
 

 
 

  
  

  

 

      

     

     
 

 

   

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2013/2014 

Hållbart företagande är en förutsättning för att de bolag som Tredje AP-fonden investerar i 

ska kunna leverera långsiktigt god och stabil avkastning. Ett engagerat och ansvarsfullt 

ägande bidrar till välskötta bolag som över tid ger högre avkastning och lägre risk. 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. På 

riksdagens uppdrag ska fonden förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för 

inkomstpensionssystemet genom att skapa hög avkastning till en låg risknivå. AP-fondernas uppgift 

är att dels balansera in- och utbetalningar i inkomstpensionssystemet, dels bidra till 

pensionssystemets långsiktiga finansiering. 

AP3 är en engagerad och ansvarsfull ägare med grundsynen att investeringar i välskötta bolag över 

tid ger högre avkastning och lägre risk. Utgångspunkten i ägarstyrningsarbetet är fondens 

ägarpolicy. Ägarpolicyn beslutas av fondens styrelse, utvecklas successivt, revideras vid behov och 

publiceras på fondens hemsida1. Ägarpolicyn utgår från lagen (2000:192) om allmänna 

pensionsfonder. Där anges att fonden ska utöva ägarrollen i syfte att bättre tillvarata möjligheterna 

till högre avkastning på förvaltade medel till förmån för de försäkrade i pensionssystemet. 

Näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn får inte tas. Enligt lagens placeringsregler 

får fondens totala innehav av svenska aktier inte överstiga två procent av det totala marknadsvärdet 

för svenska bolag på svenska marknadsplatser. Ägarandelen i ett enskilt bolag får uppgå till 

maximalt tio procent av rösterna i bolaget. 

Ägarpolicyn innehåller ett antal grundläggande principer för bolagsstyrningen och anger hur fonden 

förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Principerna är övergripande och 

gäller för samtliga bolag där fonden har ett ägande, oavsett om det rör sig om svenska eller 

utländska innehav. Eftersom fondens ägarandelar normalt sett är betydligt högre i svenska bolag än 

i utländska, är möjligheterna att påverka större i dessa bolag. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet 

till de områden där fonden bedöms ha störst möjlighet att påverka. Tillämpningen av ägarpolicyn 

kan skilja sig beroende på bolagets geografiska domän samt storleken på fondens innehav. En 

reviderad ägarpolicy fastställdes av styrelsen i juni 2013.  

AP3 eftersträvar att så öppet som möjligt redovisa hur fonden utövar sitt ägaransvar. I vissa 

situationer är det dock inte möjligt att offentligt redovisa detaljerna i de diskussioner som förs med 

andra ägare, valberedningar, styrelser och bolagsledningar. Anledningen är att de dialoger som förs i 

förtroende ofta är de mest effektiva. Transparens är dock en viktig förtroendefråga och därför 

redovisar AP3 i denna rapport hur fonden utövat sitt ägaransvar. Rapporten omfattar fondens 

ägarstyrningsarbete under 12-månadersperioden juli 2013-juni 2014. AP3 arbetar tillsammans med 

AP1, AP2 och AP4 via det gemensamma Etikrådet med miljö- och etikfrågor i de utländska bolag 

där fonderna äger aktier. Etikrådets arbetsprocess, inklusive bolagsdialoger och investerarinitiativ, 

presenteras årligen i april/maj i en separat rapport2. 

                                                      

1 AP3:s hemsida nås på adressen www.ap3.se 
2 Se vidare Etikrådets hemsida: www.etikradetapfonderna.se 



2 (40)  

   

HÅLLARHET INTEGRERAD I FÖRVALTNINGEN 

Redan 2006 skrev AP3 under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible 

Investments (PRI). Principerna uppmanar investerare att integrera miljömässiga, sociala och 

ägarstyrningsaspekter, så kallade ESG -aspekter, i finansiella analyser och beslutsprocesser. 

Undertecknandet innebär en avsiktsförklaring att AP3 stödjer initiativet och att fonden inom ramen 

för sitt uppdrag ska sträva efter att ta hänsyn till dessa principer. AP3 rapporterar årligen sitt 

hållbarhetsarbete till UN PRI. 

AP3 har fortsatt att prioritera integration av hållbarhet i hela investeringsprocessen, vilket bedöms 

ge en bättre kontroll av portföljrisk och större möjligheter att bygga förtroende för fonden som 

portföljförvaltare. AP3 har fastställt övergripande principer för hur fonden ska förhålla sig till ESG-

risker. Samtliga interna förvaltningsmandat har inskrivet att dessa principer ska beaktas vid 

portföljinvesteringar. I de externa mandaten finns inga explicita skrivningar i själva avtalen, men 

däremot har fonden satt upp tydliga rapporteringskrav för förvaltarna. Det sker en regelbunden 

uppföljning och utvärdering av hur förvaltarna beaktar ESG i sina investeringsbeslut. 

När det gäller själva tillämpningen av ESG i investeringsprocessen använder sig AP3 av både 

negativ och positiv genomlysning samt proaktivt engagemang. Genomlysning av samtliga 

aktieinnehav görs med hjälp av en extern konsult, Global Engagement Services, GES, som söker och 

samlar in relevant information från ett stort antal källor, bland annat olika FN-källor, medier och 

olika frivillig- och intresseorganisationers rapportering. Fondens innehav kontrolleras mot denna 

information och i de fall det finns rapporterade incidenter rörande kränkningar av internationella 

konventioner undersöks dessa bolag närmare. Fondens egna aktieförvaltare använder dessutom en 

elektronisk plattform, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av fondens indexleverantör för att 

kontrollera för ESG-risker. Verktyget används primärt för att genomlysa aktieportföljen, men 

kommer framöver även att användas för att göra motsvarande genomlysning av 

obligationsportföljen. 

AP3 är sedan ett par år tillbaka ansluten till GRESB, Global Real Estate Sustainable Benchmark, en 

internationell branschorganisation för fastighetsinvesterare. Detta är ett verktyg för uppföljning och 

utvärdering av hållbarhetskriterier i fastighetsförvaltning. Fondens onoterade svenska 

fastighetsbolag Vasakronan, Hemsö och Trophi rapporterar in information till GRESB:s databas. 

Fondens skogstillgångar är certifierade av FSC, Forest Stewardship Council, vilket borgar för att 

investeringarna främjar ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. 

För att öka insikten och kunskapen inom hållbarhetområdet (ägar-, etik- och miljöfrågor) har 

fonden fastställt en fortbildningsplan för medarbetarna. Utbildningen sker löpande på olika nivåer 

inom fonden, exempelvis kommer samtliga medarbetare att genomgå en utbildning inom hållbarhet 

via RI Fundamentals (Responsible Investment). Ett antal medarbetare har dessutom en fördjupad 

kunskap inom området. Målet med all utbildning är att öka ESG-kompetensen i 

investeringsteamen. Organisatoriskt har fonden en person som är ansvarig för ESG-integration och 

en arbetsgrupp som bereder olika frågor. Samma ordning gäller för fondens ägarstyrning där det 

finns en arbetsgrupp och en person med särskilt ansvar för ägarfrågor. 

AP3 eftersträvar transparens i den externa rapporteringen. Fondens återrapportering sker via 

årsredovisning (rapportering enligt GRI-standard, Global Reporting Initiative) och en årlig hållbarhets- 

och ägarstyrningsrapport. 
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…VILKET BEKRÄFTAS AV REGERINGENS UTVÄRDERING 

AP-fondernas arbete med hållbarhetsfrågor var ett prioriterat område i regeringens senaste 

utvärdering av AP-fondernas verksamhet.3 Som en del i utvärderingen gjorde både fondernas 

revisorer och konsulten McKinsey & Co särskilda studier av AP-fondernas hållbarhetsarbete. 

Regeringen anser att integration av hållbarhet är strategiskt viktigt för att uppnå långsiktigt uthållig 

hög avkastning och en god riskhantering, vilket är av särskild betydelse för allmänhetens förtroende 

för AP-fonderna och pensionssystemet. Utvärderingen visar att fondernas arbete med att integrera 

hållbarhet i förvaltningen faller väl ut i en internationell jämförelse med andra pensionsfonder. 

Utvärderingen visar att fonderna har väl utarbetade riktlinjer för ägande och en ägarrapportering 

som värdesätts. Regeringen anser dock att fonderna kan bli tydligare i att lyfta fram vilka 

huvudfrågor man driver, mål, resultatet av arbetet och eventuella skillnader mellan fondens drivna 

linje och utfallet. Regeringen anser dessutom att det finns anledning för fonderna att samarbeta 

kring framtagandet av metoder för ägarstyrning. 

REFORMERING AV AP-FONDSYSTEMET 

AP-fondernas placeringsregler har varit oförändrade sedan fondsystemet reformerades i början av 

2000-talet. För ett antal år sedan påbörjade staten en utredning med syfte att undersöka i vilken 

utsträckning ramverket skulle behöva förändras. En sedvanlig remissrunda med många synpunkter 

visade på stor oenighet om vad som skulle behöva förändras. Förväntningarna var därför lågt 

ställda och de flesta, inklusive AP3, trodde nog att utredningen inte skulle leda till några 

förändringar överhuvudtaget. Därför var det överraskande att Pensionsgruppen, som består av de 

fyra allianspartierna och Socialdemokraterna, i mars 2014 meddelade att man enats om att förändra 

stora delar AP-fondsystemet. 

Pensionsgruppens syn är att pensionssystemet i grunden fungerar väl, men att förändringar i 

omvärlden och erfarenheter från de nära femton åren av AP-fondssystemet ger skäl till att se över 

ett antal delar av systemet. Översynen innebär bland annat att förslag tas fram avseende förändring 

av buffertfondernas struktur och placeringsregler, en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, ett 

längre arbetsliv och förändringar av premiepensionssystemet. Den nya överenskommelsen är av 

övergripande karaktär och har varierande detaljeringsgrad för de olika delarna. Gemensamt för alla 

delarna är dock att det krävs fortsatt arbete och beredning innan regeringen kan lämna definitiva 

och precisa förslag till riksdagen. 

De delar i överenskommelsen som mer direkt berör AP-fonderna handlar om att man vill inrätta en 

separat huvudman för fonderna och att denna huvudman bör vara nära kopplad till 

Pensionsmyndigheten. Överenskommelsen innebär också att antalet AP-fonder bör reduceras från 

dagens fem buffertfonder till tre oberoende myndigheter som får till uppgift att förvalta 

buffertkapitalet. Förslaget är att nuvarande kvantitativa placeringsregler ersätts med en generell 

aktsamhetsprincip. Huvudmannen bör dock ange mål för förvaltningen av kapitalet och även 

utforma en referensportfölj. Förändringarna förväntas vara genomförda sommaren 2016. 

Pensionsgruppen anger att det huvudsakliga skälet till att man vill förändra AP-fondsystemet är att 

man vill uppnå en bättre kostnadseffektivitet. I regeringens egen utvärdering av AP-fonderna 

                                                      

3 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013, regeringens skrivelse 2013/14:130. 
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jämförs fondernas avkastning efter kostnader med ett antal internationella pensionsfonder med 

likartade mandat och där konstaterar regeringen att AP-fondernas avkastning står sig väl. 

AP3 fullföljer sitt nuvarande uppdrag att förvalta pensionskapitalet till största möjliga nytta för 

dagens och framtidens pensionärer tills dess att ett nytt regelverk träder i kraft. 

AP3:S ÖVERGRIPANDE ARBETE MED ÄGARFRÅGOR 

AP3:s ambition är att löpande anpassa nivån på fondens ägarstyrningsverksamhet till de 

förutsättningar som ges av fondens övergripande strategiska inriktning. Fonden har en 

väldiversifierad aktieportfölj med marknadsvärde på cirka 135 miljarder kronor4, varav ungefär 

10 miljarder kronor utgörs av onoterade aktier. Den noterade aktieportföljen innehåller cirka 3 800 

bolag. Ungefär 22 procent av aktieportföljens värde utgörs av svenska bolag. Vid halvårsskiftet 

2014 uppgick marknadsvärdet av fondens svenska aktieportfölj till nästan 30 miljarder kronor. 

Fondens ägarandelar i utländska noterade bolag är små och överstiger sällan 0,05 procent av kapital 

och röster i enskilda bolag. Även den svenska aktieportföljen är väldiversifierad och innehåller 120 

av Stockholmsbörsens totalt drygt 260 bolag. Den svenska aktieportföljen har en större vikt i 

fondens totalportfölj jämfört med Sveriges marknadsvikt i ett globalt aktieindex, dvs. fonden har en 

s.k. home-bias. Det medför att ägarandelarna i svenska bolag är betydligt större än i de utländska, i 

genomsnitt cirka 0,8 procent av kapital och röster. Variationen är dock betydande och i vart tredje 

portföljbolag är ägarandelarna små, lägre än 0,1 procent, och endast marginellt fler än i vart tionde 

portföljbolag har AP3 ägarandelar som överstiger 1 procent. I ett antal bolag är dock ägarandelarna 

betydligt större och i vissa bolag inom life science-sektorn kan ägandet uppgå till ett par 

procentenheter. 

AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedöms ha störst möjlighet att 

påverka. Eftersom fondens ägarandelar normalt sett är betydligt högre i svenska bolag än i 

utländska, är också möjligheterna att påverka större i dessa bolag. AP3:s synpunkter får också större 

genomslag i svenska bolag eftersom fonden företräder hela svenska folkets pensionskapital. 

Fonden arbetar aktivt för att påverka utformningen av ersättningssystem och öka mångfalden i 

styrelserna. Påverkan sker genom dialog med bolagens styrelser, genom deltagande i valberedningar 

och genom röstning på årsstämmor. Under senare år har fonden även prioriterat att utöva samma 

typ av aktiva ägarskap i en del av fondens globala aktieportfölj. Ersättningsfrågorna är prioriterade 

även i de utländska bolagen och fonden arbetar bland annat även aktivt för att särskilja rollerna som 

VD och styrelseordförande. AP3 röstar själv i utländska bolag. Fonden kontaktar även ett urval av 

bolagen för att förklara ställningstaganden i olika frågor som fonden röstat på. 

                                                      

4 Per den 30 juni 2014. 
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AP3 använder sig av följande huvudsakliga medel för att utöva ägaransvar: 

         

Fondens ägararbete utgår från ägarpolicyns sex delar 

1. Aktieägarnas rättigheter och skyldigheter 

Den svenska ägarstyrningsmodellen, med tydlig ansvarsfördelning mellan den verkställande 

ledningen, styrelsen och aktieägarna fungerar mycket väl. Årsstämman är bolagens högsta 

beslutande organ och rösträtt och förslagsrätt på stämman är aktieägarnas viktigaste verktyg för 

att utöva ägarinflytande. AP3 deltar och utövar rösträtten främst vid stämmor i bolag där fonden 

har ett betydande aktieinnehav, eller vid stämmor där fonden driver en principiellt viktig fråga. 

Direkta dialoger med styrelser, bolagsledningar och andra aktieägare är oftast bästa sättet att 

utöva inflytande i ett tidigt skede i ägarstyrningsprocessen, oftast innan den aktiva delen av 

bolagsstämmosäsongen startar. En förutsättning för att dialoger ska vara framgångsrika är att de 

sker i förtroende mellan parterna. Det är därför inte möjligt att offentliggöra alla detaljer i de 

dialoger som förs i fondens löpande ägarstyrningsarbete. I de fall dialogen inte leder till förändring 

kan fonden driva sin åsikt vidare på årsstämman genom inlägg, reservation eller genom att rösta 

emot det aktuella förslaget. 

Kontakter och samarbete med både svenska och utländska ägare har blivit allt viktigare, inte 

minst då de utländska ägarna i allt större utsträckning utövar sin rösträtt på de svenska 

bolagsstämmorna. AP3 gör, tillsammans med andra institutionella ägare, löpande 

informationsinsatser för att förklara den svenska ägarstyrningsmodellen utomlands. 
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Bolagsstyrningskoder finns i många länder och de är viktiga ur förtroendesynpunkt för både 

aktiemarknaden och för bolagen, men de utgör också ett hjälpmedel i fondens ägarstyrningsarbete. 

AP3 deltar aktivt i att utveckla självregleringssystemet på den svenska aktiemarknaden. Detta sker 

bland annat inom ramen för AP3:s medlemskap i Institutionella Ägares Förening där fonden, 

tillsammans med andra institutionella ägare, diskuterar frågor av vikt för den svenska 

ägarstyrningsmodellen. Fonden stödjer även olika initiativ för att förbättra aktieägares möjlighet till 

medbestämmande utomlands, bland annat genom medlemskap i International Corporate Governance 

Network, ICGN, men även tillsammans med andra institutionella aktieägare. 

AP3 deltar i legala processer, s.k. class actions, som innebär att en eller flera representanter för en 

definierad grupps räkning för talan i en rättsprocess. Grupptalan leder i normalfallet inte till en dom 

i domstol, utan vanligtvis förlikas parterna under processens gång. Det är förhållandevis vanligt att 

det utpekade bolaget i dessa förlikningar gör åtaganden i syfte att förbättra bolagets styrning, vilket 

innebär att investerare via grupptalan aktivt kan påverka styrningen i bolag som missköter sig. AP3 

bevakar sin andel av fastställda belopp och under 2006-2013 erhöll fonden totalt cirka 114 miljoner 

kronor från olika processer, av vilka cirka 8 miljoner kronor hänförs till 2013. 

2. Kapitalstruktur 

Bolag ska ha en långsiktigt väl avvägd kapitalstruktur som är anpassad till bolagens strategiska och 

finansiella mål. Frågor som rör bolagens kapitalstruktur inkluderar exempelvis synen på 

vinstutdelning till aktieägarna samt villkor för nyemissioner och återköp av aktier. 

Nyemissioner bör ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktade emissioner bör 

undvikas och enbart användas om synnerliga skäl föreligger. I de undantagsfall där man ändå 

föreslår riktade emissioner bör aktieägarna ställa mycket höga krav på proceduren och 

transparensen kring motiven och prissättningen. Bolagens behov av att genomföra nyemissioner 

snabbt och till låga kostnader måste vägas mot aktieägarnas intresse av att inte bli utspädda eller på 

annat sätt bli förfördelade. 

3. Bolagens styrelser 

En av de viktigaste uppgifterna för aktieägare, inte minst för en institutionell ägare som AP3, är att 

utöva inflytande i valet av styrelseledamöter. En bolagsstyrelse ska ha en sammansättning som utgår 

från det enskilda bolagets behov och styrelsen ska företräda alla aktieägare i styrningen av bolaget. 

Styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund är avgörande faktorer för hur 

framgångsrikt styrelsearbetet blir. Det är viktigt att ledamöterna har möjlighet att avsätta tillräcklig 

tid för uppdraget och därför bör styrelseledamöter inte ha alltför många uppdrag. Ett effektivt 

styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrelsens sammansättning, både beträffande etnicitet 

och kön. Därför verkar AP3 för en breddning av rekryteringsunderlaget till styrelser. 

För närvarande är ungefär var fjärde styrelseledamot i svenska noterade bolag en kvinna. Även om 

förändringsarbetet går framåt går det alldeles för långsamt. Med samma långsamma förändringstakt 

som kännetecknat de senaste tio åren tar det 30 år innan svenska bolagsstyrelser består till hälften 

av kvinnor. Successivt har röster höjts för att man i Sverige bör införa någon typ av kvotering, 

liknande den man införde i Norge 2004. AP3 anser dock att frågan om kvinnliga styrelseledamöter 

bör hanteras inom ramen för själregleringen och att ansvaret ligger främst hos bolagens ägare och 

valberedningar. 
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Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterade i maj 2014 en skärpning av koden med syftet att 

förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Kollegiet vill att ägarna påskyndar utvecklingen 

mot cirka 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser till 

år 2020. År 2017 bör de stora bolagen i genomsnitt ha nått cirka 35 procent och de mindre närmat 

sig 30 procent. Kollegiet har beslutat om tre strategiska initiativ för att nå en acceptabel 

könsfördelning i bolagens styrelser sammantaget, dock utan att explicit säga att varje enskilt bolag 

ska uppfylla kriterierna. De strategiska initiativen omfattar: 

1. Förtydligade principer i koden där man lyfter fram att god bolagsstyrning innebär att 

bolagen ska skötas hållbart och ansvarsfullt för att erhålla lagstiftarnas och allmänhetens 

förtroende och för att kunna locka investeringskapital. Ett breddat rekryteringsunderlag till 

styrelser ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt. 

2. Skärpta regler i och med att valberedningarna åläggs att analysera styrelsens utvärdering 

också i perspektivet av jämn könsfördelning, att i förslag till styrelseval tydligt motivera sina 

överväganden mot bakgrund av kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning och 

att vid bolagsstämman särskilt redovisa hur valberedningen arbetat för att eftersträva en 

jämn könsfördelning. 

3. Stödjande aktiviteter tillsammans med större ägare och valberedningar och man avser att 

följa upp att reglerna får effekt. 

AP3 välkomnade Kollegiets skärpning av koden och anser att det är bra att man lyfter fram att 

hållbarhet, jämställdhet och förtroende är viktiga faktorer för bolagens framgång. Kollegiet har gjort 

en bra avvägning mellan att inte inskränka äganderätten samtidigt som man skärper kraven på 

valberedningarna att ta tag i jämställdhetsfrågan. Förhoppningsvis skapar skärpningen av koden ett 

ökat tryck i frågan så att förändringsarbetet går snabbare. 

Fonden deltar aktivt i arbetet med att nominera styrelseledamöter och deltar normalt sett i 

valberedningar i de bolag där fondens ägarandel medger detta. Inför årsstämmorna 2014 var AP3 

representerad i valberedningen i fyra noterade bolag; Aerocrine, Agrokultura, Arise och Karolinska 

Development. Dessutom deltog AP3 i valberedningen i två onoterade bolag; Bergvik Skog och 

Vasakronan. 

AP3 anser att styrelsens ordförande och verkställande direktör inte ska vara samma person. I 

flera av bolagen som fonden röstar i utomlands är det vanligt att ordförande och verkställande 

direktör är samma person. AP3 har i dessa fall röstat nej till ordförandeförslaget. 

4. Revision och intern kontroll 

Revisorer utses av bolagets aktieägare och är aktieägarnas granskande organ. Därför är det viktigt 

att revisionen kontinuerligt utvärderas ur ett ägarperspektiv. AP3 anser att processen för 

utvärdering och upphandling av revisorstjänster bör behandlas av valberedningen. Vid utvärdering 

och upphandling är revisorernas oberoende ställning i förhållande till bolaget, dess ledning och 

styrelse av avgörande betydelse för aktieägarnas förtroende för deras granskning av bolagets 

förvaltning. För att säkerställa oberoendet ska revisionsbolagets uppdrag i huvudsak bestå av 

revision. Andra konsulttjänster ska vara begränsade och en redogörelse för dessa sidouppdrag ska 

lämnas till aktieägarna på årsstämman och i årsredovisningen. För att ytterligare säkerställa 

oberoendet ska bolaget med vissa tidsintervall byta både revisor och revisionsbolag. 
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5. Ersättning till ledande befattningshavare 

AP3 verkar i en återhållande riktning när det gäller rörliga ersättningar till ledande 
befattningshavare, vilket ligger i linje med avsiktsförklaringen i regeringens riktlinjer på området.5 
Under vissa förutsättningar kan dock fonden acceptera rörlig ersättning till ledande 
befattningshavare om det kan anses gagna en långsiktigt uthållig utveckling för bolaget. Fonden för 
fram synpunkter rörande utformning av incitamentsprogram och utvärdering genom brev och 
dialoger med bolagen samt på bolagsstämmor. AP3 har goda erfarenheter av att påverka bolagen till 
mer återhållsamhet i ersättningssystemen. Kriterierna i fondens ägarpolicy har bred förankring och 
har successivt vunnit respekt i marknaden, framförallt i Sverige. 

Fonden ställer tydliga krav på hur rörliga ersättningskomponenter ska utformas; de ska kopplas till 
förutbestämda och mätbara prestationskriterier, de ska vara begränsade med fastställda tak och de 
ska utvärderas regelbundet. 

Bolagsledningens ersättningssystem ska utformas så att det på ett kostnadseffektivt sätt belönar 

insatser för att skapa långsiktigt aktieägarvärde och ge bolagen möjlighet att attrahera och behålla 

viktiga nyckelpersoner. För AP3 är det viktigt att utgå från vad som är bäst för det enskilda bolaget. 

Det betyder att det är styrelsen i bolaget som ska utforma, förklara och försvara ledningens 

ersättningssystem. Styrelsen ska även säkerställa att ersättningsprogram utvärderas. 

Ersättningssystemet för ledande befattningshavare ska beskrivas tydligt i bolagets ersättningspolicy, 

som fastställs av ägarna på bolagets årsstämma. Det är väsentligt att alla delar i det totala 

ersättningspaketet beskrivs; fast lön, eventuell rörlig ersättning inklusive aktie- eller 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pensionsavsättningar och andra ekonomiska förmåner. 

Fonden beaktar helheten av bolagets ersättningspaket och de totala ersättningsnivåerna ska vara 

rimliga och marknadsmässiga. 

