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RAPPORT FRÅN  

ÅRSSTÄMMOSÄSONGEN 

 2007-2008 

Målet för Tredje AP-fonden (AP3) är att skapa bästa 

möjliga avkastning på fondkapitalet till en låg riskni-

vå. Det ägarinflytande som följer av AP3s aktieinne-

hav ska användas för att främja detta mål. Enligt den 

lagstiftning som reglerar AP-fondernas verksamhet 

ska fonden inte ta näringspolitiska eller ekonomisk-

politiska hänsyn i sina investeringsbeslut. Som en 

del av det statliga inkomstpensionssystemet står 

fonden oberoende av etablerade ägarsfärer och är 

fri från andra affärsintressen än det övergripande 

avkastningsmålet. Genom sin oberoende ställning 

har fonden goda förutsättningar att vinna respekt i 

rollen som aktieägare, vilket är en viktig förutsättning 

för att vara trovärdig och få gehör i de frågor som 

fonden driver. 

Via den ägarpolicy som utarbetas av AP3 och som 

beslutas av fondens styrelse kommuniceras fondens 

ståndpunkt i olika ägarfrågor. Ägarpolicyn uppdate-

ras regelbundet och publiceras på fondens hemsida 

(www.ap3.se). I det löpande ägarstyrningsarbetet är 

det dock inte alltid möjligt att offentligt redogöra i 

detalj för de diskussioner som förs med andra ägare, 

valberedningar, styrelser och bolagsledningar. Det 

viktigaste skälet till denna hållning är övertygelsen 

om att de dialoger som förs i förtroende ofta är det 

mest effektiva sättet att få gehör för AP3s uppfatt-

ning. Fondens ambition är att utöva inflytande i ett 

tidigt skede i processen, oftast innan den aktiva de-

len av bolagsstämmosäsongen startar. Endast i de 

fall vi anser att bolagsstyrelsen eller valberedningen 

väljer att inte beakta våra synpunkter driver fonden 

frågan på bolagsstämman, genom inlägg eller ge-

nom reservation mot förslaget. 

Ett aktivt ägarstyrningsarbete kan, åtminstone på 

lång sikt, bidra positivt till det övergripande målet om 

hög avkastning. Dessutom kan ägarstyrningsarbetet 

inverka positivt på förtroendet för fonden och pen-

sionssystemet i stort. AP3 vill så öppet som möjligt 

redovisa fondens sätt att utöva ägaransvar och redo-

göra för vilka frågor som fonden drivit under det 

gångna året. I denna årliga ägarstyrningsrapport 

redovisas därför fondens ägarstyrningsarbete under 

12-månadersperioden från juli 2007 till juni 2008. 

Fondens övergripande arbete med  

ägarfrågor 

AP3s ambition är att löpande anpassa nivån på fon-

dens ägarstyrningsverksamhet till de förutsättningar 

som ges av fondens övergripande strategiska inrikt-

ning. AP3 har en väldiversifierad aktieportfölj till ett 

värde av cirka  108 miljarder kronor, placerad i 2 500 

bolag världen över. Fondens ägarandelar i utländska 

bolag är små, sällan större är 0,05 procent av röster-

na i enskilda bolag. 

Under 2006 viktades andelen svenska aktier i ned 

från 16 till 12 procent i fondens långsiktiga portfölj. 

Nedviktningen medförde att ägarandelarna i de 

svenska bolagen minskade. Tidigare förvaltades 

dessutom ungefär hälften av det svenska aktieinne-

havet aktivt. Under de senaste åren har fonden gjort 

en översyn av portföljstrukturen utifrån en vision om 

att frikoppla besluten om långsiktig marknadsexpo-

nering (beta) från besluten om aktiva positioner 

(alfa). Som en konsekvens av denna översyn ligger 

hela den svenska aktieportföljen numera i indexför-

valtning och aktiva positioner i enskilda aktier eller i 

olika typer av derivatinstrument tas via separata ab-

solutavkastande mandat. 

Förvaltningen av den svenska aktieportföljen har 

även successivt lagts om från att tidigare även om-

fatta mindre och medelstora bolag till att idag endast 

omfatta de större bolagen på Stockholmsbörsen. 

Dessutom har antalet bolag i indexförvaltningen ökat 

till följd av att fonden numera har innehav i nästan 

samtliga bolag svsom ingår i SBX-index, totalt ca 80 

bolag. Även om omläggningen totalt sett har innebu-

rit att ägarandelarna i den svenska aktieportföljen 

minskat är ägarandelarna betydligt större än i den 

globala aktieportföljen. I den svenska aktieportföljen 

har mer än 50 bolag en ägarandel som ligger mellan 
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0,5 och 1,0 procent av rösterna, eller strax däröver. 

Jämfört med övriga svenska institutionella ägare är 

dock AP3 en av de mindre medelstora aktörerna. 

Vid årsskiftet 2007/2008 uppgick marknadsvärdet av 

fondens svenska aktieportfölj till 24 miljarder kronor 

vilket innebär att AP3 är den 13:e största institutio-

nella ägaren på Stockholmsbörsen. 

AP3 prioriterar att utöva aktivt ägarskap i bolag där 

vi har en jämförelsevis stor ägarandel, vilket för när-

varande i stort sett endast gäller svenska bolag. 

Fonden lägger också stor vikt vid att vara en aktiv 

deltagare i debatten om bolagsstyrningspraxis på 

den svenska aktiemarknaden. 

AP3 använder sig av följande huvudsakliga medel 

för att utöva ägaransvar: 

Valberedningar är något som fonden alltid tackar ja 

till när vi tillfrågas. Då valberedningar normalt sett 

utgörs av de 3-5 största ägarna och AP3 har en jäm-

förelsevis låg ägarandel i flertalet bolag i portföljen, 

utövar fonden i regel ägarskapet utan att delta i val-

beredningar. Inför 2008 års stämmosäsong har AP3 

varit representerad i två valberedningar, Enea och 

BioInvent, vilket kan jämföras med 1 stycken 2007, 5 

2006, 8 2005, och 10 2004. 

Dialog med styrelse och bolagsledning är ett bra 

sätt att förmedla sin uppfattning i bolagsstyrningsfrå-

gor. Det blir allt vanligare att institutionella ägare 

som AP3 kontaktas av bolagens styrelser när de 

önskar förankra olika förslag innan bolagsstämman, 

inte minst gäller detta olika typer av ersättningspro-

gram. Det händer också att fonden tar initiativ till 

dialog med bolag när det är någon viktig fråga vi vill 

diskutera. 

Rösträtten på bolagsstämman försöker fonden 

utöva på ett sätt som bidrar till att höja avkastningen 

i portföljen. Inför bolagsstämmosäsongen 2008 val-

de AP3 att prioritera ett hanterbart antal svenska 

bolag som vi i första hand fokuserat ägarstyrnings-

verksamheten på. Därtill har fonden distansröstat i 

de 70 största internt förvaltade europeiska inneha-

ven samt i ett flertal nordamerikanska bolag rörande 

etik- och miljöfrågor. 

Inlägg på bolagsstämman är ett sätt att utöva ak-

tivt ägarskap. AP3 är alltid beredd att göra inlägg för 

att motivera fondens ställningstagande i en enskild 

fråga, ställa frågor och – där så är befogat – också 

framföra kritik. 

Kontakter med utländska ägare har blivit viktigare i 

takt med att de i allt större utsträckning utövar sin 

rösträtt på de svenska bolagsstämmorna. Utländska 

ägare, som vanligtvis röstar via ägarstyrningskonsul-

ters rekommendationer, har dock tyvärr ofta en allt-

för negativ bild av svensk bolagsstyrning. Bland an-

nat betraktas valberedningssystemet med stor miss-

tänksamhet. AP3 och andra institutionella ägare har 

gjort insatser för att förklara den svenska ägarstyr-

ningsmodellen utomlands, bland annat genom att 

medverka i en arbetsgrupp tillsatt av Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. Informationsinsatsen tycks 

ha fått effekt i och med att årets stämmosäsong inte 

varit lika turbulent som tidigare år vad gäller de ut-

ländska ägarnas misstroende. 

Miljö- och etikansvar är en viktig del av fondens 

ägaransvar. Vi för proaktiva dialoger med svenska 

bolag kring dessa frågor. Därtill för fonden dialog 

med utländska bolag rörande konventionsbrott. De 

utländska dialogerna förs tillsammans med AP1, 

AP2 och AP4 genom det gemensamma Etikrådet. 

Aktivt deltagande för att utveckla självreglerings-

systemet på den svenska aktiemarknaden sker ex-

empelvis via AP3s medlemskap i Institutionella äga-

res förening (IÄF). Via föreningen har AP3 tex. klar-

gjort sin ståndpunkt i frågan om prissättningen på A- 

och B-aktier vid uppköpserbjudanden, vilket hamnat 

i fokus under senare tid. Bakgrunden är isländska 

Milestones bud på Kinneviks A-aktier vid köpet av 

Invik hösten 2007, som innebar att A-aktieägare er-

bjöds 10 procent högre pris än B-aktieägare. Alecta, 

AP4, Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder 

begärde i samband med Milestones bud sanktioner 

mot Racon Holdings (budbolaget). IÄF ansåg att 

budet inte var förenligt med god sed på aktiemarkna-

den och utarbetade en skrivelse till Näringslivets 

börskommitté (NBK) om att förtydliga reglerna så att 

samma pris ska gälla på A- och B-aktier vid ett upp-

köpserbjudande. AP3 undertecknade, tillsammans 

med ett stort antal svenska och utländska aktieägare 

(bl.a. Petroleumfonden, CalPers och Hermes), skri-

velsen. Skrivelsen tolkades av vissa felaktigt som ett 

angrepp på det svenska systemet med differentierad 

rösträtt och inte som en central hygienfråga vid upp-

köp. 

