bolagens efterfrågan på rådgivning inom området. 

ISS Corporate Services har utvecklat ett antal produkter som underlättar för företagen att 

proaktivt bedöma och benchmarka sitt Corporate Governance-arbete, analysera specifika 

Corporate Governance-frågor samt bedöma hur internationella investerare röstar på olika 

förslag vid bolagsstämmorna. Med de nya tjänsterna kan bolagen t ex testa olika 

utformningar på incitamentsprogram och styrelsesammansättning och se hur dessa 

förhåller sig till ISS ranking och till andra bolag i samma index globalt, i Norden eller i 

Sverige. Det ger en indikation om hur förslagen bedöms påverka bolagets relativa 

risknivå.  

 

ISS Corporate Services säljer sina produkter både direkt och genom utvalda partner över 

hela världen. ISS Corporate Services partner kan dra stor fördel av ISS produkter och 

kompetens och därmed erbjuda bättre rådgivnings- och konsulttjänster till sina kunder 

inom internationell Corporate Governance.  

 

”Vi söker partner som har hög kompetens inom Investor Relations och som visat på 

förmåga till internationell utblick. Springtime är en sådan partner. Vi har samarbetat 

under en tid och bland annat framgångsrikt väckt internationella Corporate Governance-

frågor i media och via seminarier. Det är därför roligt att vi nu kan ingå detta partneravtal 



som ger oss båda en ny plattform för Corporate Governance-arbetet i Norden”, säger 

Justin Reynolds, ISS Corporate Services. 

 

För mer information kontakta: 

Martin Hedensiö, vice VD, Springtime, 0733-16 75 92  

 

 

 