Om de är rätt konstruerade, kan aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningsprogram vara ett bra sätt 

att koppla samman ledningens intressen med aktieägarnas. Behov och förutsättningar varierar 

mellan olika bolag och det är bolagets styrelse som har i uppgift, och som är bäst lämpad, att ta 

fram förslag till incitament som gynnar värdeskapande i det enskilda bolaget. Det är också 

styrelsens uppgift att förklara sambandet mellan de mål man vill uppnå och programmets 

utformning samt utvärdera hur programmet hjälpt till att uppfylla dessa mål. AP3 har formulerat 

några enkla grundkrav på denna typ av ersättningsprogram: 

 Aktierelaterade program förordas framför optionsprogram. 

 Prestationskrav bör kopplas till finansiella mål men dessutom gärna bygga på jämförelser 

med konkurrenter. 

 Eget risktagande för deltagarna genom egen investering i bolagets aktier förordas. 

 Programmen bör ha tak eller sundhetsklausuler som skyddar bolaget mot orimliga utfall. 

 Programmen ska utvärderas. 

                                                      

5 Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna. 
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6. Miljö och etik 

AP3 är en del av det svenska allmänna pensionssystemet och därför är AP3:s värdegrund baserad 

på de internationella konventioner som svenska staten har undertecknat avseende miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. Värdegrunden inkluderar även det stöd som 

Sverige ger till initiativ såsom OECD Principles of Corporate Governance and Multinational Enterprises och 

UN Global Compact, och Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor. Enligt lagen om allmänna 

pensionsfonder ska AP-fonderna ta miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utan att göra 

avkall på det övergripande målet om hög avkastning till låg risk. 

AP3 verkar för att säkerställa att bolag som fonden investerar i identifierar och hanterar 

miljömässiga, etiska och sociala risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna. Bolag bör göra 

riskanalyser, upprätta styrnings- och ledningssystem och ha extern rapportering. De bör även ha 

uppförandekoder och policyer på plats som visar på bolagets förhållningssätt till miljö och etik 

inom bolaget och gentemot intressenter, inklusive affärspartners och leverantörer. 

RÖSTNING I SVENSKA BOLAG UNDER STÄMMOSÄSONGEN 2013/2014 

Storleken på AP3:s svenska aktieportfölj förändras över tid beroende på börsutvecklingen och hur 

fonden väljer att allokera kapitalet. Fondens svenska aktieportfölj innehåller 120 bolag och i ett 

historiskt perspektiv har antalet portföljinnehav varit väldigt stabilt. Eftersom merparten av AP3:s 

aktieinnehav är indexförvaltat återfinns fondens största ägande i kronor räknat i Stockholmsbörsens 

större bolag. De största ägarandelarna har dock fonden i fyra mindre bolag; vindkraftbolaget Arise 

där fonden äger cirka 10 procent av kapital och röster, medicinteknikbolaget Karolinska 

Development 10 procent, fastighetsbolaget Sagax 8 procent och jordbruksföretaget Agrokultura där 

ägarandelen uppgår 7 procent. 

Av praktiska skäl är det inte möjligt att fysiskt närvara och rösta på samtliga årsstämmor i den 

svenska aktieportföljen. Det är inte heller kostnadsmässigt försvarbart att prioritera omfattande 

ägarstyrningsarbeten i bolag där fonden kontrollerar en väldigt begränsad del av aktierna. Fonden 

har därför gjort ett urval av bolag utifrån fondens storleksmässiga ägande. Det betyder att AP3 

främst röstat i Stockholmsbörsens större bolag där fonden kapitalmässigt är stora investerare, men 

också i många mindre bolag där AP3 inte är kapitalmässigt stora investerare men där fonden ändå 

har större ägarandelar. Främst gäller detta bolag inom fondens life science-portfölj. AP3 röstar ibland 

även i bolag där fonden bevakar en särskild ägarfråga. 

Sammantaget röstade AP3 under stämmosäsongen 2013/2014 på 53 ordinarie årsstämmor, varav 

13 stämmor via fullmakt och fysisk närvaro på 40 stämmor. Förutom ordinarie årsstämmor deltog 

fonden på ett antal extrastämmor. Det totala antalet agendapunkter som fonden röstat på är 

omkring 1 000. 

 2012/2013 2013/2014 

Antal bolagsstämmor som AP3 röstat på i Sverige 65 53 

Andel bolag av totalt antal svenska bolagsinnehav 54 % 44 % 

Antal agendapunkter som AP3 röstat på i Sverige cirka 1 200 cirka 1 000 

Antal valberedningar som AP3 deltagit i 6 6 
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I bilagan till denna rapport följer en redovisning av en del av de förslag som lades fram på bolagens 

årsstämmor och hur AP3 förhöll sig till dessa frågor. Eftersom det normalt sett råder ett väldigt 

stort intresse omkring ersättningsfrågor, redovisas också hur AP3 röstat i dessa frågor. 

Ersättningsfrågorna tar mycket resurser i anspråk 

De svenska börsbolagen fortsätter att introducera incitamentsprogram i oförminskad skala. Enligt 

AP3:s uppfattning är det viktigt att prestationsbaserade incitamentsprogram riktar sig till de 

personer som verkligen har möjlighet att påverka bolagens utveckling, resultat och aktiekurs. Det 

kan konstateras att många av de förslag till incitamentsprogram som presenterades på årets 

stämmor var något enklare än tidigare år, vilket AP3 välkomnar. Dessutom valde ett antal bolag att 

helt plocka bort de rörliga lönedelarna för vissa grupper av anställda. 

Det är numera ovanligt att förslagen till svenska bolags aktierelaterade incitamentsprogram inte 

uppfyller de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättningskomponenter. Programmen är nästan 

alltid prestationsbaserade och takbegränsade, innehåller oftast ett eget risktagande för deltagarna 

genom en egen ekonomisk insats och medför en kostnad för aktieägarna som vanligtvis är känd och 

begränsad. Dessutom motiveras förslagen normalt sett väldigt väl och i den mån bolagen tidigare 

har haft liknande program har dessa oftast utvärderats. Det händer dock att bolagen lägger fram 

förslag till nya ersättningsprogram eller föreslår förändringar i befintliga program som inte uppfyller 

de krav fonden ställer. I dessa fall brukar AP3, ibland tillsammans med andra institutionella ägare, 

försöka påverka styrelsen att dra tillbaks eller förändra förslaget inför årsstämman. Bolagen är oftast 

lyhörda för investerares synpunkter och genom dialog kan investerare få gehör för sina synpunkter. 

Fortsatt fokus på kapitalstrukturen i bolagen 

En reflektion från de senaste svenska årsstämmosäsongerna är att börsbolagen och dess aktieägare 

fokuserar allt mer på det som är väsentligt för bolagen, nämligen bolagens verksamhet, 

utvecklingspotential och vinstmöjligheter. Inte minst har utformningen och rimligheten i bankernas 

finansiella mål diskuterats flitigt i både media och på årsstämmorna. Att fokus legat på just 

bankernas avkastningskrav är ganska naturligt då bank- och finanskrisen medfört långtgående 

regelförändringar avseende bankernas kapitaltäckningskrav. Kapitaltäckningsreglerna handlar främst 

om hur mycket kapital bankerna ska ha för att täcka sina risker. De nya kapitaltäckningsreglerna 

inom Basel III skulle börjat gälla från den 1 januari 2013 men implementeringen har förskjutits i tid 

och det är högst oklart om/när de nya reglerna kan införas och detta skapar osäkerhet bland 

bolagen och dess ägare. Att svenska myndigheter har intagit en mer restriktiv hållning än övriga 

Europa har lett till att svenska banker i stor utsträckning håller en extra kapitalbuffert för att 

säkerställa att man uppfyller de krav som kan tänkas komma framöver. 
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ÄGARSTYRNING I UTLÄNDSKA BÖRSBOLAG 

AP3:s arbete med ägarfrågor utomlands bedrivs bland annat genom att rösta på bolagsstämmor och 

stödja investerarinitiativ. AP3:s utländska aktieportfölj förvaltas både internt och av externa 

förvaltare. AP3 röstar själv på cirka 500 utländska bolags årsstämmor. Man kan konstatera att 

kraven på att aktieägare ska engagera sig i de bolag de äger aktier i blir allt större. I Storbritannien 

infördes för ett par år sedan en ägarstyrningskod, UK Stewardship Code, i syfte att öka engagemanget 

från institutionella ägare. Det ökade engagemang man efterlyser består exempelvis i att ägare ska 

publicera en ägarpolicy, rösta på bolagsstämmor och kommunicera ställningstaganden i olika frågor 

till bolagen. Liknande initiativ är under utredning inom EU. För AP3:s del påverkar ägarkoder inte 

arbetet särskilt mycket eftersom fondens ägarstyrning redan innefattar dessa delar. 

Självständighet och integritet är viktigt för fonden 

Eftersom AP3 har en diversifierad aktieportfölj med förhållandevis små ägarandelar i många bolag, 

blir omfattningen av röstningen en avvägning mellan den kostnad den ger upphov till och det 

mervärde röstningen bedöms skapa. AP3 har investeringar i ungefär 3 800 bolag spridda över hela 

världen och för tillfället röstar fonden på cirka 500 av dessa bolags årsstämmor. Den geografiska 

spridningen innebär att det inte är praktisk möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att fonden själv 

deltar på utländska stämmor, utan röstningen sköts via fullmaktsröstning. Den globala 

ägarstyrningskonsulten Institutional Shareholder Services, ISS, tillhandahåller en elektronisk 

röstningsplattform och den svenska ägarstyrningskonsulten, Nordic Investor Services, NIS, sköter 

stämmobevakningen, analyserar stämmomaterialet och administrerar röstningen. AP3 gör dock 

egna bedömningar och beslutar själva hur fonden ska rösta. Det bör noteras att AP3 valt att avvika 

från ISS röstningsrekommendation förhållandevis ofta. I ungefär två fall av tio där ISS lämnat en 

röstningsrekommendation baserat på deras egen analys, har fonden valt att inte följa denna 

rekommendation utan röstat i enlighet med vår egen ägarpolicy. Detta är viktigt och ett av 

huvudskälen till att AP3 sedan ett antal år tar ansvar för röstningen själva även i utländska bolag 

och inte överlämnar detta ansvar till ägarstyrningskonsulter. 

Global röstningspolicy basen för röstning utomlands 

För att underlätta röstningsförfarandet har fonden en global röstningspolicy. Utgångspunkten är 

fondens ägarpolicy som baseras på internationellt accepterade principer för ägarstyrning, 

huvudsakligen OECD Principles of Corporate Governance and Multinational Enterprises och UN Global 

Compact. Röstningspolicyn är generellt hållen men lokala regler, industristandarder och 

marknadsspecifika förhållanden kan innebära avsteg från policyn. 

Urvalet styrs främst av bolagens vikt i aktieindex 

Fondens globala röstning omfattar bolag i Australien, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Japan, 

Kanada, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Även ett par större 

bolag med säte i Bermuda, Curacao, Jersey och Panama ingår. Urvalet av bolag baserades främst på 

respektive bolags vikt i ett globalt aktieindex, MSCI ACWI, vilket innebär att fonden röstade i de 

största bolagen på de utvalda marknaderna. Dessutom röstade fonden i flera bolag som Etikrådet 

fokuserat på, exempelvis bolag som Etikrådet för en dialog med, bolag där Etikrådet stödjer 

internationella initiativ för att driva en särskild fråga och bolag där fonden själva lagt en resolution 

på stämman. 
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Statistik över AP3:s globala röstning 2013/2014 
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Vanligare med nej-röster i utländska bolag än i svenska bolag 

AP3 röstade på 7 238 förslag på 501 utländska stämmor. Fonden röstade mot styrelsens förslag 

eller avstod från att rösta i cirka 18 procent av förslagen på stämmorna, vilket är en betydligt större 

andel nej-röster än för svenska bolag där förslagen normalt sett är väl förankrade hos aktieägarna 

innan stämmorna. I ersättningsfrågor röstade fonden nej eller avstod från att rösta i ungefär hälften 

av fallen, vilket speglar att utländska bolag i mindre omfattning uppfyller AP3:s krav på 

ersättningssystem än vad svenska bolag gör. Fonden röstade ja till mer än hälften av de förslag som 

lagts av andra aktieägare på stämmorna, vilket är ett resultat av att aktieägare lägger fram egna väl 

genomarbetade förslag på stämmorna i utländska bolag. Några exempel på aktieägarförslag som 

AP3 stöttade är förslag om krav på förbättrad redovisning av politiska donationer och att uppdraget 

som VD och styrelseordförande ska särskiljas. 

En lista över samtliga utländska bolagsstämmor och hur fonden röstat finns på AP3:s hemsida, 

www.ap3.se. 