Debatten om A- och B-aktier fick nytt bränsle i sam-

band med Investors försäljning av sina röststarka A-

aktier i Scania till tyska Volkswagen till kraftig över-

kurs. Under vårens stämmor har representanter för 

Industrivärden och Investor gjort inlägg där de kraf-

tigt försvarat systemet med differentierad rösträtt och 

tillbakavisat all kritik om olika pris på A- och B-aktier. 

IÄF har även under en längre tid försökt få till stånd 
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en översyn av NBKs takeover-regler och denna revi-

dering har nu äntligen påbörjats. De jurister som för 

några år sedan skrev om NBKs takeover-regler från 

grunden ska utreda och stämma av arbetet med en 

referensgrupp där bland andra institutionerna finns 

representerade. Revideringsarbetet ska slutredovi-

sas för NBK i september 2008. Juristerna kommer 

också att analysera den kniviga frågan om prissätt-

ningen på A- och B-aktier vid uppköpserbjudanden. 

Fondens VD Kerstin Hessius och fondens vice ord-

förande Lars Otterbeck är medlemmar i Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. Genom dessa engagemang 

hoppas AP3 bidra till att förbättra den generella stan-

darden inom svensk ägarstyrningsverksamhet. 

Frågor i fokus under 2007-2008 

AP3s strategi inom ägarfrågor är att i första hand 

prioritera insatser som kan väntas ge störst bidrag till 

det övergripande målet om hög avkastning och som 

i möjligaste mån också understödjer allmänhetens 

förtroende för fonden och pensionssystemet i stort. 

Inför 2008 års bolagsstämmor har AP3 valt att lyfta 

fram följande fyra områden som prioriterade: 

Ersättnings- och kompensationsfrågor 

Ersättningsfrågor utgör en stor och viktig del av 

AP3s bolagsstyrningsarbete. Fonden har samma 

intresse som de bolag vi investerar i, nämligen att 

skapa förutsättningar för att generera en så bra av-

kastning som möjligt. Därför bör ledningens ersätt-

ningssystem vara utformade så att de på ett kost-

nadseffektivt sätt belönar insatser för att skapa lång-

siktigt aktieägarvärde. 

AP3 anser att rätt utformade aktiebaserade incita-

mentsprogram är ett bra sätt att koppla samman led-

ningens intressen med aktieägarnas. Fonden har 

sedan 2002 arbetat för att incitamentsprogrammen 

ska var transparenta, rimliga samt kopplade till pre-

station. Vi har glädjande nog sett att utvecklingen 

går i rätt riktning och att allt fler program kopplas till 

prestationskrav eller krav på egen investering. Under 

senare år har fonden drivit linjen att prestationskra-

ven bör mätas i absoluta termer (exempelvis aktie-

kursens utveckling) såväl som i relativa termer 

(exempelvis vinstutveckling i förhållande till närmas-

te konkurrenter). Dessutom har vi poängterat att pro-

grammen alltid bör utvärderas för att utröna om ak-

tieägarintresset tillvaratagits. 

Inför årets stämmosäsong skrev fonden brev till de 

största börsbolagen där vi klargjorde vår syn. Fon-

den har även fört fram sina synpunkter i samband 

med dialoger med bolagen. 

Mångfald i styrelser 

AP3 verkar för en mångfald i börsbolagens styrelser 

och att dessa ska vara sammansatta på ett sätt som 

speglar olika erfarenheter. Det är också avgörande 

att ledamöterna har möjlighet att avsätta tillräcklig tid 

för uppdraget. Ett effektivt styrelsearbete förutsätter 

en mångfald i styrelsens sammansättning som ger 

en bredd i styrelsens samlade erfarenhets- och kun-

skapsbas. AP3 arbetar för en breddning av rekryte-

ringsunderlaget till styrelser, bland annat genom att 

aktivt verka för att andelen kvinnliga ledamöter ska 

öka. 

Miljö och etik 

AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan 

bolags etiska agerande och dess förmåga att levere-

ra långsiktigt aktieägarvärde. Fonden tillämpar miljö- 

och etikhänsyn dels via genomlysning av bolag för 

eventuella konventionsbrott, dels via bolagsdialoger. 

Sedan 2007 hanteras genomlysning och utländska 

bolagsdialoger via Första-Fjärde AP-fonder-nas ge-

mensamma Etikråd. Etikrådet verkar för att gemen-

samt driva en positiv förändring i utländska företag 

som kopplats till kränkningar av internationella kon-

ventioner för miljö och mänskliga rättigheter. Därtill 

för AP3 proaktiva dialoger med svenska bolag röran-

de uppförandekoder, riskanalyser och risklednings-

system. 

Ägarstyrning i utländska börsbolag 

Sedan 2006 har AP3 en särskild global ägarpolicy 

som kompletterar fondens ägarpolicy för svenska 

bolag. Fondens utländska aktieportfölj förvaltas hu-

vudsakligen av externa förvaltare och AP3 delegerar 

rösträtten till dessa förvaltare. AP3 har regelbundna 

kontakter med förvaltarna för att följa upp hur dessa 

har agerat i ägarfrågor. 

Som ett led i fondens ökade ägaransvar kommer 

AP3 att i större utsträckning rösta själva även i den 

globala aktieportföljen. På sikt bör detta ökade ägar-

ansvar bidra till en högre avkastning på vår aktie-

portfölj. AP3 distansröstar i en begränsad del av 

den globala portföljen, totalt de 70 största internt 

förvaltade bolagen i den europeiska aktieportföljen. 

Därtill röstar fonden i ett flertal nordamerikanska 

bolag där motioner rörande etik- och miljöfrågor fö-

rekommer. Hittills har fonden röstat i 12 sådana bo-

lag. En utvärdering av röstningsförfarandet kommer 

att ske efter att bolagsstämmosäsongen 2008 avslu-

tats. 

AP3 fortsätter att aktivt delta i den internationella 

debatten om ägarfrågor. Ett exempel på detta är att 
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AP3 (via Etikrådet) tillsammans med andra investera-

re under 2007 skrev under ett upprop riktat mot ame-

rikanska myndigheten för handel för värdepapper, 

Securities and Exchange Commission (SEC) rörande 

SECs förslag om ändrade regler för aktieägare att 

lägga förslag på bolagsstämmor. Motioner (s.k. reso-

lutions) rörande etik- och miljöfrågor är ett viktigt på-

tryckningsmedel på amerikanska stämmor och SECs 

förslag skulle begränsa denna möjlighet för aktieäga-

re att utöva sin rätt att lägga motioner. 

Stämmosäsongen 2008 

Inför årets stämmosäsong har AP3 fortsatt att priorite-

ra ägarstyrningsarbetet i fondens svenska innehav till 

förmån för kvalitet snarare än kvantitet. Fonden har 

valt ut ett hanterbart antal bolag som vi i första hand 

har fokuserat ägarstyrningsverksamheten på. Listan 

med bolag har satts samman med hjälp av ett antal 

enkla tumregler: 

De 20 största innehaven i portföljen. 

Bolag med en ägarandel över 1 procent av kapita-

let samt över 100 miljoner kronor i marknadsvärde. 

Life science-bolag över 2 procent av kapitalet samt 

över 20 miljoner kronor i marknadsvärde. 

Bolag där fonden anser att det finns någon kontro-

versiell fråga på dagordningen eller där AP3 har 

fört en dialog med bolaget i någon viktig ägarfråga 

inför stämman. 

Investmentbolag. 

Totalt röstade AP3 på 42 ordinarie årsstämmor under 

våren 2008 varav vi distansröstade på 6 stämmor. 

Förutom ordinarie stämmor har fonden dessutom del-

tagit på fyra extrastämmor under andra halvåret 2007. 

Inför årets stämmosäsong har valberedningarna i någ-

ra bolag (bl.a. Investor, Atlas Copco och Electrolux) 

valt att lägga förslag om att en del av styrelsearvodet 

till ledamöterna ska kunna utgå i form av syntetiska 

aktier. Med syntetisk aktie avses i detta fall en rättig-

het att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp 

som motsvarar börskursen för en aktie i bolaget. För-

slagsställarna menar att en starkare koppling mellan 

styrelseledamöternas ersättning och börsbolagens 

aktiekursutveckling gynnar aktieägarna. AP3 har inte 

framfört någon stark uppfattning i frågan utan anser att 

förslaget kan vara värt att pröva i ett begränsat antal 

bolag och därefter utvärderas. AP3 förordar dock en 

enklare lösning där ledamöterna helt enkelt investerar 

en del av sitt arvode i aktier i det egna bolaget, vilket 

exempelvis Investor gjort tidigare år. 

Många av börsbolagens styrelser och ersättningskom-

mitteér har intensifierat sina kontakter med aktieägar-

na för att förankra förslagen till ersättningsprogram 

inför vårens bolagsstämmor, vilket har underlättat be-

slutsfattandet på stämmorna. I våra kontakter med 

börsbolagen har vi främst poängterat vikten av presta-

tionskoppling i de aktierelaterade incitamentsprogram-

men och att programmen måste utvärderas för att se 

om, och på vilket sätt, de skapat ökat aktieägarvärde. 

