Stockholm 2017-04-05

Placeringspolicy för Amref Nordic
Syftet med denna policy är att ge ett ramverk för hur Amref Nordic får placera och förvalta
kapital samt hur stort Eget Kapital Amref Nordic får upprätthålla. Syftet med policyn är att
förvaltning av kapital står i överensstämmelse med stiftelsens värderingar och
verksamhetsmål. Policyn är förenlig med den vägledning för utformning av placeringspolicy
som är fastställd av FRII:s styrelse.
Denna placeringspolicy är beslutad och fastställd på styrelsemöte den 19 april 2017 och skall
omprövas varje år.

Placering av kapital
Amref Nordic har som policy att inte placera insamlade medel i aktier eller värdepapper.
Erhåller stiftelsen enskilda värdepapper, fast eller lös egendom i gåva eller testamente ska
dessa avyttras snarast möjligt och till högstbjudande så att medel bidrar till verksamheten
under samma år som finansiellt tillskott kommer stiftelsen till del. Amref Nordic ska
säkerställa att större summor förs över till stiftelsens intäktskonto snarast möjligt.

Eget kapital
Amref Nordic har som policy att inte bygga upp ett eget kapital över det som behövs för att
kostnadseffektivt driva kansliet med ett belopp som motsvarar ca sex månaders löpande
kostnader för löner och hyra.

Amref Nordic är en insamlingsstiftelse som informerar om och samlar in medel för den
operativa verksamheten i Afrika och har således inga långsiktiga åtaganden i Norden förutom
kansliets administrativa funktion. Skulle temporära ekonomiska problem uppstå finns det
möjlighet till ekonomisk support från annat håll i Amrefs internationella organisation.
Amref Nordic strävar alltid efter att respektera givares önskemål genom att i så stor
utsträckning som möjligt använda gåvor för Amrefs programverksamhet i Afrika.
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I enlighet med riktlinjer från Svensk Insamlingskontroll strävar Amref Nordic efter att
säkerställa att minst 75% av insamlade medel används för ändamålet. Finansnettot ska
därefter tillföras det egna kapitalet.

Vid större avvikelser från denna policy ska styrelsen informeras snarast och en handlingsplan
för hur avvikelsen ska hanteras skall upprättas inom tre månader.
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