 2012/2013 2013/2014 

Antal bolagsstämmor som AP3 röstat på utanför Sverige 509 501 

Andel bolag som AP3 röstat i av totalt antal utländska 

bolagsinnehav 

12 % 12 % 

Antal agendapunkter som AP3 röstat på utanför Sverige 6 811 7 238 

Andel av agendapunkter där AP3 röstat för styrelsens förslag 81 % 82 % 

Andel av agendapunkter där AP3 avstått eller röstat mot 

styrelsens förslag 

19 % 18 % 

 

 2012/2013 2013/2014 

Antal förslag från styrelser 6 409 6 873 

Antal förslag från aktieägare 402 365 

Totalt antal agendapunkter 6 811 7 238 

Antal ja-röster 5 514 5 940 

Antal nej-röster 956 811 

Antal avstående-röster 341 487 

Totalt antal agendapunkter  6 811 7 238 

Antal röster i linje med styrelsens rekommendation 5 409 5 920 

Antal röster mot styrelsens rekommendation 1 402 1 318 

Totalt antal agendapunkter 6 811 7 238 

Antal röster i linje med aktieägares förslag 239 196 

Antal röster mot aktieägares förslag 140 159 

Antal röster avstående aktieägares förslag 23 10 

Totalt antal aktieägarförslag 402 365 
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Starkt stöd för olika förslag rörande miljö- och sociala frågor 

AP3 stöttar även olika aktieägarförslag rörande miljö- och sociala frågor. I framför allt USA och 

Kanada är det vanligt att aktieägare lämnar egna förslag, så kallade aktieägarresolutioner, till 

bolagsstämmor rörande miljö- och sociala frågor. AP3 har själv utnyttjat denna aktieägarmöjlighet 

genom att tidigare år lägga förslag till bolagsstämmor. Resolutionerna innehåller ofta förslag på att 

bolagen exempelvis ska öka sin transparens, tillsätta miljöexperter i styrelsen eller minska sin 

miljöpåverkan. AP3 röstade under stämmosäsongen på 59 olika aktieägarförslag rörande miljö- och 

sociala frågor, vilket var något färre än säsongen innan. 

Återkoppling till bolagen 

I likhet med tidigare år har AP3 kontaktat 50 utländska bolag i syfte att återkoppla och förklara 

varför fonden röstat nej till olika förslag på bolagsstämmorna. Fonden har valt att kommunicera ett 

antal principiella ägarfrågor. Exempelvis har AP3 röstat mot att styrelsens ordförande och VD är en 

och samma person, att emissionsmandat är alltför omfattande, att aktiebaserade 

incitamentsprogram inte är kopplade till tydliga och mätbara prestationskrav och att utspädningen 

för aktieägarna blir alltför stor till följd av dessa program. AP3 har erhållit skriftliga och/eller 

muntliga svar från de flesta bolag och fondens förhoppning är att dialogerna ska intensifieras över 

tid så att bolagen och dess ledning får bättre förståelse för fondens förhållningssätt. 

MILJÖ OCH ETIK 

Internationella konventioner basen i AP3:s värdegrund 

AP3 bygger sina principer om engagemang, agerande och krav på förändring på samma värdegrund 

som den svenska staten. I denna är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans 

frihet och värdighet samt en hållbar utveckling centrala delar i enlighet med skrivningarna i 

Regeringsformen. Svenska statens värdegrund kommer också till uttryck genom de internationella 

konventioner som Sverige har undertecknat, där ibland konventioner om miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen och genom det stöd som Sverige ger till 

initiativ såsom UN Global Compact6 och OECD Principles of Corporate Governance and Multinational 

Enterprices7. Tillsammans med den svenska statens värdegrund utgör de internationella konventioner 

väsentliga instrument för AP3 i arbetet med att ta miljö- och etikhänsyn. 

I sitt arbete med miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utgår AP3 från att alla 

konventioner som Sverige har undertecknat är lika viktiga och därmed ska följas. Denna 

utgångspunkt stöds även i beslut och uttalanden från olika FN-organ som poängterar att de 

mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och relaterar till varandra och 

inte går att inbördes rangordna. Genom att knyta AP3:s krav till internationella konventioner och 

genom att samarbeta med andra i samma syfte, kan fonden bli en del av samverkan på den 

internationella finansmarknaden som säkerställer att konventionsbrott påtalas. 

AP3:s uppfattning är att det finns en koppling mellan bolags etiska agerande och dess förmåga att 

leverera långsiktigt aktieägarvärde. Fondens övertygelse är att välskötta bolag är en långsiktigt bättre 

                                                      

6 UN Global Compact är ett frivilligt FN-initiativ för att främja att företag bedriver sin verksamhet med hänsyn till tio 
universiellt etablerade principer. De tio principerna bygger på FN-konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption. 
7 OECD Principles of Corporate Governance and Multinational Enterprices är gemensamma rekommendationer till 
företag från 40 regeringar, inklusive den svenska regeringen. Riktlinjerna omfattar mänskliga rättigheter, korruption, 
sysselsättning, konkurrens, beskattning och informationsgivning. 
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investering. Fonden tillämpar miljö- och etikhänsyn via genomlysning av bolag för eventuella 

konventionsbrott, genom dialoger försöka påverka bolag att agera ansvarsfullt samt med att stödja 

olika investerarinitiativ som riktas mot enskilda bolag eller branscher. 

Dialoger kring bolagens etik- och miljöansvar 

AP3 har valt att fokusera det proaktiva arbetet i egen regi med miljö- och etikhänsyn främst på 

svenska bolag som har omfattande produktion eller upphandling i länder med odemokratiska 

regimer eller som har svag arbetsrätts- och miljölagstiftning (vilket främst gäller utvecklingsländer 

och tillväxtmarknader). Via fondernas gemensamma Etikråd för AP3 dialoger med utländska bolag. 

AP3 verkar för att säkerställa att de företag som fonden investerar i identifierar och hanterar sociala 

och miljömässiga risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna. Fonden uppmanar bolag att 

följa principerna i UN Global Compact samt principer riktade till specifika branscher, såsom ICMM:s8 

principer riktade till gruvindustrin och GNI:s9 principer riktade till ICT10-industrin. 

AP3 arbetar i första hand med bolagsdialoger då fonden bedömer att man via dialog har störst 

möjlighet att påverka bolagen. Som långsiktig ägare är AP3 medveten om att förändringar kan ta tid 

och jobbar därför systematiskt med att följa upp synpunkter och krav tills målen för respektive 

dialog har uppnåtts. Syftet med dialogerna är att säkerställa att bolagen har riskledningssystem på 

plats, uppförandekoder samt hållbarhetsansvariga i sin organisation för att minska risken att de 

hamnar i situationer där de bryter mot internationella konventioner. Fonden ställer bland annat 

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 ledningssystem för att hantera och följa upp 

riskerna. 

 Uppförandekod 

Bolagen ska ha koncernövergripande uppförandekoder för frågor som rör mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och miljö. UN Global Compact och ILO:s11 kärnkonventioner bör vara grunden för 

denna kod. Uppförandekoden ska vara offentlig och följas upp regelbundet för att säkerställa 

dess efterlevnad. 

 Rapportering 

Bolaget ska ha en extern redovisning av miljö- och etikfrågor i form av ett separat avsnitt i 

årsredovisningen eller i en särskild hållbarhetsredovisning. Redovisningen ska även finnas 

tillgänglig på bolagets hemsida. En ledstjärna för denna redovisning är de krav som ställts upp i 

Global Reporting Initiative, GRI12. 

                                                      

8 The International Council on Mining and Metals. 
9 Global Network Initiative. 
10 ICT-industrin omfattar den s.k. Information & Communications Technology (ICT)-sektorn. 
11 International Labour Organization – FN:s organ för arbetsrättsliga frågor och arbetsvillkor. De åtta 
kärnkonventionerna berör frågor om föreningsfrihet och organisationsrätt, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete. 
12 Global Reporting Initiative (GRI) är ett FN-initiativ för att skapa en global standard för företagens 
hållbarhetsredovisning. 
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Hållbarhetsfrågor en integrerad del i många bolags affärsmodell 

Under de senaste 12 månaderna har AP3 i egen regi fört dialog med ett 10-tal svenska bolag om 

deras arbete med miljö och etik. Därtill tillkommer dialoger med utländska bolag i Etikrådets regi 

och via fondens etikkonsults regi. Miljö- och etikfrågor lyfts i allt högre grad upp till koncernnivå 

och frågorna ingår allt oftare som en del i bolagens operativa och strategiska riskanalyser. Fonden 

ser även att många styrelser tar ansvar för hållbarhetsfrågor genom att bland annat löpande följa 

upp riktlinjer för hållbarhetsarbetet, göra årliga riskanalyser samt tillsätter experter på styrelsenivå 

alternativt utbildar styrelsen vilket AP3 välkomnar. Ett flertal styrelser har även inrättat särskilda 

hållbarhetskommittér. 

Hänsyn till etik och miljö har blivit hygienfaktorer men många bolag ser även affärsmöjligheter. 

Miljöpåverkan har för många bolag blivit ett fokusområde och bolagen har i allt högre grad insett 

att det är ett område som innebär kostnader och därmed möjligheter till besparingar. Bolagen 

pressas att minska sin negativa miljöbelastning i den egna verksamheten men många har även insett 

affärsnyttan med att ta fram miljövänliga produkter och minska miljöpåverkan i sin verksamhet. 

Livscykelperspektiv kring produktkedjan kan ge konkurrensfördelar 

Allt fler bolag har numera ett ökat livscykelperspektiv på sina produkter där miljöpåverkan är en 

viktig komponent i hela kedjan från produktutveckling till materialval till tillverkning till användning 

och till att produkten slutligen skrotas. Många utbildar exempelvis sina kunder i hur produkterna 

bör användas och underhållas för att minska miljöpåverkan. Många gånger har drift och användning 

av en produkt stor miljöpåverkan och kostnader och därmed stor besparingspotential för kunderna 

vilket gör att ett livscykelperspektiv kan innebära försäljningsargument och konkurrensfördelar. 

Tredjepartsrevisioner av leverantörer allt vanligare 

De senaste åren har allt fler bolag ställt krav på att deras leverantörer ska uppfylla bolagets 

uppförandekod. Många anställer egen personal som genomför så kallade leverantörsrevisioner. En 

del bolag anlitar även oberoende tredjepartsrevisorer för att genomföra leverantörsrevisioner, som 

komplement till egna revisioner och ibland istället för att ha egen personal som gör revisionerna. På 

revisionssidan har konsumentbranschen kommit längst med att följa upp sina leverantörer rörande 

miljö och sociala aspekter men även många andra branscher har insett vikten av att ha kontroll över 

leverantörskedjan, vilket AP3 i ägardialoger verkat för under flera år. 

Dialoger spänner över olika hållbarhetsområden och olika tillgångsslag 

Dialogerna har bland annat berört arbetsvillkor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, riskanalyser och 

risksystem, bransch- och landrisker, uppförandekoder för såväl egen personal som leverantörer 

inklusive utbildning och uppföljning av dess efterlevnad, leverantörsrevisioner, korruptionsrisker, 

hållbarhetsredovisning samt tredjepartsrevision. AP3 har även under flera år fört dialoger med 

telekom- och internetbolag kring integritetsfrågor och lyft fram Global Network Initiative, GNI, som 

en modell att arbeta efter. Fonden uppmanar även bolag att analysera och se över sin miljöpåverkan 

och att ta fram miljörelaterade mål för att minska utsläpp och annan negativ miljöpåverkan. 

AP3 för även löpande dialoger med fondens externa förvaltare av olika tillgångsslag (framför allt 

förvaltare av noterade aktiebolag, onoterade fastighetsbolag och riskkapitalbolag) för att följa upp 
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hur de integrerar miljö- och etikhänsyn i investeringarna, hur de kan förbättra rapporteringen till 

fonden kring dessa frågor samt för att uppmuntra dem att beakta PRI:s principer13. 

Ökat fokus på fastigheter 

AP3:s fastighetsinvesteringar består av direktägda fastighetsbolag (svenskbaserade Vasakronan, 

Hemsö och Trophi) samt internationella onoterade fastighetsfonder. Fonden är sedan 2012 med i 

ett internationellt fastighetsinitiativ, Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB. Genom detta 

initiativ får AP3 tillgång till ett analysverktyg och jämförelsesiffror för att mäta och utvärdera 

hållbarhetsfaktorer i fondens fastighetsportfölj. Resultatet från GRESB:s årliga analys av 

fastighetsbolag ligger till grund för fondens dialog med fastighetsförvaltare och bolag. 

Certifierad hållbar skog 

AP3 har investerat i svensk skog och internationella skogsfonder. Målet är att fondens 

skogsinvesteringar ska vara certifierade i enlighet med Forest Stewardship Council, FSC, eller 

motsvarande certifiering. Certifieringen innebär att en tredje part verifierar att skogsägaren förvaltar 

skogen i enlighet med ett antal principer om hållbart skogsbruk. 