Nedan följer en redovisning av en del av de förslag 

som lades fram på bolagens respektive stämmor och 

hur AP3 förhöll sig till dessa frågor. Exempelvis redo-

visas skälen till varför AP3 röstat på ett eller annat vis 

rörande aktierelaterade incitamentsprogram. 

Årets stämmosäsong inleddes för AP3s del den 27 

mars med årsstämma i fastighetsbolaget Castellum. 

Då AP3 bedömde stämman som fri från kontroversiel-

la frågor, men ändå ville ta sitt ägaransvar och rösta, 

valde fonden att i detta fall företrädas av AP2. 

På SKFs årsstämma beslutades att införa ett presta-

tionsbaserat aktieprogram för högst 310 ledande be-

fattningshavare och nyckelpersoner. Programmet ger 

visserligen möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF-

aktier, men samtidigt relateras tilldelningen till uppfyl-

lelsen av finansiella mål som styrelsen fastställt. Dess-

utom är programmet långsiktigt och utspädningen för 

aktieägarna bedöms som rimlig. Då programmet er-

sätter en långsiktigt rörlig kontantdel som funnits se-

dan 2005 skapas ökad transparens och en starkare 

koppling till aktieägarvärde, vilket AP3 stödjer. Stäm-

man beslutade även att en del av styrelsearvodet ska 

utgå i form av dels ett fast arvode, dels ett rörligt 

arvode kopplat till aktiekursens utveckling under 2008. 

Även om AP3 inte har någon direkt invändning mot att 

styrelsens ersättning delvis kopplas till aktiekursen, 

vore det önskvärt att det rörliga arvodet baserades på 

skapandet av ett mer långsiktigt aktieägarvärde. 

Nordea lägger stor vikt vid att informera större aktie-

ägare i god tid inför årsstämman så att aktieägarna får 

möjlighet lämna synpunkter på förslag till incitament-

sprogram. Årets förslag till långsiktigt incitamentspro-

gram baserades på samma principer som fjolårets 

program och riktades till 400 ledande befattningshava-

re och andra nyckelpersoner. Då förslaget innehöll 

eget risktagande i form av egen investering, tydliga 

prestationsvillkor i relation till de närmaste konkurren-

terna och en förhållandevis rimlig kostnad för aktie-

ägarna valde AP3 att rösta ja till förslaget. AP3 har 

påpekat att löptiden på två år kunde vara längre så att 

man genom programmets konstruktion skulle erhålla 

en längre inlåsningsperiod för de anställda. Vi har 

även ställt krav på att programmet ska utvärderas, ett 

krav som varit genomgående under årets stämmosä-
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song och som gäller samtliga börsbolag. 

I samband med SSABs förvärv av det amerikanska 

stålbolaget IPSCO, som sedan juli 2007 ingår som en 

division inom SSAB, gjordes en nyemission om ca 10 

miljarder kronor. Nyemissionen beslutades på en ex-

trastämma förra sommaren och stöddes av AP3. Strax 

innan SSABs årsstämma annonserade SSAB en för-

säljning av IPSCOs rördivision, vilket kommer att 

minska bolagets skuldsättning kraftigt. När det gäller 

principer för ersättning till ledande befattningshavare 

och andra nyckelpersoner har SSAB en mycket enkel 

och tydlig policy. Bolaget har inget incitamentspro-

gram och styrelsen lade inte heller fram något sådant 

förslag på årets stämma. 

TeliaSoneras ersättningspolicy är kortfattad och ger 

fortfarande utrymme för förmånsbaserade pensioner 

för vissa personalkategorier, vilket inte är tillfredsstäl-

lande. Efter viss kritik från aktieägarna, inklusive AP3, 

valde styrelsen att dra tillbaks ett förslag om långsiktigt 

incitamentsprogram för ledande befattningshavare i 

bolaget. Förslaget som presenterades för de större 

aktieägarna i god tid innan årsstämman hade en alltför 

svag prestationskoppling för att kunna accepteras. 

Bolaget avser att återkomma med ett nytt förbättrat 

förslag nästa år. I avvaktan på ett långsiktigt incita-

mentsprogram föreslog styrelsen att den rörliga delen 

av ersättningen till ledande befattningshavare ska kun-

na uppgå till 50 procent av den fasta lönen, vilket är 

samma som för verkställande direktören. AP3 röstade 

ja till detta förslag. 

Electrolux har ett incitamentsprogram som i vissa 

delar inte lever upp till AP3s krav på dylika program. 

Visserligen finns en prestationskoppling i programmet, 

men det borde även innehålla ett eget risktagande. 

AP3 kontaktade bolaget inför stämman för att få en 

förklaring till varför VDs tilldelning höjts från 3,6 till 5 

miljoner kronor utan egentlig motivering. Bolaget moti-

verade höjningen utifrån en kompensationsanalys som 

visat att den långsiktiga rörliga ersättningen bör få en 

större tyngd som stärker sambandet mellan VDs och 

aktieägarnas intressen. Under 2008 ska bolaget till-

sammans med en extern konsult arbeta igenom och 

följa upp vilka effekter nuvarande långsiktiga incita-

mentsprogram har vad gäller prestation och driv från 

deltagarnas sida. Utvärderingen kommer att ligga till 

grund för utformningen av framtida program. AP3 ut-

går från att styrelsen vid nästa årsstämma presenterar 

sina slutsatser. Valberedningen lade fram ett förslag 

om att styrelsen ska kunna få en viss del av arvodet i 

syntetiska aktier. 

Investmentbolaget Öresund är sett till antalet anställ-

da ett litet bolag, men har en stor styrelse bestående 

av tio personer. Noterbart är att vice ordförande har ett 

högre arvode än ordförande. Bolaget har en enkel och 

tydlig ersättningspolicy som exempelvis reglerar att 

bolagets ledande befattningshavare ska ha möjlighet 

till bonus som årligen fastställs av styrelsen och som 

maximalt kan uppgå till sex månadslöner. På stäm-

man lade styrelsen ett förslag om etablering av en ak-

tivistfond där Öresund kommer att vara en av huvud-

ägarna. 

Valberedningen i Investor föreslog att en del av 

arvodet ska kunna erhållas i form av syntetiska aktier. 

Eftersom Investors styrelse sedan tidigare haft en 

princip om att ledamöterna ska investera en del av 

arvodet i bolagets aktier, innebär förslaget om synte-

tiska aktier ingen större förändring. Styrelsen presen-

terades ett incitamentprogram som i sina grund-

läggande principer liknar tidigare års program med en 

aktiesparplan till samtliga anställda och ett presta-

tionsbaserat aktieprogram för VD och ledning. Pro-

grammet förutsätter egen investering och inlåsnings-

perioden är tillfredsställande lång. Dessutom har pro-

grammet en tydlig prestationskoppling för högre be-

fattningshavare, ett tak för tilldelning och en kostnad 

för aktieägarna som är känd och begränsad. AP3, 

som röstade ja till förslaget, hade inför stämman läm-

nat synpunkter efter att ha informerats på ett aktie-

ägarmöte. Fonden ser gärna att framtida prestations-

krav baseras på en jämförelse med konkurrenter, för-

utom de krav på tillväxt i substansvärde och totalav-

kastning som redan finns. Dessutom bör programmet 

givetvis utvärderas och fonden ser fram mot en sådan 

utvärdering. 

Inför Skanskas årsstämma kontaktade AP3 bolaget 

för att räta ut ett par frågetecken i styrelsens förslag till 

riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande be-

fattningshavare. Enligt ersättningspolicyn ska exem-

pelvis den rörliga ersättningen baseras på utfallet i 

förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med 

aktieägarnas intressen, dock utan att specificera må-

len ytterligare. Bolaget har förklarat att den rörliga er-

sättning är kopplad till vissa finansiella och icke-

finansiella mål som beskrivs på ett bra sätt i Skanskas 

årsredovisning. På en extra bolagsstämma i november 

2007 beslutades ett aktiesparprogram till samtliga 

drygt 47 000 anställda inom koncernen. AP3 ställde 

sig positiv till detta program. 

Carnegie avverkade två extra bolagsstämmor under 

2007. Extrastämman i augusti förra året hölls för att 

stämman skulle godkänna beslutet om allokering i 

Carnegies vinstdelningssystem med anledning av de 

omvärderingar som gjorts under våren av vissa tra-

dingpositioner. AP3 ansåg att den uppkomna situatio-
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nen med stora underskott och avskrivningar, tillsam-

mans med det faktum att aktieägarna får bära en be-

tydligt större del av förlusterna än de anställda, inte 

var tillfredsställande och röstade nej till styrelsens för-

slag. Ställningstagandet bedömdes som extra svårt då 

aktieägarna inte hade fullständig information och AP3 

ville avvakta Finansinspektionens utredning av sakför-

hållandena som skulle presenteras i september. 

Finansinspektionens yttrande innebar allvarlig kritik 

mot styrelsen och ledningen för Carnegie pga. allvarli-

ga brister i styrningen och kontrollen av företagets 

verksamhet. Tillsynsmyndigheten utfärdade en var-

ning och bestämde att bolaget skulle betala högsta 

möjliga straffavgift på 50 miljoner kronor. Inspektionen 

krävde även att företaget skulle byta ut VD och kalla 

till extra bolagsstämma för att utse nya styrelseleda-

möter. Carnegies VD beslutade sig för att lämna sin 

befattning med omedelbar verkan. 

