
Sammanfattning av arbetet

med ägarfrågor under första

halvåret 2003

1.Tredje AP-fondens arbete i nomineringskommittéer

Vi har deltagit i nomineringsarbetet i följande bolag:

• Alfa-Laval 

• Castellum 

• Haldex 

• Höganäs 

• Intentia 

• KaroBio 

• Munters 

• Nobia 

• Orc 

• Saab 

• SKF 

Vi har varit informerade om nomineringsprocessen i följande bolag:

• Klövern

• Nordea 

• Skandia

2. Incitamentsfrågor

AP3 har bland annat drivit ståndpunkten att kostnaderna för aktierelaterade
incitamentsprogram ska tas upp som en kostnad i resultaträkningen. Hittills
har vi dock inte lyckats få gehör för denna ståndpunkt. Bolagen avvaktar tills
internationella redovisningsrådets (IASB) nya riktlinjer är definitivt antagna.
AP3s uppfattning är dock att bolagen redan nu borde kunna tillämpa de före-
slagna regler som för närvarande ligger ute på remiss. AP3 har skickat in ett
eget remissvar på IASBs förslag till riktlinjer. 

I SKF och Nobia har det på AP3s initiativ införts modeller där en del av sty-
relsearvodet är rörligt, och avhängigt kursutvecklingen i respektive bolag. 
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3.VD i styrelsen

Här har AP3 vid ett flertal tillfällen argumenterat för fondens ståndpunkt att
VD inte ska sitta styrelsen. Åsikten har framförts på bolagsstämmor endast
då nytillträdd VD föreslås bli invald. Debatten har emellertid kommit igång
och förhoppningsvis får vi fler anhängare till nästa år.

4. Riktade emissioner och garantier

KaroBio genomförde under maj en till hälften garanterad nyemission, med
företrädesrätt för gamla aktieägare. AP3 var en av flera garanter till emissio-
nen. Garantin utnyttjades inte.

Switch Core genomförde i juni en nyemission, med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare, om drygt 100 mkr. AP3 var en av flera garanter till
emissionen. Garantin utnyttjades inte.

6. Deltagande vid bolagsstämmor

AP3 har under våren deltagit vid 62 bolagsstämmor. 
Här följer exempel på stämmor där AP3s representant har framfört 

synpunkter:

• OM (styrelseledamöter borde äga aktier)

• Castellum (förslag till inrättande av nomineringskommitté)

• SKF (VD i styrelse)

• Haldex (försvar av nomineringsförfarande)

• Höganäs (försvar av nomineringsförfarande)

• Perbio (försvar av nomineringsförfarande)

• JM (VD i styrelsen)

• Skanska (VD i styrelsen)

• SEB (Bolagsstämman borde ta beslut om aktierelaterade incitamentsprogram)

• Munters (nomineringsarbetet)

• Teleca (riktade nyemissioner utan företrädesrätt)

8. Miljö- och etikhänsyn

Under våren 2003 har AP3 arbetat med att implementera de delar av fondens
ägarpolicy som handlar om krav på bolagens miljö- och etikhänsyn. Vi har
valt att fokusera detta arbete på de svenska bolag som har omfattande pro-
duktion eller upphandling i länder med odemokratiska regimer eller som har
svag arbetsrättslagstiftning och miljölagstiftning (vanligen transitionseko-
nomier, utvecklingsländer eller nya industriländer). Fonden ställer följande
krav på dessa bolag:
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• Uppförandekod. Det ska finnas koncernövergripande uppförandekoder för
mänskliga rättigheter och miljö. Uppförandekoderna ska vara offentliga.

• Social revision. Efterlevnaden av uppförandekoden bör löpande följas upp
genom intern revision och på sikt helst också extern revision.

• Rapportering. Bolagets externa redovisning av miljö- och etikfrågor (års-
redovisning eller särskild hållbarhetsredovisning) bör uppfylla de krav som
ställts upp i Global Reporting Initiative, som är ett initiativ för att skapa en
skapa en global standard för företagens redovisning av miljö- och etikfrågor.

I samarbete med det brittiska etikanalysföretaget Core Ratings har AP3 
inlett en granskning av de cirka 70 bolagen i fondens svenska aktieportfölj.
Detta arbete kommer att resultera i en lista på de bolag som inte uppfyller
AP3s krav på miljö- och etikområdet. Dessa bolag kommer att kontaktas av
AP3 och uppmärksammas på de brister som har upptäckts i vår utvärdering.