Gröna obligationer för att minska klimatpåverkan 

AP3 har sedan starten 2008 investerat i Världsbankens gröna obligationer. Obligationerna 

finansierar kapital till förnyelsebar energi och projekt för att minska klimatpåverkan i 

utvecklingsländer. Under 2013 investerade AP3 i en global kreditfond som förvaltas av Generation 

Investment Management. Fonden fokuserar på företag som tar sig an hållbarhetsutmaningar och 

möjligheter, inklusive överföringen till en koldioxidsnålare ekonomi. 

Bolagspåverkan genom AP-fondernas Etikråd 

Sedan 2007 samordnar AP1-AP4 fondernas genomlysning och dialog med utländska bolag via det 

gemensamma Etikrådet. Syftet med Etikrådet är att, genom att kraftsamla såväl resurser som röster, 

öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag som fonderna investerar i att bedriva sin 

verksamhet utan att bryta mot de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 

Etikrådet arbetar både proaktivt och reaktivt. Fondernas aktieportföljer genomlyses med hjälp av en 

extern konsult för att undersöka om något av fondernas aktieinnehav bryter mot internationella 

konventioner. Om ett bolag anklagas för brott mot internationella konventioner undersöks 

sakförhållandena, bolaget kontaktas och Etikrådet uppmanar bolaget att vidta åtgärder för att dels 

adressera den uppkomna kränkningen men även förhindra att brott upprepas. Överträdelser av 

internationella konventioner är ofta symptom på att bolagen inte har uppmärksammat sitt ansvar 

för incidenter, eller haft tillräckligt fokus på proaktivt arbete avseende miljöhänsyn och sociala 

frågor. Etikrådets proaktiva arbete syftar till att adressera bolag i en bransch att arbeta förebyggande 

så att hållbarhetsriskerna i bolaget minskar och bolaget agerar ansvarsfullt. 

Dialog och samarbete viktigaste verktygen för att påverka 

Etikrådets främsta verktyg är att via dialog samt samarbete med andra investerare försöka påverka 

bolagen. Etikrådets främsta mål är att få till stånd en förändring och bedömer att en förändring bäst 

uppnås genom att som ägare trycka på och via dialog försöka påverka bolaget. 

                                                      

13 Principles for Responsible Investments, dvs. FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 
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Under 2013 förde Etikrådet dialoger om bland annat mänskliga rättigheter, miljö och korruption 

med 234 bolag i olika branscher, varav 133 i egen regi och 101 via Etikrådets tjänsteleverantörer. 

Uteslutning av bolag sista utväg när dialog inte är möjlig 

AP3 ser avyttring/uteslutning av ett bolag som en sista utväg när en dialog inte leder framåt. 

Utesluts ett bolag försvinner dessvärre inte problemet och därför anser AP3 att det är mer 

ansvarfullt att i möjligaste mån påverka bolag via dialog. Hösten 2013 sålde AP3 på Etikrådets 

inrådan fyra bolag kopplade till kränkningar av internationella konventioner. Efter att Etikrådet 

under flera år fört dialoger med Walmart, Freeport McMoRan, Incitec Pivot och Potash, utan att nå 

framgång, avslutade man dialogerna och rekommenderade fonderna att utesluta bolagen. Per den 

30 juni 2014 hade AP3 uteslutit 15 bolag från sitt investeringsuniversum.14 

Årsrapport och hemsida om Etikrådets arbete 

Etikrådets arbetsprocess inklusive bolagsdialoger och investerarinitiativ presenteras i en årlig 

rapport. Rapporten samt mer information om Etikrådets arbete finns på Etikrådets hemsida 

www.etikradetapfonderna.se. 

Samarbete med andra investerare 

AP3 har en väl diversifierad aktieportfölj och förhållandevis små ägarandelar i utländska bolag, 

vilket gör att möjligheten att påverka utländska bolag begränsas. AP3 strävar därför efter att 

samarbeta med andra investerare för att påverka bolag. En stor del av samarbetet med andra 

investerare görs via Etikrådet. 

Gemensamma investerarinitiativ effektiv påverkansmetod 

Tillsammans med Etikrådet har AP3 deltagit i ett flertal investerarinitiativ som Etikrådet själva 

eller som andra PRI-medlemmar har initierat. 

Under 2012 beslutade PRI att se över arbetet och processerna kring samarbetsplattformen, 

Clearinghouse, i syfte att ta fram och tydliggöra ett mindre antal långsiktiga fokusområden samt få fler 

investerare att använda plattformen. För att stödja PRI i denna process tillsattes en styrkommitté 

bestående av investerare och där Etikrådets generalsekreterare utsågs till ordförande. 

Styrkommittén och PRI identifierade ett antal fokusområden som behövde lyftas; styrelsernas 

nomineringsprocess, bolagens hantering av humankapital, arbetsmiljöfrågor i 

underleverantörskedjan, hydraulisk fraktureringsverksamhet samt vattenrisker i livsmedels-, 

dryckes- och textilsektorerna. Arbetet med att ta fram en ny samarbetsplattform kommer att 

presenteras vid PRI:s konferens i Montreal hösten 2014. 

Etikrådet har fortsatt sitt engagemang i Institutional Investors Group on Climate Change 

(IIGCC). IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Ett 

globalt samarbete sker med liknande investerargrupper i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika. 

Ambitionen är att ta fram tydliga och långsiktiga regelverk som underlättar att investera i en 

omställning till ett lågfossilt samhälle. Under 2013 publicerade IIGCC en rapport som handlar om 

EU:s nästa klimatplan. Bland investerarnas önskemål finner man bland annat att man vill ha en 

                                                      

14 AP3 hade per den 30 juni 2014 uteslutit följande bolag: Alliant Techsystems, Elbit Systems, Freeport McMoRan, 
GenCorp, General Dynamics, Hanwha Corporation, Incitec Pivot, L-3 Communications, Lockheed Martin, Poongsan, 
Potash, Raytheon, Singapore Technologies, Textron och Walmart. 
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paneuropeisk prissignal istället för de nationella och fragmenterade system som nu leder 

utvecklingen. 

Under hösten 2013 arrangerade Etikrådet ett seminarium om finansiering av övergången till ett 

lågfossilt samhälle. Politiker, intresseorganisationer och investerare lyssnade på Michael Liebreich 

från Blomberg New Energy Finance, en ledande expert inom investeringar i förnybar energi. 

Budskapet var att långsiktigt fallande produktionskostnader i kombination med ökad effektivitet för 

vindkraft, solkraft och batterier skapar ökade möjligheter till en kostnadseffektiv omställning till ett 

lågfossilt samhälle. Utmaningen ligger i att välja rätt investeringar och Liebreich pekade på att det är 

inom infrastruktur de mer storskaliga möjligheterna finns för investerare framöver. 

Sedan 2006 stödjer AP3 Carbone Disclosure Project (CDP), som är ett internationellt 

samarbetsprojekt för att öka företagens medvetande om klimatförändringar. Genom projektet 

driver institutionella investerare företagen att rapportera mer transparent kring strategier för 

klimatfrågor och bättre dokumentera nyckeltal som kan visa på förbättringar. AP3 stödjer förutom 

CDP även GRI15 och välkomnar därför att CDP och GRI har inlett ett samarbete för att 

harmonisera och förtydliga rapporteringskrav, ramverk och standarder för företag. 

Ett av Etikrådets fokusområden är arbetet mot korruption som snedvrider konkurrens och riskerar 

att förstöra värden i bolagen. Etikrådet deltog i första fasen av PRI:s projekt kring antikorruption i 

bolag som inleddes 2010 och avslutades 2012. Ett 20-tal bolags förebyggande arbete för att 

förhindra korruption analyserades av en tredje part. Bolagen kontaktades sedan av en större grupp 

investerare för att diskutera analysen och ge förslag på förbättringar. Projektet var framgångsrikt 

och under hösten 2013 startade fas två av antikorruptionsprojektet då ett 30-tal bolag kontaktades. 

Ett 20-tal investerare samarbetar och var och en ansvarar för ett antal bolagsdialoger. Etikrådet 

ansvarar för att leda dialogen med fyra asiatiska bolag. 

Ett annat internationellt initiativ som AP3 stödjer är initiativet för transparens inom 

utvinningsindustrierna, framför allt i oljebolag – det så kallade Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI). Behovet av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser 

men svaga regeringar. Tydligare rapportering av inkomster i värdländerna, liksom att bolagen 

rapporterar vad de betalar, ökar transparensen i samhället och bidrar till bättre villkor för 

ekonomisk styrning. Tillsammans med ett 70-tal andra investerare har AP3 formellt gett sitt stöd till 

EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att ägare sätter värde på 

tydlig och transparent redovisning av intäkterna. I augusti 2013 skrev ett 30-tal investerare, 

däribland AP3, två brev, ett till amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) och ett till 

Natural Resources Canada, där krav ställdes på att myndigheterna antar en enhetlig global standard för 

skatte- och royaltyintäkter från bolag inom utvinningsindustrin. 

AP3 är en av 14 svenska institutionella investerare bakom investerarinitiativet Hållbart 

värdeskapande där de 100 största svenska börsbolagen tillfrågas om sitt hållbarhetsarbete. 

Projektet startade 2009 och målet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar 

strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och relevant 

information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i affärsverksamheten, 

                                                      

15 Global Reporting Initiative (GRI) är ett FN-initiativ för att skapa en global standard för företagens 
hållbarhetsredovisning. 
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skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed till att skapa bättre 

beslutsunderlag för investerare. Under 2013 fokuserade projektet på korruptionsfrågor och ett 

seminarium med paneldebatt och rundabordssamtal hölls i februari 2013.16 

Etikrådet deltar sedan ett par år i ett initiativ riktat mot ett tiotal bolag inom kakaoindustrin som 

syftar till att påverka branschen att bekämpa barnarbete inom leverantörskedjan. Etikrådet deltar 

även i ett initiativ riktat mot tobaksindustrin för att få en bättre bild av hur bolagen i 

tobaksbranschen arbetar med hållbarhetsfrågor. Etikrådet har, tillsammans med den holländska 

pensionsförvaltaren PGGM och Sjunde AP-fonden, sedan 2011 drivit ett gruvprojekt vars syfte är 

att få en överblick av hur bolagen i branschen arbetar med hållbarhetsfrågor och verka för att de 

har policyer och rutiner på plats. Ett 30-tal bolags hållbarhetsarbete har analyserats utifrån 

branschorganisationen International Council of Metal and Minings (ICMM) tio hållbarhetsprinciper. 

Sommaren 2014 skrev Etikrådet brev till ett drygt 70-tal gruvbolag där man uppmanade bolagen att 

följa ICMM:s hållbarhetsprinciper. 

AP3 har under många år fört dialoger med bolag som köper varor från lågkostnadsländer. 

Arbetsvillkoren för textilarbetare i lågkostnadsländer är många gånger undermåliga med löner som 

inte går att leva på och med bristande rättigheter. Arbetsmiljön är därtill ibland rent av livsfarlig, 

vilket inte minst de senaste årens många allvarliga olyckor på textilfabriker i Bangladesh vittnar om. 

Under 2013 skrev Etikrådet, tillsammans med ett stort antal internationella och svenska investerare, 

under ett initiativ där ett 100-tal företag uppmanas att ta större ansvar genom att skriva under 

överenskommelsen Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Bland de som skrivit under finns 

H&M, men däremot få amerikanska företag. 

I slutet av 2013 påbörjade Etikrådet ett branschprojekt tillsammans med Svenska Kyrkans 

förvaltning och den holländska pensionsförvaltaren PGGM kring läkemedelsbranschen och 

utsläpp av s.k. aktiva ämnen från läkemedelsproduktion. Då antibiotika sprids i naturen ökar 

förekomsten av resistenta bakterier. Inledningsvis fokuserar arbetet på ett mindre antal bolag med 

produktion i utvecklingsländer för att få bättre förståelse för vad som är rimliga krav att ställa på 

effektiv vattenrening hos leverantörer och på hur regelbundna kontroller av det avloppsvatten som 

lämnar fabrikerna bör utformas. 

Etikrådet deltar i ett PRI-initiativ om palmolja för att tillsammans med andra investerare arbeta för 

att öka investerares kunskap om palmolja och skapa en samsyn vad gäller utvecklingen av hållbar 

produktion av palmolja. Under 2013 deltog Etikrådet i ett internationellt investerarinitiativ för att få 

bolag att producera och köpa in certifierad palmolja. Etikrådet kommer under 2014 att fortsätta sitt 

engagemang inom detta område. 