Med anledning av det som hänt i bolaget hölls ytterli-

gare en extra bolagsstämma i november. På stämman 

utsågs en ny styrelse och Inviks VD valdes till ordfö-

rande i bolaget. Den nya styrelsen blev mindre än av-

sett då en nominerad person i sista stund beslutat sig 

för att hoppa av sin kandidatur. Valberedningens leda-

möter representerande Swedbank Robur Fonder och 

AP1 hade tidigare lämnat valberedningen och reserve-

rade sig mot valet av ordförande med hänvisning till 

att det är viktigt att ordförande i bolaget är oberoende. 

AP3 ansåg att det vore önskvärt med en oberoende 

ordförande, men eftersom det inte fanns några alter-

nativa förslag röstade fonden i enlighet med valbered-

ningens förslag. 

Det beslutades också att låta den nyvalda styrelsen 

utreda hur det tidigare beslutade aktiebaserade incita-

mentsprogrammet för 2008 borde justeras med hän-

syn till nedskrivningarna av resultatet för 2007. Skälet 

var att programmets mål relaterades till bolagets vinst 

per aktie under räkenskapsåret 2008 och nedskriv-

ningen av resultatet för 2007 innebar att referenspunk-

ten för målen inte längre var adekvat. Därefter följde 

en lång diskussion rörande det beslut som togs på 

augustistämman om allokeringen i Carnegies vinstdel-

ningssystem. Det lades även fram ett förslag från en 

aktieägare om att beslutet skulle hävas då omfattande 

ny information framkommit i Finansinspektionens rap-

port. Styrelsens förslag var dock att beslutet från au-

gusti skulle ligga fast. AP3 röstade på samma sätt 

som på den föregående extrastämman, dvs.  nej till 

styrelsens förslag. 

På årsstämman i april beslutades att aktieprogrammet 

för 2008 ska upphöra och ersättas med ett nytt pro-

gram, vilket styrelsen avser återkomma till under 

2008. Revisorerna hade varken kunnat avstyrka eller 

tillstyrka ansvarsfrihet för den gamla ledningen och 

stämman beslutade efter votering att inte bevilja an-

svarsfrihet för ett antal ledamöter ur den gamla styrel-

sen samt före detta verställande direktören Stig Vil-

helmson. AP3 röstade, liksom ett stort antal institutio-

nella ägare, för att inte bevilja den gamla ledningen 

ansvarsfrihet. Eftersom revisorerna inte gav aktieägar-

na någon vägledning i denna fråga ansåg AP3 att vi 

inte hade tillräcklig information för att tillstyrka an-

svarsfrihet. Genom beslutet stängde vi inga dörrar och 

överlämnade till Carnegies nuvarande styrelse att slut-

föra pågående utredningar och därigenom om möjligt 

klargöra orsakssambanden. Efter en samlad avväg-

ning avseende förutsättningarna för processen och 

Carnegies och aktieägarnas intressen, beslutade den 

nya styrelsen sedemera att inte driva frågan vidare. 

Bankens ledning kommer inte heller att kräva ska-

destånd från någon ur den gamla styrelsen och inte 

heller överklaga den avgift på 50 miljoner kronor som 

Finansinspektionen ålagt Carnegie. 

SCA är ett av de bolag som inte har något incitament-

sprogram för sina medarbetare. Däremot har bolagets 

ledande befattningshavare, i likhet med de flesta 

andra börsnoterade bolag, möjlighet att som ett kom-

plement till den fasta lönen erhålla en rörlig ersättning. 

Enligt AP3s bedömning är den rörliga komponenten i 

ersättningen till ledande befattningshavare att betrakta 

som mycket väl utformad och något som andra bolag 

kan ta efter. Den rörliga ersätttningen ska vara maxi-

merad och relaterad till den fasta lönen, den ska base-

ras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så 

långt som möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling 

för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Den 

rörliga ersättningen ska dessutom inte vara pensions-

grundande. 

SEB har utvärderat det långsiktiga incitamentspro-

gram som beslutades 2005 och som löpt i tre år. För-

slaget till nytt program bestod av tre delar, varav de 

första två i stort sett var samma som föregående år. 

Grunden är ett brett aktiesparprogram riktat till samtli-

ga anställda. Programmet fordrar egen insats motsva-

rande upp till fem procent av den fasta bruttolönen, 

vilket innebär en ekonomisk risk för deltagarna. Om 

aktierna behålls under tre år och deltagaren fortfaran-

de är anställd i SEB får deltagaren en aktie för varje 

behållen aktie. Dessutom finns ett prestations- aktie-

program riktat till 480 ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner. Programmet har förhållandevis stort 

subventionsinslag då aktiepriset är lågt satt, men har 

samtidigt lång löptid om sju år med en inledande pre-

stationsperiod om tre år och en stark prestationskopp-

ling. Ett nytt inslag i årets förslag var ett aktiematch-



7 

ningsprogram riktas till 140 nyckelpersoner som inne-

bär att 25 procent av ersättningen i det kortsiktiga inci-

tamentsprogrammet (kontantbonus) avsätts till en pool 

med olika innehavsrätter. Efter tre år erhåller varje 

deltagare en aktie för varje innehavsrätt och därutöver 

högst fyra s.k. matchningsaktier beroende på hur väl 

prestationskraven uppfyllts. Prestationskraven base-

ras på genomsnittlig årlig nominell vinsttillväxt under 

de tre åren. AP3 har inför stämman lämna synpunkter 

på förslaget och påpekat att programmet måste utvär-

deras och att prestationskraven bör höjas, både i ab-

soluta termer och genom att införa jämförelser med 

konkurrenter i de delar av programmet där detta inte 

finns. SEB genomförde även justeringar då man ban-

tade programmet till att omfatta färre deltagare och 

skärpte prestationskraven något. Förändringarna inne-

bar en lägre utspädning för aktieägarna och en starka-

re prestationskoppling och AP3 valde att rösta ja till 

förslaget. 

Inför utskicket av kallelsen till Volvos årsstämma var 

valberedningens förslag till ny styrelse och arvodering 

inte klart, vilket bedöms som märkligt i ett så pass 

stort och publikt bolag. Strax innan stämman kom 

dock valberedningens förslag till styrelsens nionde 

ledamot. Styrelsen föreslog ett aktiebaserat incita-

mentsprogram för ledande befattningshavare som lik-

nade förra årets program. Förslaget hade visserligen 

ingen ekonomisk nedsida för deltagarna och en allde-

les för kort löptid (ett år) för att ge några större inlås-

ningseffekter, men uppfyllde i övrigt många av de 

grundläggande krav som fonden ställer på dylika pro-

gram. Programmet är enkelt, kopplat till anställning, 

prestationsbaserat och har ett tak för tilldelning. AP3 

röstade ja till förslaget, men ser gärna att eventuella 

framtida förslag till program innehåller en längre löptid 

och större prestationskrav, gärna där en jämförelse 

med närmaste konkurrenter ingår. 

Ericsson var ett av de bolag där valberedningen före-

slog att en del av styrelsearvodet till ledamöterna ska 

kunna utgå i form av syntetiska aktier. Ericsson är 

också ett av de få bolag som har utvärderat tidigare 

års aktiebaserade incitamentsprogram. Inför årets 

stämma valde bolaget att inte lägga något nytt förslag 

till incitamentsprogram utan föreslog att det gamla pro-

grammet med tre planer (aktiesparplan för samtliga 

anställda, plan för nyckelpersoner och en resultatak-

tieplan för högre chefer) skulle rullas ett år till. Erics-

son avser dock att inför nästa årsstämma lämna ett 

nytt förslag till incitamentsprogram. AP3 har lämnat 

synpunkten att vi gärna ser en bättre prestationskopp-

ling i det nya programmet, förslagsvis baserad på en 

resultatjämförelse med bolagets närmaste konkurren-

ter. 

Styrelsen i Ratos lämnade inför årsstämman ett för-

slag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-

havare som tyvärr inte reglerar vilka personer som 

omfattas och inte heller säger något om förmåner, 

pensioner, uppsägningstid, avgångsvederlag eller be-

slutsprocesser. AP3 har kontaktat bolaget och framfört 

dessa synpunkter. Motiveringen till incitamentssystem 

är dock väldigt utförligt beskriven i ersättningspolicyn. 

Ratos erbjuder två olika optionsprogram till ca 30 per-

soner, dels köpotioner på Ratos aktie, dels syntetiska 

optioner baserade på portföljbolagens utveckling. En-

ligt AP3 är prestationskopplingen stark då deltagarna 

endast erhåller tilldelning efter att bolaget erhållit en 

avkastning på 15 procent per år. Visserligen är de 

syntetiska optionerna inte kopplade till anställning utan 

fritt överlåtelsebara, men det finns en hembudsrätt för 

bolaget vilket skyddar portföljbolagen. Det finns också 

ett tydligt tak för tilldelning, även om tilldelningen inte 

är specificerad i förslaget. Däremot finns inget tak på 

vinsten, vilket kan diskuteras då orimliga utfall kan 

skada förtroendet för bolaget. Deltagarna betalar en 

marknadsmässig premie på optionerna, vilket innebär 

att det finns en ekonomisk nedsida för de anställda i 

bolaget. AP3 röstade, på samma sätt som förra året, 

ja till årets förslag. 

BioInvent är ett förhållandevis litet, forskningsintensivt 

bolag med få anställda där AP3 är en av de större in-

stitutionella ägarna. Fonden sitter även med i bolagets 

valberedning. Inför årsstämman föreslog styrelsen ett 

personaloptionsprogram riktat till samtliga anställda i 

bolaget. Programmet har krav på anställning för att 

lösa in optionerna, vilket tillsammans med en lång löp-

tid innebär ett starkt incitament för de anställda att 

stanna kvar i bolaget. Då deltagarna inte betalar nå-

gonting för optionerna finns ingen ekonomisk nedsida, 

men däremot innehåller programmet en prestations-

koppling. Bolaget saknar sedan tidigare ett incitament-

sprogram som knyter samman de anställdas intressen 

med aktieägarnas och AP3 bedömer att den personal-

intensiva verksamheten som bolaget bedriver gynnas 

av förslaget. AP3 röstade ja till styrelsens förslag. 

Valberedningen i Industrivärden föreslog inlednings-

vis inga förändringar i styrelsen, men efter att Lars O 

Grönstedt avböjt omval till styrelsen i Handelsbanken 

stod han inte längre till förfogande för omval till styrel-

sen i Industrivärden. Valberedningen föreslog dock 

ingen ersättare, utan styrelsen bantades med en per-

son. Styrelsen föreslog ett aktierelaterat incitament-

sprogram, vilket man inte haft tidigare. Programmet 

innebär att samtliga anställda erbjuds att förvärva köp-

optioner till ett marknadsmässigt pris, vilka berättigar 

till köp av aktier under förutsättning att den anställde 

är kvar i bolaget tre år efter optionsköpet. Bolaget sub-
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ventionerar delvis optionsköpet genom att betala en 

kontant ersättning till den anställde tre år efter options-

köpet förutsatt att personen ifråga fortfarande är verk-

sam i bolaget och fortfarande innehar samtliga förvär-

vade optioner. Programmet finansieras via swapavtal 

med bank och innebär därmed ingen direkt utspädning 

för aktieägarna. AP3 konstaterar att programmet sak-

nar prestationskoppling, men att det samtidigt är litet 

och enkelt, omfattar samtliga anställda (22 personer) 

och ger en tydlig inlåsningseffekt eftersom subventio-

nen inte erhålls förrän efter tre år. Det finns inslag av 

eget risktagande i och med att man för skattade peng-

ar köper optionerna till marknadspris idag och får till-

baka 75 procent av erlagd optionspremie om tre år. 

Programmet är inte optimalt utformat utifrån AP3s syn 

på incitamentsprogram, men troligtvis väl lämpat för 

ett investmentbolag av Industrivärdens storlek. 

Securitas delades 2006 upp i tre fristående börsnote-

rade bolag; Securitas, Niscayah (före detta Securitas 

Systems) och Securitas Direct. Årsstämman i Securi-

tas präglades till stor del av de stora förluster, motsva-

rande 1,7 miljarder kronor, som uppstått i värdehanter-

ingsföretaget Loomis Cash Management i Storbritan-

nien. Noterbart är att Securitas är ett av få bolag vars 

valberedning utses på årsstämman, till skillnad mot 

normalfallet där stämman beslutar om principer för 

tillsättande av ny valberedning. 

Styrelsen i Swedish Match har rätt att frångå riktlinjer-

na för ersättning till ledande befattningshavare och har 

också gjort detta under 2007 då man beslutat att av-

gående VD ska erhålla maximalt avgångsvederlag på 

18 månaders fast lön fastän han sagt upp sig själv och 

därmed, enligt riktlinjerna, inte är berättigad till sådant 

vederlag. Styrelsen motiverade sitt beslut med att VD 

står till bolagets förfogande under överlämningspro-

cessen till ny VD. De anställda i bolaget ingår sedan 

tidigare i ett vinstandelssystem och styrelsen föreslog 

på årsstämman ett köpoptionsprogram riktat till högst 

75 medarbetare. Programmet, som har funnits sedan 

1999, är enligt AP3 bristfälligt i och med att optionerna 

inte är kopplade till anställning och kan överlåtas fritt. 

Det finns dock en tydlig prestationskoppling vilket är 

väsentligt och tilldelningen av optioner baseras på 

samma två oberoende kriterier som för 2007 års op-

tionsprogram. Den totala utspädningen 2003-2007 

uppgår till maximalt 1,7 procent. Det nya programmet 

ger en ytterligare utspädning om maximalt 1,4 procent, 

dvs. totalt strax över 3 procent. AP3 röstade ja till för-

slaget. 

Handelsbankens stämma föregicks av att ordförande 

Lars O Grönstedt meddelade att han inte ställde upp 

till omval, något märkligt med tanke på att valbered-

ningen strax innan lämnat förslag till styrelsesamman-

sättning där Lars O Grönstedt ingick. I den uppkomna 

situationen föreslog valberedningen att styrelsen skul-

le minskas med en ledamot och till ny ordförande före-

slogs ledamoten Hans Larsson. I och med att Hans 

Larsson föreslogs och valdes till ordförande bröts tra-

ditionen att ordförandeposten tillsätts av en före detta 

VD. Tidigare har ordförande erhållit ett arvode för sty-

relseuppdraget och en lön som betalats av SHB-

stiftelserna. Valberedningen valde att lägga ett förslag 

som renodlar styrelseordförandeuppdraget så att ord-

förande endast kommer att ha ersättning som beslutas 

av stämman. Valberedningen föreslog också att kraf-

tigt höja ersättningen för ordförande, men den totala 

ersättningen blir ändå lägre än tidigare. Det bör note-

ras att ordförande i Handelsbanken i och med försla-

get kommer att erhålla ett arvode av samma storleks-

ordning som ordförandearvodena i SEB och Nordea. I 

Swedbank har ordförande även fortsättningsvis en 

liknande arvodering som man tidigare haft i Handels-

banken. AP3 stödjer den nya ersättningsstrukturen 

även om fonden ifrågasätter bristen på information 

omkring arvoderingen. 

Handelsbanken har inga bonusprogram eller aktierela-

terade incitamentsprogram utan har alltsedan 1973 

uteslutande använt sig av ett vinstandelssystem för att 

belöna de anställda. Personalstiftelsen Oktogonen är 

dock inte föremål för stämmobeslut. På årets stämma 

föreslog dock styrelsen inrättandet av ett konvertibel-

program för samtliga anställda i koncernen. Konvertib-

lerna kräver en egen insats men banken avser att er-

bjuda finansiering på marknadsmässiga villkor. Pro-

grammet är inte prestationskopplat utan kan främst 

liknas vid de breda aktiesparprogram som exempelvis 

finns i Ericsson och SEB. Den maximala utspädningen 

uppgår till 2 procent, vilket kan tyckas vara högt för ett 

enda års program, men samtidigt är detta ett program 

som är av engångskaraktär. Dessutom finns en inlås-

ningseffekt på tre år i programmet, vilket skapar incita-

ment för de anställda att stanna kvar i banken. Med 

detta som bakgrund röstade AP3 ja till konvertibelpro-

grammet. 

Inför årsstämman i läkemedelsbolaget Medivir anmäl-

de ett antal av styrelsens sju ledamöter att de önskar 

avgå vid årsstämman 2009. För att bibehålla god kon-

tinuitet i styrelsearbetet föreslog valberedningen att 

bolagsordningen skulle ändras så att antalet styrelse-

ledamöter ska kunna uppgå till högst tio, jämfört med 

tidigare åtta. Valberedningen har där vid antagit att 

kommande års valberedning kommer att föreslå en 

återgång till ett lägre antal styrelseledamöter. Efter att 

valberedningens förslag till nyval av tre styrelseleda-

möter röstats igenom består styrelsen för närvarande 
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av 10 ledamöter. Bolaget har ett personaloptionspro-

gram som beslutades förra året och som rullar till 2012 

och inga nya program föreslogs stämman. 

Valberedningen i Atlas Copco föreslog stämman att 

ledamöterna ska ha möjlighet att välja mellan att er-

hålla del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier 

och resterande del kontant och att erhålla hela arvodet 

kontant. Styrelsen föreslog ett prestationskopplat per-

sonaloptionsprogram för 2008 riktat till 245 nyckelper-

soner som i stort sett var samma program som förra 

året. Då deltagarna inte betalar något för optionerna 

bär dessa ingen ekonomisk risk, vilket enligt AP3 vore 

önskvärt. På samma sätt som förra året är AP3 dess-

utom kritisk till att personaloptionernas intjänande inte 

förutsätter fortsatt anställning. Däremot är tilldelningen 

prestationsrelaterad och beror av hur koncernens vär-

detillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA-

mål), utvecklas under 2008, vilket är bra. Löptiden på 

programmet är delvis kort med endast ett år till dess 

att den första tredjedelen av optionerna kan lösas in. 

AP3 valde i likhet med förra året att rösta ja till styrel-

sens förslag, men förutsätter att bolaget anpassar 

eventuella nya förslag till incitamentsprogram till den 

kritik som fonden framfört. 