 2012/2013 2013/2014 

Antal bolagsdialoger via AP3 rörande ESG-frågor 84 67 

Antal bolagsdialoger via Etikrådet per 31/12 118 133 

Antal bolagsdialoger via etikkonsult per 31/12 102 101 

Antal uteslutna bolag per 30/6  11 15 

                                                      

16 Ett sammandrag från korruptionsseminariet samt mer information om projektet finns på 
www.hallbartvardeskapande.se. 
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Bilaga 

REDOGÖRELSE FÖR HUR AP3 RÖSTAT PÅ SVENSKA BOLAGSSTÄMMOR 

UNDER BOLAGSSTÄMMOSÄSONGEN 2014 

Den svenska stämmosäsongen var förhållandevis lugn, delvis som en följd av att den positiva 

börsutvecklingen under 2013 och under inledningen av 2014 innebar hyfsade utdelningsnivåer i 

många bolag. De förslag som aktieägarna hade att ta ställning till på årsstämmorna var i allmänhet 

inte heller speciellt utmanande eller kontroversiella ur ett aktieägarperspektiv. Även om börsbolagen 

fortsätter att introducera incitamentsprogram i oförminskad skala var årets förslag i stor 

utsträckning antingen samma som beslutats tidigare år eller mer återhållsamma än de förslag som 

lagts förut. 

Vissa bolagsstämmor fick stor uppmärksamhet 

Ett antal bolagsstämmor fick mer uppmärksamhet än vanligt, exempelvis de fyra storbankernas 

stämmor som inledde stämmosäsongen. EU-direktivet CRD 4 och svenska regler anpassade till 

detta direktiv, trädde i kraft vid halvårsskiftet 2014 och innebär bland annat begränsningar för hur 

många styrelseuppdrag en ledamot i en bankstyrelse kan ha och hur hög andel rörlig ersättning 

bankernas medarbetare kan erhålla. Det nya regelverket föranledde styrelserna i Swedbank, 

Nordea och SEB att föreslå aktieägarna att man skulle höja bonustaket för vissa anställda från 

maximala 100 procent till 200 procent av den fasta lönen. För Swedbanks del omfattade förslaget 

om att höja bonustaket 40 anställda i Norge, för SEB:s del handlade det om maximalt 400 av 

bankens anställda och i Nordeas fall omfattades drygt 1 000 anställda. På Handelsbankens 

årsstämma lades det aldrig fram något förslag att höja taket för rörlig ersättning eftersom man inte 

tillämpar den typen av ersättningar i banken. Handelsbanken har alltsedan 1973 uteslutande använt 

sig av ett resultatandelssystem, personalstiftelsen Oktogonen, för att belöna de anställda. 

Personalstiftelsen är dock inte föremål för stämmobeslut. På bankernas årsstämmor gjorde AP3 

inlägg och motiverade varför fonden röstade nej till förslagen att höja taket för rörlig ersättning, 

nämligen att en för hög andel rörlig ersättning kan leda till alltför riskfyllt beteende. I Swedbanks 

fall svarade styrelsens ordförande att styrelsen i stort sett har samma syn i frågan och att 

möjligheten till högre rörlig ersättning kommer att fasas ut med tiden. Noterbart är att av de 

institutionella ägarna var det endast AP3 som röstade mot dessa förslag. 

Valberedningarna i storbankerna valde att hantera det nya regelverket på olika sätt. Inför 

årsstämman i Swedbank meddelade exempelvis styrelseledamöterna Charlotte Strömberg och Olav 

Fjell att de inte stod till förfogande för omval med anledning av det nya regelverket och dess 

begränsningar av antal styrelseuppdrag. Nordeas vice ordförande Marie Ehrling valde att sitta kvar 

i bankens styrelse, men för att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen avslutade hon två av sina 

andra uppdrag. Detsamma gjorde man i SEB då bankens ordförande, Marcus Wallenberg, drog ned 

på sina övriga styrelseåtaganden. Däremot gjorde man i Handelsbanken en helt annan bedömning 

och valberedningen valde inledningsvis att inte beakta den nya lagstiftningen då vare sig ordförande 

Anders Nyrén eller de två vice ordförandena Fredrik Lundberg och Sverker Martin-Löf uppfyllde 

kraven i det nya regelverket. Dagen innan årsstämman genomförde Handelsbanken och bankens 

Pensionsstiftelse/Pensionskassa ett antal transaktioner sinsemellan som innebar att banken blev 

storägare i både Industrivärden och SCA. Eftersom banken genom transaktionerna blev ägare till 

mer än 10 procent av dessa bolag är de att betrakta som en koncern och därmed garanterar man att 

vissa personer kan sitta kvar på sina styrelseposter utan att bryta mot EU:s nya regelverk. 

Kostnaderna för transaktionen är den skatt man betalar på reavinsten motsvarande 300 miljoner 
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kronor och denna kostnad är uppskattningsvis 70 miljoner kronor. Transaktionerna väckte stor 

uppmärksamhet och kritiserades från många håll på årsstämman, även från AP3:s sida. 

Styrelsearvodena diskuterades på ett antal bolagsstämmor. I Swedbank föreslog exempelvis 

valberedningen, med hänsyn till de ökade kraven på styrelseledamöter, kraftigt höjda 

styrelsearvoden. Arvodet till ordförande ökade med 1 miljon kronor till 2 350 000 kronor. AP3:s 

syn är att denna höjning är kraftig, men samtidigt motiverad med tanke på att arvodena legat stilla 

sedan 2008 som en konsekvens av att banken tagit del av Riksgäldens statliga garantiprogram. 

Höjningen bör ses som en nivåanpassning mot arvodesnivåerna i de övriga bankerna. Arvodet för 

ordförande i Handelsbanken ligger på 3 150 000 kronor, för SEB på 2 750 000 kronor och Nordea 

på 2 445 000 kronor. 

På Volvos årsstämma beslutades kraftigt höjda styrelsearvoden. För ordförande ökade arvodet med 

1 miljon kronor, motsvarande drygt 44 procent, till 3,25 miljoner kronor. Det är fjärde året i följd 

med arvodeshöjningar till ordförande och under denna fyraårsperiod har arvodet ökat med 

117 procent. För Carl-Henric Svanberg, som valdes in 2012, handlar det om en 55-procentig 

arvodeshöjning på två år. Arvodena till övriga ledamöter höjdes med 200 000 kronor till 950 000 

kronor. Sedan 2010 har dessa arvoden ökat med totalt 90 procent. Det anmärkningsvärda, förutom 

själva storleken på höjningarna, är att sedan 2011 då arvodet höjdes första gången har bolagets 

lönsamhet minskat kraftigt. 80 procent av vinsten är borta och rörelsemarginalen har rasat från 8,7 

till 2,6 procent. I början av året presenterades dessutom ett sparpaket som innebär att 4 400 

anställda får lämna koncernen. Valberedningens ordförande, som representerar storägaren 

Industrivärden, försvarade de höjda arvodena med att det är vad som krävs för att rekrytera de allra 

bästa personerna och att man av det skälet successivt anpassat arvodena till en mer 

konkurrenskraftig nivå. AP3 kan konstatera att nuvarande styrelseordförande Carl-Henric Svanberg 

rekryterades till bolaget när nivån på arvodet var betydligt lägre än idag och detta utgjorde vid det 

tillfället inget rekryteringsproblem. På årsstämman lade AP3, tillsammans med åtta andra 

institutionella ägare (Alecta, AFA, AMF, AP1, AP2, AP4, Swedbank Robur Fonder och SEB 

Fonder), fram ett alternativt förslag som skulle inneburit en mindre höjning av arvodena med 

5 procent. Förslaget röstades dock ned av Industrivärden, Handelsbanken och norska NBIM, som 

sammantaget kontrollerade 66 procent av rösterna på årsstämman. 

Styrelsernas sammansättning, och då främst den alltför låga andelen kvinnliga ledamöter, 

diskuterades på många årsstämmor. AP3 kan konstatera att det krävs en rejäl skärpning från 

ägarhåll och då främst från valberedningarnas sida för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 

från dagens knappa 25 procent. Detta behövs för att undvika att man inför en lagstiftad kvotering 

av börsbolagens styrelser. Att det är möjligt att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelserna råder 

det ingen tvekan om. Däremot verkar inte viljan att förändra finnas på alla håll. Ett tydligt exempel 

är de svenska bankerna där andelen kvinnliga ledamöter varierar en hel del. I Swedbanks och 

Nordeas styrelser är fyra av nio ledamöter kvinnor och i SEB:s styrelse är motsvarande andel fyra 

av elva, vilket får anses vara ganska bra. I Handelsbankens styrelse är dock andelen kvinnliga 

ledamöter betydligt lägre. Vid årets stämma föreslog valberedningen en näst intill intakt styrelse. 

Den enda förändringen var att Lone Fønss Schrøder hade avböjt omval och då hon inte ersattes 

med någon ny ledamot är nu endast två av styrelsens tio ledamöter kvinnor. Förhoppningsvis 

hjälper den skärpta bolagsstyrningskoden till att höja andelen kvinnliga styrelseledamöter överlag.  

Under väldigt lång tid var Scania ett av Sveriges mest välskötta och lönsammaste bolag. 

Volkswagen kom in som majoritetsägare i Scania 2006 och kontrollerade därmed 60 procent av 
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kapitalet. Minoriteten, som ägde 40 procent av kapitalet, behandlades med tiden alltmer 

styvmoderligt av huvudägaren. Exempelvis fick man inte tillgång till den information man 

efterfrågade och man fråntogs dessutom möjligheten att påverka årsstämmans val av styrelse 

eftersom huvudägaren valde att avskaffa valberedningen i Scania. Därmed försvårades minoritetens 

möjligheter att bevaka sina ekonomiska intressen avsevärt. En grupp svenska institutionella ägare, 

samverkade under ganska lång tid för att hävda minoritetens intressen. Våren 2014 lade 

Volkswagen ett kontantbud och förvärvade samtliga utestående aktier. Bolaget avnoterades därefter 

från börsen. 

AP3:s agerande på svenska bolagsstämmor 

Nedan redogörs för hur AP3 röstade på de övriga svenska bolagsstämmorna under 2014. Frågor 

som brukar vara av särskilt intresse är bolagens kapitalstruktur, ersättningsfrågor samt 

könsfördelning i styrelserna. Nedan redovisas därför hur fonden förhållit sig till olika förslag om 

ersättningar till ledande befattningshavare samt fördelning mellan kvinnor och män i styrelserna. 

Två av de fyra storbankerna, Swedbank och SEB, presenterade i år nya förslag till aktiebaserade 

incitamentsprogram. Årsstämman i Swedbank beslutade i likhet med föregående år ett prestations- 

och aktiebaserat ersättningsprogram för 2014 bestående av ett generellt program omfattande 14 100 

anställda, med uppskjuten rörlig ersättning bestående av aktier och ett individuellt program 

omfattande cirka 700 anställda med rörlig ersättning i två delar; kontant ersättning och uppskjuten 

rörlig ersättning bestående av aktier. Det generella programmet omfattar även ledande 

befattningshavare. Det maximala beloppet för anställda i Estland, Lettland och Litauen är begränsat 

till 2,7 månadslöner och för övriga anställda till 1,35 månadslöner. Den maximala 

utspädningseffekten uppgår till 0,8 procent. Det individuella programmet är konstruerat på 

väsentligen samma sätt som förra årets program och riktar sig till anställda i befattningar där den 

individuella prestationen bedöms skapa intäkter och där rörlig ersättning bedöms främja 

prestationen. Om vissa prestationsmål uppnås under 2014 tilldelas deltagarna i början av 2015 en 

rörlig ersättning av vilken 60 procent utbetalas kontant och 40 procent tilldelas i form av 

prestationsaktierätter som under 2018 kan omvandlas till aktier. Den maximala utspädningseffekten 

för denna del uppgår till 0,2 procent. AP3 röstade för förslaget till aktierelaterad ersättning då 

programmet innehåller en stark prestationskoppling, är långsiktigt och har tak för tilldelning. 

Däremot finns inget krav på egen investering av deltagarna, men detta uppvägs av att en del av den 

rörliga ersättningen hålls inne en längre tid och omvandlas till aktier. 

Styrelsen i SEB föreslog ett långsiktigt aktiebaserade incitamentsprogram bestående av tre delar; ett 

aktieprogram för verkställande ledningen och vissa andra ledande befattningshavare, ett 

aktiematchningsprogram för särskilt utvalda befattningshavare och ett resultatandelsprogram för 

alla medarbetare. Aktieprogrammet för verkställande ledningen och vissa andra ledande 

befattningshavare omfattar cirka 600 personer (tidigare 300). Dessa tilldelas ett individuellt bestämt 

antal villkorade aktierätter baserat på hur förutbestämda mål uppfylls. Hälften av aktierätterna 

levereras efter tre år och resterande efter fem år. Leverans förutsätter att man är anställd under 

programmets tre första år och att man förvärvar eller äger aktier till ett i förväg bestämt belopp. 

Aktiematchningsprogrammet riktas till cirka 200 befattningshavare. Programmet förutsätter egen 

investering med möjlighet att erhålla aktierätter och därutöver prestationsbaserade aktierätter. 