Till följd av en stark balansräkning och bra kassaflöde 

samt genomförda fastighetsförsäljningar föreslog sty-

relsen i JM stämman en större kapitalöverföring till 

aktieägarna. Överföringen beslutades ske i form av ett 

inlösenprogram varigenom ca en miljard kronor åter-

fördes till aktieägarna. Styrelsen föreslog tre program 

för stämman att ta ställning till. Ett konvertibelprogram 

om 110 miljoner kronor riktat till samtliga anställda där 

konverteringen, som kan ske tidigast om två år, ska-

par en viss inlåsningseffekt. Dessutom förslogs två 

långsiktiga incitamentsprogram, ett aktiesparprogram 

och ett prestationsaktieprogram. Båda programmen 

riktar sig till 50 ledande befattningshavare och har en 

löptid om sju år, inklusive initial treårig kvalifikations-

period. Aktiesparprogrammet förutsätter egen inve-

stering och antalet sparaktier som får förvärvas styrs 

av deltagarens rörliga lön efter skatt och denna är i sin 

tur kopplad till uppfyllandet av finansiella och operativa 

mål avseende rörelseresultat före skatt, vinst per aktie 

och nöjd kund-index. Prestationsaktieprogrammet är 

kopplat till bolagets vinsttillväxt under en treårsperiod. 

Den maximala utspädningen från programmen är 

känd och begränsad. AP3 röstade ja till förslagen. 

Swedbanks styrelseordförande uppbär dels ett ordfö-

randearvode motsvarande 1,35 miljoner kronor som 

beslutas av stämman, dels en lön som anställd i ban-

ken som uppgår till 3,1 miljoner kronor. Efter att Han-

delsbanken på årsstämman ändrat ersättningsstruktur 

för ordförande är Swedbank den enda storbanken där 

ordförande uppbär både styrelsearvode och lön från 

banken. Banken har enligt beslutade riktlinjer för er-

sättning till ledande befattningshavare möjlighet att 

utfärda både kortsiktiga och långsiktiga incitament-

sprogram. De kortsiktiga programmen kan beslutas av 

styrelsen medan de långsiktiga måste beslutas av ak-

tieägarna. Bolaget föreslog inga långsiktiga incita-

mentsprogram för 2008. 

Enligt Sandviks riktlinjer för ersättning till ledande be-

fattningshavare ska koncernledningens ersättning om-

fatta fast lön, årlig variabel lön och långsiktig variabel 

lön. Årlig variabel lön förutsätter uppfyllelse av årligen 

fastställda mål som är relaterade till företagets resultat 

och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. 

Denna del kan uppgå till maximalt 50-75 procent av 

den fasta lönen. Den långsiktiga variabla lönen förut-

sätter uppfyllelse av mätbara mål, satta av styrelsen, 

avseende vissa nyckeltal som skapar aktieägarvärde 

kopplat till bolagets tillväxt, lönsamhet och kapitalef-

fektivitet under en period om tre år. Denna del kan 

uppgå till maximalt 45-50 procent av den fasta lönen. 

Tidigare har den långsiktiga variabla lönen utgjorts av 

personaloptioner, men endast personaloptionerna från 

2004 är alltjämt utnyttjningsbara. Antalet utestående 

optioner uppgår till 20 000 och bolagets kostnad för 

dessa beräknas uppgå till 2,5 miljoner kronor. Inget 

nytt program föreslogs stämman. 

Det incitamentsprogram som beslutades på Scanias 

årsstämma är egentligen att betrakta som en rörlig del 

av lönen. Programmet är uppdelat i två delar där de-

larna utgörs av kontantbelopp beräknade som pro-

centsatser av årlig fast lön beroende på befattning. 

Procentsatserna är i sin tur beroende av Residual Net 

Income (RNI) och förändringen i RNI samt fastställs av 

styrelsens ersättningskommitté. RNI definieras som 

Scanias nettovinst minskad med en kapitalkostnad. 

Utfallet för de båda delarna ligger mellan 45 och 

150 procent, respektive mellan 35 och 80 procent, av 

den fasta lönen. Av det sammanlagda resultatet från 

de båda delarna ska 50 procent utbetalas kontant och 

resterande 50 procent efter skatt investeras i aktier 

som utbetalas under en treårsperiod med en tredjedel 

varje år. Utbetalningarna villkoras av att deltagaren är 

anställd vid respektive årsslut eller att anställningen 

upphört genom överenskommen pensionering. Då 

programmet är kopplat till anställning, prestationsba-

serat och innebär viss inlåsning under en treårsperiod, 

röstade AP3 ja till förslaget. 

Valberedningen i Eniro föreslog på årsstämman att 

styrelsen ska fastställa principer för ledamöternas 

ägande av aktier i bolaget. Förslaget, som röstades 
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igenom, innebär att ledamöterna intill nästa årsstäm-

ma ska förvärva aktier i bolaget till ett belopp motsva-

rande minst 180 000 kronor samt styrelsens ordföran-

de med ett belopp om minst 350 000 kronor. Ledamö-

terna ska behålla aktierna minst under en period till 

och med sex månader efter det att denne avgått som 

ledamot av styrelsen. Då AP3 uppmuntrar styrelsele-

damöter i svenska börsbolag att äga aktier i det bolag 

vars styrelse man sitter, stödjer fonden förslaget. En-

ligt bolagets ersättningspolicy har ledande befattnings-

havare en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå 

till 35-70 procent av den fasta lönen. Av den rörliga 

lönen betalas en del ut kontant och resterande del 

omvandlas till syntetiska aktier med en löptid på två år 

(enligt det aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

som antogs av årsstämman i april 2006). Det exakta 

utfallet beror på befattningshavarens resultat i förhål-

lande till uppställda mål. Bolaget har även ett långsik-

tigt aktiesparprogram som beslutades på årsstämman 

i april 2006. Inga nya program föreslogs till årets stäm-

ma. 

Vid Bolidens årsstämma föreslog valberedningen ny-

val av bolagets nye VD till styrelseledamot. Bolaget 

har för närvarande inget aktierelaterat incitamentspro-

gram och styrelsen föreslog inte heller något program 

på stämman. Boliden är ett av få större bolag på 

Stockholmsbörsen som utser ledamöter till valbered-

ningen på stämman. Noterbart är att de mindre aktie-

ägarna har en representant i valberedningen inför års-

stämman 2009 i form av tidigare VD i Sveriges Aktie-

sparares Riksförbund, Lars-Erik Forsgårdh. 

I och med att årsstämman i H&M röstade igenom val-

beredningens förslag om nyval av Mia Brunell Livfors 

till styrelseledamot, ökade andelen kvinnliga styrelse-

ledamöter i bolaget från 25 till 30 procent. AP3, som 

ständigt pläderar för ökad mångfald och jämställdhet i 

svenska börsbolags styrelser, ser mycket positivt på 

detta. Man kan konstatera att ett av världens största 

konfektionsföretag har en förhållandevis återhållsam 

ersättningspolicy. Visserligen kan bonus förekomma 

men denna är för personer i ledningsgruppen och 

landchefer begränsad till maximalt 300 000 kronor 

netto efter skatt och för VD till maximalt 900 000 kro-

nor netto efter skatt. Dessutom ska bonus i sin helhet 

investeras i aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst 

fem år. Enligt en ny ordning utsågs, till skillnad mot 

tidigare, valberedningens ledamöter direkt av stäm-

man. 

AP3 röstade nej till beslut om principer för ersättning 

och andra anställningsvillkor för företagsledningen i 

Lundin Petroleum. Frågan delades i två beslut, dels 

ett beslut om principer (där fonden röstade ja), dels ett 

beslut om långsiktig rörlig lön (där röstade fonden nej). 

Skälet till att AP3 röstade nej i den senare frågan var 

att den rörliga långsiktiga lönen borde ha varit en se-

parat beslutspunkt enligt Svensk kod för bolagsstyr-

ning. Programmet ifråga är att betrakta som ett incita-

mentsprogram i och med att det är en aktiekursrelate-

rad ersättning. Därmed borde frågan inte ha bakats 

ihop med det övriga ersättningsprogrammet. Program-

met för långsiktig rörlig ersättning var därtill bristfälligt. 

Det saknades både mål och motiv för programmet, 

nivåerna för tilldelning var oklara, det stod inget om 

hur programmet ska följas upp och dessutom sakna-

des en estimerad kostad för programmet. Även AP1, 

AP2, AFA, Swedbank Robur Fonder, diverse utländs-

ka fonder och Sveriges Aktiesparares Riksförbund 

röstade nej i denna fråga. 

Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som förvärvar 

och brukar jordbruksmark i Ryssland. Styrelsen i bola-

get föreslog att stämman skulle bemyndiga styrelsen 

att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller 

flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt 20 

miljoner nya aktier, innebärande en ökning av aktieka-

pitalet om högst 100 miljoner kronor, motsvarande en 

utspädning om 48 procent. Avvikelse från aktieägar-

nas företrädesrätt får ske för att möjliggöra företags-

förvärv, att påskynda bolagets expansion och att, vid 

behov, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning 

samt att möjliggöra en notering av bolagets aktie på 

reglerad marknad eller handelsplattform. AP3 anser 

att befintliga aktieägares rätt att delta i nyemissioner 

ska värnas, men att det i särskilda fall kan vara accep-

tabelt med riktade emissioner. AP3 röstade i enlighet 

med styrelsens förslag i detta fall. AP3 gjorde även ett 

inlägg på stämman och påpekade vikten av att bolaget 

tar miljömässigt och socialt ansvar och att bolaget 

kommunicerar löpande runt dessa frågor. Därtill bad 

fonden VD utveckla hur bolaget jobbar med dessa 

frågor idag. 

På årsstämman i Kinnevik föreslog styrelsen ett pre-

stationsbaserat incitamentsprogram för ca 20 ledande 

befattningshavare. För att delta i programmet erford-

ras att deltagaren äger aktier i Kinnevik, antingen se-

dan tidigare eller så förvärvas dessa på marknaden i 

anslutning till anmälan om deltagande i programmet. 

För varje aktie deltagaren innehar erhålls en veder-

lagsfri tilldelning av målbaserade respektive presta-

tionsbaserade aktierätter givet att vissa villkor uppfylls 

under en treårig mätperiod, att deltagaren fortfarande 

är anställd i koncernen i slutet av den treåriga mätperi-

oden samt att deltagaren har bibehållit de ursprungliga 

aktierna. Aktierätterna är indelade i ett antal olika seri-

er; fyra för Kinnevikanställda och fem för anställda i 
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Korsnäs. Prestationskraven utgörs av både absoluta 

mål som positiv totalavkastning och relativa mål som 

årlig totalavkastning i relation till totalavkastningen på 

Stockholmsbörsen. Programmet kräver egen invester-

ing, är prestationsbaserat, medför inlåsning i tre år och 

medför en mycket liten kostnad för aktieägarna då 

utspädningen maximalt kan uppgå till 0,04 procent av 

aktiekapitalet. AP3 röstade ja till förslaget. 

Teleoperatören Tele2 har vid två tillfällen under 2007 

frångått riktlinjerna för ersättning till ledande befatt-

ningshavare. Chefen för förvärvsverksamheten bevil-

jades en maximal rörlig ersättning på samma belopp 

som den fasta grundlönen, vilket innebar en fördubb-

ling av den rörliga ersättningen. Förändringen gjordes 

i samband med att denne accepterade en befattning 

som marknadschef och VD för Ryssland. Styrelsen 

har även ändrat storleken på komponenterna i VDs 

totala ersättningspaket genom att minska den årliga 

fasta grundlönen och höja den maximala kortsiktiga 

rörliga ersättningen. Stämman beslutade om ett pre-

stationsbaserat incitamentsprogram för 80 ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner. För att 

delta krävs att man äger aktier i Tele2, antingen sedan 

tidigare eller så införskaffas dessa på marknaden, och 

därefter erhålls en vederlagsfri tilldelning av målbase-

rade respektive prestationsbaserade aktierätter enligt 

samma princip som i Kinnevik. Programmet innebär 

egen investering, har en stark prestationskoppling, 

medför inlåsningseffekt i tre år och har en låg kostnad 

för aktieägarna då utspädningen maximalt kan uppgå 

till 0,19 procent. AP3 gav sitt stöd för förslaget. 

AP3 har varit representerade i valberedningen i Enea. 

Styrelsen i bolaget föreslog stämman ett nytt treårigt 

optionsprogram för anställda i bolagets helägda ameri-

kanska dotterbolag, Enea Embedded Technology. Ett 

liknande program beslutades förra året och årets för-

slag till program var enkelt och tydligt, kopplat till an-

ställning under inlåsningsperioden om tre år och inne-

bar ingen större kostnad för aktieägarna. Programmet 

är optionsbaserat, vilket AP3 normalt sett brukar ha 

invändningar mot, men i detta fall bedömde fonden att 

det var motiverat då programmet är anpassat till den 

amerikanska marknaden. 

I RaySearch Laboratories finns ingen valberedning 

som förbereder förslag inför årsstämman utan de fles-

ta förslagen läggs fram av styrelsen. När det gäller 

förslag om styrelsens sammansättning samt val av 

ordförande och arvodering är det dock en majoritet av 

aktieägarna motsvarande ca 70 procent av det totala 

röstetalet i bolaget som lagt förslagen. Bolaget har 

inget incitamentsprogram särskilt riktat till ledande be-

fattningshavare och inget program föreslogs heller på 

årets stämma. Enligt den beslutade ersättningspolicyn 

ska dock ledande befattningshavare förutom VD, till-

sammans med övriga anställda kunna delta i de op-

tionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget 

föreslås tillämpa. 

Styrelsen i medicinteknikföretaget Aerocrine föreslog 

att stämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta 

om att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill näst-

kommande årsstämma – öka bolagets aktiekapital 

genom nyemission samt att emittera teckningsoptioner 

och konvertibler, i sådan utsträckning att det motsva-

rar en utspädning om högst 20 procent. Emissionen 

ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägar-

nas företrädesrätt. Enligt AP3s ägarpolicy ska befintli-

ga ägares rätt att delta i nyemissioner värnas. I sär-

skilda fall kan dock riktade emissioner accepteras och 

bemyndigandet i Aerocrine kan vara ett sådant fall. 

AP3 bedömer att det är av yttersta vikt att bolaget vid 

behov kan genomföra en extern kapitalanskaffning, 

bredda bolagets ägarbas och öka likviditeten i bola-

gets aktie. Det kan konstateras att bemyndigandet kan 

innebära en ganska stor utspädning för aktieägarna 

på kort sikt, men att detta sannolikt är det bästa för 

bolaget på längre sikt. AP3 röstade därför i enlighet 

med styrelsens förslag. 

Förutom att AP3 har närvarat och röstat på ovanstå-

ende 36 årsstämmor, har fonden röstat på ett antal 

bolagstämmor via fullmaktsröstning. AP3 är en stark 

anhängare till distansröstning och uppmuntrar börsbo-

lagen att erbjuda aktieägarna denna möjlighet, oavsett 

om det sker via poströstning eller om det sker via in-

ternet. 

Spelbolaget Unibet har sin hemvist på Malta och mal-

tesisk lag ställer krav på att minst 50 procent av de 

utestående aktierna måsta vara representerade på 

årsstämman för att den ska vara juridiskt bindande. 

AP3 röstade via fullmakt, vilket vi även gjorde förra 

året. 

ABBs årsstämman hölls i Zurich och AP3 distansrös-

tade. Enligt europeisk modell fanns ingen valbered-

ning inför stämman utan styrelsen beredde samtliga 

förslag, även förslaget att omvälja sig själva. Valet av 

styrelseledamöter sker på individuell basis vilket inne-

bär att man kan reservera sig mot enskilda kandidater. 

Ersättning till styrelseledamöter, riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare och aktierelaterade er-

sättningar är inte heller föremål för stämmobeslut. 

AstraZeneca har sin hemvist i Storbritannien och föl-

jer därmed inte samma lagstiftning som bolag notera-

de på Stockholmsbörsen. Exempelvis beslutas tilldel-

ning av aktier eller optioner i incitamentsprogram inte 
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av stämman utan av en ersättningskommitté. AstraZe-

neca begärde ett bemyndigande att utge begränsade 

politiska bidrag, något som inte är helt ovanligt i ut-

ländska börsbolag som bland annat brukar använda 

dessa medel till lobbyverksamhet. Enligt bolagets års-

redovisning för 2007 lämnades under förra året bidrag 

till delstatliga och nationella politiska partikommittéer 

samt till kampanjkommittéer för olika delstatskandida-

ter anslutna till de stora partierna. I egenskap av stat-

lig myndighet som inte bör ta politisk ställning valde 

AP3 att rösta nej till förslaget. 

Oriflame Cosmetics är domicilierat i Luxemburg och 

aktieägarna erbjöds möjlighet till distansröstning på 

årsstämman. På årsstämman beslutades att bolaget 

årligen ska allokera 6,5 procent av ökningen i rörelse-

resultat till vinstdelning att delas mellan bolagets högs-

ta befattningshavare, till varje individ dock ej mer än 

ett belopp motsvarande 12 månadslöner. Jämfört med 

tidigare är kretsen av befattningshavare begränsad till 

ett mindre antal, vilket innebär att den andel av ök-

ningen av det positiva rörelseresultatet som avsätts till 

vinstdelning har minskats från 16 till 6,5 procent. 

I direkt anslutning till ordinarie årsstämma hölls en 

extra bolagsstämma för att besluta om ett incitament-

sprogram för bolagets ca 150 högsta befattningshava-

re där deltagarna årligen erbjuds att förvärva ett visst 

antal aktier till marknadspris. I gengäld kan deltagarna 

vederlagsfritt erhålla upp till fyra aktier under en tre-

årsperiod beroende på ökningen av bolagets rörelse-

resultat. Den maximala utspädningen under program-

mets löptid ska ej överstiga 3 procent av aktiekapitalet 

i bolaget, vilket kan tyckas högt för ett enda program. 

Med tanke på att förslaget innehöll krav på egen inve-

stering, prestationskoppling, är flerårigt och att bolaget 

samtidigt minskat avsättningen till vinstdelningssyste-

met valde AP3 att rösta ja till styrelsens förslag. 

Två andra bolag som gjort det möjligt att på ett enkelt 

sätt rösta via fullmakt, och där AP3 har nyttjat sin röst-

rätt, är Old Mutual och Autoliv. I dessa bolag fanns 

inga kontroversiella frågor utan AP3 röstade i enlighet 

med de förslag som lagts. 

Ägarstyrning i den globala aktieportföljen 

Sedan 2006 har AP3 en särskild global ägarpolicy 

som kompletterar fondens ägarpolicy för svenska bo-

lag och riktar sig till AP3s utländska aktieinnehav. 

Fondens utländska aktieportfölj förvaltas huvudsakli-

gen av externa förvaltare och AP3 har valt att delege-

ra rösträtten till dessa. Förvaltarna satsar allt mer in-

terna resurser på ägarfrågor, inte minst bland de för-

valtare som inriktar sig på aktiv förvaltning. De förval-

tare som tillhandahåller indexförvaltning har oftast valt 

att utöva rösträtten baserad på råd från specialiserade 

ägarstyrningskonsulter, exempelvis amerikanska Risk-

Metrics Group (tidigare Institutional Shareholder Servi-

ces) eller brittiska Manifest. AP3 har regelbundna kon-

takter med förvaltarna för att följa upp hur dessa har 

agerat i ägarfrågor. 