Investeringsbeloppet, vilket baseras på föregående års prestationer och är förutbestämt och 

begränsat för varje deltagare, tas från utfallet av den kortfristiga kontantbaserade ersättningen och 

innehålls i tre år. Efter den treåriga prestationsperioden får deltagaren en aktierätt, en matchande 

aktierätt och högst tre prestationsbaserade aktierätter för varje innehavsrätt. Programmet har en 
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prestationsperiod på tre år följt av en lösenperiod på fyra år. Utfallet beror på hur ett antal 

förutbestämda prestationskrav uppfylls. Resultatandelsprogrammet infördes förra året och omfattar 

alla medarbetare. Hälften av utfallet betalas ut kontant och den andra halvan skjuts upp i tre år och 

utbetalas i form av aktier. Aktierna förloras normalt sett om anställningen upphör under 

treårsperioden. Den maximala tilldelningen är begränsad och utfallet beror på hur förutbestämda 

prestationskrav uppfylls, både finansiella och icke finansiella. Den förväntade årliga kostnaden för 

de tre programmen motsvarar cirka 1,6 procent av bankens totala personalkostnader. AP3 är 

förhållandevis nöjd med årets förslag då programmen innehåller en tydlig prestationskoppling, 

bedöms som långsiktiga, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av deltagarna. 

Dessutom är kostnaden för aktieägarna känd och begränsad, vilket sammantaget innebär att de krav 

som AP3 ställer på denna typ av ersättning är uppfyllda. AP3 röstade ja till förslaget. 

Årsstämman i Getinge blev den sista stämman i Halmstad innan flytten av huvudkontoret till 

Göteborg. På stämman valdes Malin Persson, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola, in i 

styrelsen. Det betyder att tre av åtta ledamöter är kvinnor. Enligt Getinges riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare kan ledningen erhålla rörlig lön som ska vara begränsad och kopplad 

till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga 

värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan det tillkomma beslutade aktie- eller 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen föreslog dock inget program i år. 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som varit styrelseledamot i fastighetsbolaget Castellum sedan 2003 
avgick vid årets stämma. Årsstämman beslutade istället nyval av Nina Linander som bland annat 
sitter i styrelsen för TeliaSonera. Charlotte Strömberg valdes till ordförande för ytterligare ett år och 
av styrelsens sju ledamöter är tre kvinnor. Styrelsen har, efter diskussion med valberedningen, 
beslutat att inrätta ett separat revisions- och finansutskott. Bolaget beslutade förra året en förnyelse 
av det treåriga incitamentsprogram som tidigare gällt i Castellum under flera perioder och något 
nytt förslag presenterades därmed inte i år. De som erhåller rörlig ersättning i Castellum ska för 
minst halva beloppet efter skatt förvärva aktier i Castellum, vilket AP3 tycker är ett bra sätt att göra 
de anställda till aktieägare i bolaget.  

Hufvudstaden har ingen valberedning utan det är huvudägaren Fredrik Lundberg som lämnar 

förslag till årsstämman. AP3 är en stark förespråkare av det svenska valberedningssystemet men 

undantagsvis fungerar det ändå. Det väsentliga är att minoritetsägarna har ett inflytande och i 

Lundbergkontrollerade bolag fungerar ägarinflytandet förhållandevis väl även om det inte finns en 

valberedning. I år föreslogs inga förändringar i styrelsen och av de nio ledamöterna är endast två 

kvinnor. Ledande befattningshavare i bolaget har möjlighet till rörlig ersättning, för VD maximalt 

tre månadslöner. Som mest kan bonus till nuvarande antal ledande befattningshavare och med 

nuvarande löneläge komma att uppgå till 2,7 miljoner kronor. För 2013 var utfallet 1,6 miljoner 

kronor, varav VD fick 800 000 kronor. Det är ett förhållandevis lågt belopp jämfört med många 

andra bolag, men inte alls ovanligt i denna typ av familjekontrollerade bolag. 

Fastighetsbolaget Fabege har reducerat styrelsen med en ledamot och av styrelsens sju ledamöter 

är två kvinnor. Ledande befattningshavare i bolaget har möjlighet till rörlig ersättning med maximalt 

tre månadslöner och det totala taket för ledningen ligger på 2,5 miljoner kronor. Bolaget har en 

vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda, vilket AP3 anser vara en bra ersättningsmodell. 

Avsättningen till stiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett 

basbelopp per år och anställd. 
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På årsstämman i Electrolux lämnade Marcus Wallenberg över ordförandeklubban till tidigare 

styrelseledamoten Ronnie Leten och stämman valde även in Petra Hedengran, chefsjurist på 

Investor, i styrelsen. Electrolux prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram omfattar högst 

225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt 

erhålla prestationsaktier förutsatt att man förblir anställd under programmets löptid. 

Prestationsaktierna baseras på ett högsta värde som varierar mellan 40 och 80 procent av den årliga 

grundlönen 2014 beroende på vilken deltagarkategori man tillhör. Hur många prestationsaktier man 

erhåller beror på uppfyllelsen av ett antal av styrelsen fastställda prestationsmål som offentliggörs i 

efterhand. Den maximala kostnaden för programmet beräknas till högst 253 miljoner kronor som 

fördelas över åren 2014-2016. Den maximala utspädningen för det nya programmet beräknas till 

0,65 procent. Räknar man in övriga löpande program blir den maximala utspädningen 1,2 procent. 

Programmet uppfyller de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning och fonden röstade 

därmed ja till förslaget på årsstämman. 

Årsstämman i Ratos beslutade nyval av ledamoten Charlotte Strömberg, tidigare VD för Jones 

Lang LaSalle i Norden. Margareth Øvrum hade avböjt omval, vilket betyder att det fortsättningsvis 

även är två av sju ledamöter som är kvinnor. I likhet med tidigare år beslutades två olika 

optionsprogram riktat till högst cirka 30 nyckelpersoner bestående av dels köpoptioner på Ratos-

aktier, dels prestationsbaserade syntetiska optioner baserade på portföljbolagens utveckling. 

Köpoptionsprogrammet saknar prestationskoppling men däremot kräver det ett eget risktagande då 

optionerna köps till en marknadsmässig premie. Dessutom finns en stark inlåsningseffekt då 

löptiden är lång med en inlåsning om tre år och en tvåårig lösenperiod. Prestationskopplingen i det 

syntetiska optionsprogrammet är förhållandevis stark då deltagarna endast erhåller tilldelning efter 

det att Ratos erhållit en avkastning på 15 procent per år. Deltagarna betalar dessutom en 

marknadsmässig premie för optionerna, vilket innebär att de tar en ekonomisk risk. Det som kan 

uppfattas som något tveksamt i programmet är att det inte finns något tak för hur hög tilldelningen 

till enskilda personer kan bli, vilket kan ge upphov till orimliga utfall som medför att förtroendet för 

bolaget skadas. AP3 röstade ja till incitamentsprogrammet då fonden anser att fördelarna med 

programmet överväger. De två delarna i programmet ska ses som en helhetslösning. 

Köpoptionsprogrammet innehåller en inlåsningseffekt då programmet har lång löptid om 3-5 år 

och det syntetiska optionsprogrammet har en ännu längre löptid om kanske 10 år. Det senare 

innehåller även en tydlig prestationskoppling. 

På årsstämman i SKF valdes Hock Goh, tidigare Operating Partner för Baird Capital Partners Asia, 

till ny styrelseledamot. Endast två av tio ledamöter är kvinnor och tanken var att styrelsen skulle 

utökas med en kvinna då valberedningen hade för avsikt att före stämman lämna förslag på 

ytterligare en kvinnlig ledamot med industriell bakgrund och internationell erfarenhet. Detta 

lyckades man dock inte gå iland med. Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till koncernledningen 

kan dessa erhålla rörlig lön som baseras på ett prestationsbaserat program som är maximerat till en 

viss andel av den fasta årslönen, och som varierar mellan 40 och 70 procent. Styrelsen föreslog på 

samma sätt som man gjort sedan 2008 ett prestationsbaserat aktieprogram för högst 310 ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner. Givet att vissa prestationsmål uppnås ger programmet 

möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier. Tilldelningen förutsätter att deltagaren är fortsatt 

anställd under hela den treåriga mätperioden. Det prestationsbaserade aktieprogrammet uppfyller 

många av de krav AP3 ställer på denna typ av ersättning. Programmet innehåller en 

prestationskoppling, är tillräckligt långsiktigt, och kostnaden för aktieägarna är känd och begränsad 

då programmet har ett tak för tilldelning. Förslaget innehåller dock inget krav på eget risktagande 

från deltagarna, vilket AP3 har påpekat vid ett flertal tillfällen. Detsamma gäller avsaknaden av en 
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genomgripande utvärdering av tidigare års program. På årsstämman gjorde AP3 ett inlägg och 

frågade hur styrelsen ser på möjligheterna att införa ett eget risktagande från deltagarna vid 

eventuella framtida förslag till incitamentsprogram och uppmanade även styrelsen att göra en 

genomgripande utvärdering av tidigare års program. Styrelsens ordförande svarade att man ska titta 

på detta under året med syfte att komma med ett förslag till nästa årsstämma. Därmed valde AP3 

att stödja förslaget på årsstämman. 

Volvo möblerade om en hel del i styrelsen då ledamöterna Peter Bijur, Ravi Venkatesan och Ying 

Yeh inte stod till förfogande för omval vid årsstämman. Stämman beslutade nyval av Matti 

Alahuhta, koncernchef Kone Corporation, James W. Griffith, VD och koncernchef The Timken 

Company och Kathryn V. Marinello, VD och koncernchef Stream Global Services. Det betyder att 

endast två av nio ledamöter är kvinnor. Årsstämman 2011 beslutade ett aktiebaserat 

incitamentsprogram för 300 ledande befattningshavare avseende 2011, 2012 och 2013. Eftersom 

programmet som antogs 2011 har löpt ut, föreslog styrelsen att stämman skulle anta ett aktiebaserat 

incitamentsprogram för ledande befattningshavare avseende 2014, 2015 och 2016 baserat på samma 

principer som tidigare. Programmet förutsätter egen investering i bolagets aktier och innehåller 

även en inlåsningseffekt då det finns krav på att man ska behålla aktierna under minst tre år. 

Deltagarna har rätt till en matchningsaktie för varje behållen investeringsaktie, men i det fall 

aktieägarna inte erhåller någon utdelning får inte heller deltagarna i incitamentsprogrammet några 

matchningsaktier. Dessutom kan deltagarna erhålla prestationsaktier om vissa finansiella mål 

uppfylls. VD kan erhålla maximalt sju prestationsaktier, övriga medlemmar i koncernledningen sex 

aktier och övriga deltagare fem aktier. Den maximala utspädningen uppgår till ungefär 0,7 procent. 

AP3 röstade ja till programmet. 

TeliaSonera har nyligen gjort stora förändringar i styrelsen och därför var det inte så överraskande 

att valberedningen på årets stämma föreslog omval av samtliga ledamöter och omval av Marie 

Ehrling till ordförande. Tre av åtta styrelseledamöter är kvinnor. I likhet med föregående år 

beslutades ett långsiktigt incitamentsprogram som omfattar cirka 200 nyckelpersoner. Deltagande i 

programmet förutsätter att man har förvärvat aktier eller allokerat aktier till programmet 

motsvarande ett värde av 2 procent av deltagarens årliga grundlön före skatt. Om deltagaren 

fortfarande är anställd och fortfarande har kvar sina sparaktier efter den treåriga 

kvalifikationsperioden, kan denne tilldelas gratis prestationsaktier. En förutsättning för tilldelning av 

prestationsaktier är uppfyllelse av vissa finansiella mål. Det ekonomiska utfallet kan uppgå till 

maximalt 37,5 procent av grundlönen. Styrelsen har rätt att reducera slutlig tilldelning eller, helt eller 

delvis, avsluta programmet i förtid. Programmet uppfyller de krav som AP3 ställer på denna typ av 

ersättning. Det innehåller visserligen ett mindre inslag av eget risktagande i och med att bolaget 

endast kräver en egen insats om 2 procent av bruttolönen, men då bör man beakta att programmet 

inte innehåller någon aktiematchning, vilket andra program med en större egen insats normalt sett 

gör. Bolagets revisorer, PWC, kunde på årsstämman varken till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den 

tidigare VD:n Lars Nyberg. Grunden till beslutet är att pågående brottsutredningar utgör en 

osäkerhetsfaktor som är svår att bedöma. AP3 röstade nej till att bevilja förre VD:n ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013, vilket också blev årstämmans beslut. 