Till skillnad från en del andra institutionella ägare har 

AP3 tidigare valt att inte delta i och driva så kallad 

grupptalan (class actions) mot utländska bolag. Fon-

dens depåbank, Northern Trust, har dock bevakat 

våra intressen så att vi gjort anspråk på vår rättmätiga 

andel i de skadestånd som faller ut, oftast efter förlik-

ning mellan parterna. 

I en pågående grupptalan mot Vivendi Universal, ett 

franskt bolag med delar av ledningsfunktionen i USA, 

har amerikansk domstol beslutat att endast investera-

re från vissa länder utanför USA har rätt att delta i pro-

cessen. Investerare från Sverige hör till de som inte 

får vara med. Det är dock möjligt för dessa investerare 

att själva väcka talan mot bolaget genom s.k. direct 

action. Många investerare som uteslutits från att föra 

grupptalan förbereder, eller har redan inlett, sådan 

talan. Flertalet av de större pensionsförvaltarna i Sve-

rige ska delta och även AP3 har beslutat att väcka 

sådan talan. AP3 har valt en amerikansk advokatbyrå 

att företräda fonden. 

Miljö- och etikhänsyn 

AP3s uppdrag från riksdagen är att ta hänsyn till miljö 

och etik utan att göra avkall från det övergripande må-

let om hög avkastning. Denna miljö- och etikhänsyn är 

en del av fondens ägarpolicy. AP3s syn på etik base-

ras på de internationella konventioner och överens-

kommelser som Sverige har undertecknat, såsom 

ILOs kärnkonventioner, FNs deklaration om mänskliga 

rättigheter och OECDs riktlinjer för multinationella fö-

retag. 

Fonden tillämpar två metoder för att implementera etik

- och miljöhänsyn. Den första metoden bygger på att 

säkerställa att de bolag fonden investerar i inte begår 

konventionsbrott. Den andra metoden består i att ge-

nom aktiv dialog verka för att bolagen har adekvata 

policier och rutiner för att hantera etiska och miljömäs-

siga risker. 

AP-fondernas gemensamma Etikråd 

I början av 2007 bildade Första-Fjärde AP-fonderna 

ett gemensamt Etikråd för genomlysning och dialog 

med utländska bolag.  Syftet med Etiktrådet är att på 

ett effektivare sätt arbeta med etiska övertramp och 

gemensamt försöka påverka bolagen där fonderna 

investerar. 

Fondernas aktieportfölj genomlyses två gånger per år 

med hjälp av en extern konsult för att undersöka om 
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något av fonderas innehav bryter mot internationella 

konventioner. Om ett bolag anklagas för brott mot in-

ternationella konventioner, undersöks sakförhållande-

na, bolaget kontaktas och Etikrådet uppmanar i före-

kommande fall till åtgärder för att förhindra att brott 

upprepas. 

Under 2007 förde rådet dialog med 14 bolag runt om i 

världen. Utöver kärnan i Etikrådets arbete, att genom 

dialog påverka företags agerande, deltar Etikrådet i en 

rad internationella initiativ som syftar till att visa sitt 

ställningstagande som investerare och för att öka före-

tagens ansvarstagande. 

Etikrådets arbetsprocess inklusive bolagsdialoger och 

investerarinitiativ under 2007 presenterades i en års-

rapport i april 2008. Rapporten kan laddas ned från 

respektive fonds hemsida. 

Aktiv dialog kring etik- och miljöfrågor 

AP3 har valt att fokusera det proaktiva arbetet med 

miljö- och etikhänsyn främst på svenska bolag som 

har omfattande produktion eller upphandling i länder 

med odemokratiska regimer eller som har svag ar-

betsrättslagstiftning och miljölagstiftning (vilket främst 

gäller utvecklingsländer eller nya industriländer). 

Fonden ställer följande krav på dessa bolag: 

Riskanalys och risksystem 
 Bolagen ska arbeta systematiskt med att identifiera 

vilka etiska och miljömässiga risker som deras 

verksamhet utsätts för. Det ska även finnas led-

ningssystem för att hantera och följa upp riskerna. 

Uppförandekod 
 Bolagen ska ha koncernövergripande uppförande-

koder för frågor som rör mänskliga rättigheter, ar-

betsvillkor och miljö. FNs mänskliga rättigheter och 

ILOs kärnkonventioner bör vara grunden för denna 

kod. Uppförandekoden ska vara offentlig och följas 

upp regelbundet för att säkerställa dess efterlever-

levnad. 

Rapportering 
 Bolaget ska ha en extern redovisning av miljö- och 

etikfrågor i form av separat avsnitt i årsredovisning-

en eller i en särskild hållbarhetsredovisning. Redo-

visningen ska även finnas tillgänglig på bolagets 

hemsida. En ledstjärna för denna redovisning är de 

krav som ställts upp i Global Reporting Initiative 

(GRI), ett FN-initiativ för att skapa en global stan-

dard för företagens hållbarhetsredovisning. 

Proaktiva dialoger med bolag 

AP3 arbetar i första hand med bolagsdialoger då vi via 

dialog har störst möjlighet att påverka bolagen. Som 

långsiktig ägare är vi medvetna om att förändringar 

kan ta tid. Dialogerna är därför systematiska och lång-

siktiga och synpunkter och krav följs upp tills önskvär-

da resultat har uppnåtts. 

Under hösten 2007 påbörjade AP3 en systematiserad 

kartläggning med hjälp av fondens etikkonsult GES för 

att identifiera vilka svenska bolag som är minst förbe-

redda för de etiska- och miljömässiga risker deras 

verksamhet utsätts för. Ett flertal av bolagen som iden-

tifierades hade vi redan en dialog med medan några 

nya bolag identifierades. Dialog med den sistnämnda 

gruppen har nu inletts eller kommer att inledas. Syftet 

med dialogerna är att säkerställa att bolagen har risk-

ledningssystem på plats, uppförandekoder samt etik/

miljöansvariga i sin organisation för att minska risken 

att de hamnar i situationer där de bryter mot internatio-

nella konventioner. 

Under de senaste 12 månaderna har vi fört dialog 

med elva svenska bolag om deras arbete med miljö 

och etik. Vårt intryck är att etik- och miljöfrågor ofta 

lyfts upp till koncernnivå och att frågorna allt oftare 

ingår som en del i bolagens operativa och strategiska 

riskanalyser. Miljöfrågor är för många bolag återigen 

ett fokusområde som en följd av den globala klimatde-

batten.  

Dialogerna som fonden har haft har bland annat rört 

arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, risk-

analyser och risksystem, bransch- och landrisker, upp-

förandekoder för så väl egen personal som leverantö-

rer inklusive utbildning och uppföljning av dess efter-

levnad, leverantörsrevisioner, miljöpåverkan inklusive 

risker och möjligheter, korruptionsrisker, hållbarhetsre-

dovisning samt extern revision. 

Internationella initiativ för att stödja 

utveckling inom etik och miljö 

Sedan 2005 är AP3 medlem i Amnesty Business 

Group (ABG) som arbetar med att utbilda och påver-

ka svenska företag att respektera och främja mänskli-

ga rättigheter på de marknader de verkar. Syftet med 

medlemskapet är dels att inhämta kunskap, dels att 

bidra till förebyggande åtgärder för att förhindra brott 

mot mänskliga rättigheter. AP3 är en av huvudsponso-

rerna bakom den årliga kartläggning om 127 svenska 

bolags riskexponering och riskhantering i förhållande 

till mänskliga rättigheter som publicerades i mars 

2008. 

AP3 undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla 

investeringar, de så kallade Principles for Respon-

sible Investments (PRI) i mitten av 2006. FN-

initiativet syftar till att uppmuntra investerare att integ-

rera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i 

sin finansiella analys och beslutsprocess. Underteck-
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nandet av principerna innebär en avsiktsförklaring om 

att fonden stödjer initiativet och att vi inom ramen för 

vårt uppdrag kommer att sträva efter att ta hänsyn till 

dessa principer. 

År 2006 skrev AP3 under det internationella initiativet 

Carbon Disclosure Project (CDP). Projektet syftar till 

att få bolagen att rapportera mer transparent kring 

sina strategier för klimatfrågor och bättre dokumentera 

nyckeltal som kan visa på förbättringar. CDP samlar 

all data i en databas som investerare sedan kan an-

vända för att identifiera risker och möjligheter i olika 

bolag. Under 2007 skickades frågeformulär ut till 

2 400 företag. Bakom initiativet står 385 investerare 

som sammanlagt representerar 53 biljoner dollar vilket 

är en viktig förklaring till den höga svarsfrekvensen, 80

-90 procent, på det årliga frågeformuläret. AP3 har 

under våren 2008 kontaktat ett flertal svenska företag 

som inte svarat på årets enkät och uppmuntrat dem 

att svara. 

AP3 stödjer även initiativet för transparens inom utvin-

ningsindustrierna, Extractive Industries Transpar-

ency Initiative, EITI. Initiativet syftar till ökad transpa-

rens beträffande redovisning av inkomster. Behovet av 

transparens är särskilt stort i länder med rika naturtill-

gångar men med svaga regeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