Vid årsstämman i NCC avslutade Antonia Ax:son Johnson en 15 år lång styrelseperiod. Stämman 

beslutade nyval av Carina Edblad, VD i Färdig Betong AB och med 25 års erfarenhet från Skanska 

AB, och Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan AB. Tomas Billing fortsätter som 

ordförande. Styrelsen bestående av totalt sju ledamöter innehåller tre kvinnor. Styrelsen föreslog på 

samma sätt som 2013 ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Programmet omfattar 
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150 personer, är treårigt, innebär vederlagsfri tilldelning av aktier och syntetiska aktier som ger rätt 

till kontant utbetalning motsvarande aktiekursen vid utbetalningstillfället. Tilldelningen är 

prestationsbaserad och beror på uppfyllandet av i förväg fastställda mål. Målen är genomsnittlig 

avkastning på eget kapital jämfört med konkurrenter samt minskning av antalet arbetsplatsolyckor. 

Maximal tilldelning är 50 procent av årslönen för VD (tidigare 40 procent), 30 procent för övriga 

koncernledningen och 15-30 procent för övriga deltagare. Med anledning av att andelen i vissa fall 

ökar har man justerat ned den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer 

i ledningsgruppen med 10 procentenheter till 40 respektive 30-40 procent av den fasta lönen. För 

övriga deltagare i incitamentsprogrammet är nedjusteringen 5 eller 10 procentenheter. Den 

maximala kostnaden för programmet är 57 miljoner kronor och utspädningen kan uppgå till 

0,25 procent. AP3 stöttade förslaget på årsstämman. 

Valberedningen i Skanska föreslog nyval av ledamöterna John Carrig, tidigare ConocoPhilips, och 

Nina Linander, styrelseproffs med en rad uppdrag i olika börsbolag. Lars Pettersson och Josephine 

Rydberg-Dumont hade avböjt omval. Endast två av tio ledamöter är kvinnor, vilket betyder att det 

behövs fler kvinnliga ledamöter i denna styrelse. Förra året beslutades ett incitamentsprogram riktat 

till cirka 50 000 anställda och något nytt förslag presenterades inte vid årets stämma. 

Valberedningen i SSAB föreslog omval av samtliga styrelseledamöter. Endast en av nio 

styrelseledamöter är kvinnor, vilket är riktigt dåligt. Bolaget har inget incitamentsprogram och en 

mycket enkel och tydlig policy när det gäller riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning 

till VD och andra personer i bolagets ledning. På samma sätt som förra året innehåller 

ersättningspolicyn en skrivning som innebär att program för rörliga lönedelar bör utformas så att 

styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller 

underlåta utbetalning av rörliga lönedelar om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med 

bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Genom detta tillägg kan 

styrelsen, om det skulle bedömas som nödvändigt, stoppa utbetalning av alla rörliga ersättningar 

och detta anser AP3 vara en bra princip. I början av året träffades ett avtal om samgående mellan 

SSAB och finska stålbolaget Rautaruukki. För att genomföra samgåendet lämnade SSAB i januari 

2014 ett offentligt utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki att förvärva samtliga aktier i 

Rautaruukki i utbyte mot aktier i SSAB. På SSAB:s årsstämma beslutades att ge styrelsen ett 

bemyndigande att besluta om nyemission av aktier att utgöra vederlag i utbyteserbjudandet till 

aktieägarna i Rautaruukki. Utbyteserbjudandet medför en högsta utspädning om drygt 72 procent 

av aktiekapitalet och cirka 33 procent av rösterna i SSAB. Efter att ett liknande beslut fattats på 

Rautaruukkis årsstämma och konkurrensmyndigheterna genomfört en prövning av samgåendet, 

kommer man att kalla till en extrastämma för att besluta om en ny styrelse. I den nya styrelsen 

kommer Industrivärden att nominera en person till ordförandeposten och ytterligare två personer 

till ordinarie ledamöter, medan finska staten via ägarbolaget Solidium kommer att nominera två 

personer. Dessutom tillkommer att antal oberoende ledamöter. 

Valberedningen i SCA föreslog omval av samtliga styrelseledamöter och endast två av nio 

ledamöter är kvinnor, vilket enligt AP3 inte är tillfredsställande. Valberedningen föreslog vidare att 

styrelsearvodena skulle höjas med 27 procent, för ordförande med 450 000 kronor till 2,1 miljoner 

kronor och för ordinarie ledamöter med 150 000 kronor till 700 000 kronor. Förslaget att kraftigt 

öka arvodena var ganska typisk för Industrivärdens agerande i valberedningarna detta år. Det som 

är anmärkningsvärt i just detta fall är att man knappast kan motivera de kraftiga höjningarna med 

att det är nödvändigt för att rekrytera och behålla kompetenta styrelseledamöter eftersom 

valberedningen föreslog en oförändrad styrelse. AP3 röstade, i likhet med många andra 
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institutionella ägare, nej till valberedningens förslag. SCA har för närvarande inget aktiebaserat 

incitamentsprogram för sina medarbetare. Däremot har bolagets ledande befattningshavare 

möjlighet till rörlig ersättning. Enligt AP3:s bedömning är den rörliga komponenten i ersättningen 

till ledande befattningshavare att betrakta som väl utformad då den ska vara maximerad och 

relaterad till den fasta lönen, den ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt 

möjligt, vara kopplad till värdeutvecklingen för SCA-aktien. Den rörliga ersättningen ska dessutom 

inte vara pensionsgrundande. Ersättningsprinciperna innehåller även en skrivning som innebär att 

styrelsen kan begränsa eller stoppa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som 

rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. AP3 

anser att möjligheten att begränsa eller stoppa utbetalningar på dessa grunder är något som andra 

bolag med rörlig ersättning borde ta efter. 

Årsstämman i Husqvarna beslutade nyval av Lars Pettersson, tidigare VD Sandvik, David Lumley, 

VD och koncernchef för Spectrum Brands, och Kai Wärn, bolagets VD. Ulf Lundahl och Anders 

Moberg hade avböjt omval och Hans Linnarson avgick som styrelseledamot i juli 2013. Av de nio 

ledamöterna är tre kvinnor. Styrelseledamöterna förutsätts engagera sig ekonomiskt i bolaget genom 

att inom en femårsperiod förvärva aktier i bolaget till ett värde motsvarande ungefär ett årsarvode, 

en princip som fler bolag borde ta efter. Styrelsen föreslog ett långsiktigt incitamentsprogram som i 

stora delar är samma program som förra året. Programmet omfattar maximalt 70 ledande 

befattningshavare. Deltagande i programmet förutsätter aktieägande i bolaget motsvarande ett 

belopp mellan 5 och 10 procent av den fasta lönen 2014. Om deltagaren är fortsatt anställd i 

bolaget under en treårig intjänandeperiod kan denne för varje behållen aktie tilldelas en 

matchningsaktierätt. Dessutom kan prestationsbaserade aktierätter intjänas beroende av 

uppfyllandet av vissa fastställda nivåer för värdeskapande i bolaget under 2014-2016. Programmet 

har ett tak om aktiekursen skulle öka mer än 100 procent under den treåriga intjänandeperioden 

vilket möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över programmets maximala omfattning och 

kostnad. Den maximala utspädningen uppgår till 0,3 procent och tidigare utestående program till 

sammantaget 0,3 procent av antalet utestående aktier. AP3 röstade ja till förslaget. 

Valberedningen i Ericsson föreslog i år inga förändringar i styrelsen. Vid årsstämman 2013 

invaldes tre nya styrelseledamöter och andelen kvinnor av de bolagsstämmovalda 

styrelseledamöterna ökade därmed till 25 procent. Styrelsen föreslog i år samma struktur på det 

löpande incitamentsprogram som funnits i ett antal år och som består av tre delar; Aktiesparplan 

för alla anställda, Plan för nyckelpersoner (cirka 10 000 personer eller 10 procent av de anställda) 

och Resultataktieplan för högre chefer (cirka 5000 personer). Programmet innebär att de som deltar 

i Aktiesparplanen kan spara upp till 7,5 procent av den fasta bruttolönen i aktier. VD kan spara upp 

till 10 procent av den aggregerade fasta bruttolönen och årliga rörliga lönen. Om aktierna behålls 

och anställningen består om tre år kommer deltagarna att gratis tilldelas en matchningsaktie för 

varje köpt aktie. De som deltar i Plan för nyckelpersoner kan erhålla ytterligare en extra gratis 

matchningsaktie och deltagarna i Resultataktieplanen kan beroende på befattning och 

måluppfyllelse erhålla ytterligare matchningsaktier vederlagsfritt. AP3 har påpekat ett antal brister i 

programmet; det är kostsamt räknat i kronor men acceptabelt i form av utspädning, 

subventionsinslaget tycks vara stort med tilldelning av många gratisaktier, prestationskravet är inte 

särskilt högt satt och tröskeln för tilldelning är generöst beräknad. Fonden har dock röstat ja till 

tidigare års förslag med motiveringen att programmet kräver egen insats, är kopplat till anställning 

och har en tillfredsställande lång löptid. Även om AP3:s tidigare kritik mot programmet delvis 

kvarstår, är den inte i sådan omfattning att det fanns anledning att motsätta sig förslaget från 
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fondens sida. Däremot har fonden, på samma sätt som i många andra bolag, framfört synpunkten 

att aktiematchningskriterierna bör ses över vid eventuella framtida förslag. 

Valberedningen i Trelleborg föreslog omval av samtliga styrelseledamöter. Till styrelsens 

ordförande omvaldes Sören Mellstig. Två av styrelsens åtta ledamöter är kvinnor. Bolaget har för 

närvarande inget aktiebaserat incitamentsprogram. 

Valberedningen i Intrum Justitia föreslog omval av samtliga styrelseledamöter. Joakim Westh hade 

avböjt omval och valberedningen föreslog ingen ersättare för honom, vilket innebär att två av 

styrelsens sju ledamöter är kvinnor. Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare kan kort- respektive långsiktig rörlig lön förekomma. Den rörliga ersättningen ska 

vara försedd med ett tak. Utfall i rörliga ersättningsprogram ska vara villkorade av att vissa mål 

uppfylls, normalt lönsamhetsrelaterade mål eller mål relaterade till pågående strategiomvandling. 

Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram till VD och andra ledande befattningshavare för 

2014 beräknas uppgå till högst 14,6 miljoner kronor. Syftet med långsiktiga rörliga löneprogram är 

att skapa ett långsiktigt engagemang i bolaget, att stärka helhetssynen på bolaget och att ge 

deltagarna möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande. Sådana program 

ska vara prestationsbaserade. 

Årsstämman i JM beslutade inga förändringar i styrelsens sammansättning, vilket betyder att även 

fortsättningsvis tre av åtta styrelseledamöter är kvinnor. Enligt JM:s ersättningsprinciper kan 

ledande befattningshavare erhålla kortsiktig rörlig ersättning som är maximerad till 50 procent av 

den fasta lönen. Den kortsiktiga rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. 

Långsiktiga rörliga program kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och ska var vara 

prestationsrelaterade och vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av den fasta lönen. Det 

långsiktiga incitamentsprogram som beslutades på årsstämman består av konvertibler riktade till 

anställda i Sverige, enligt samma typ som funnits i bolaget under många år. Konverteringskursen 

har bestämts till 125 procent av nuvarande aktiekurs, vilket innebär en viss risk för deltagarna. Det 

långsiktiga incitamentsprogrammet är visserligen inte prestationsrelaterat, men det finns ett tydligt 

beskrivet syfte, nämligen att samtliga anställda ska intressera sig för JM:s verksamhet och framtida 

resultatutveckling. Programmet kräver dessutom en egen ekonomisk insats från deltagarna, 

lösenpriset är tillräckligt högt satt, löptiden är tillfredsställande lång, och kostnaden är känd och 

acceptabel. Därmed röstade AP3 ja till förslaget. 

Valberedningen i Alfa Laval föreslog omval av samtliga styrelseledamöter. Två av nio ledamöter är 

kvinnor. Styrelsen föreslog på liknande sätt som tidigare år ett långsiktigt incitamentsprogram riktat 

till maximalt 85 högre chefer, inklusive bolagets ledande befattningshavare. Programmet för 2014 är 

liksom programmen för tidigare år ett kontantbaserat program vilket styrs av bolagets 

vinstutveckling och löper över tre år. Programmet kan maximalt generera 75 procent av deltagarnas 

individuella årliga rörliga ersättning. Utbetalning sker efter tre år och endast om man fortfarande är 

anställd i bolaget vid utbetalningstidpunkten. AP3 bedömde att förslaget är rimligt och ganska 

återhållsamt, vilket gjorde att fonden röstade för förslaget. 

Valberedningen i H&M föreslog nyval av Lena Patriksson Keller som har lång erfarenhet från 

modeindustrin, och Niklas Zennström, grundare av bland annat Skype. Bo Lundquist hade avböjt 

omval och Mia Brunell-Livfors hade på egen begäran lämnat sitt styrelseuppdrag i H&M vid 

årsskiftet 2013/2014. Tre av åtta ledamöter är kvinnor. Valberedningen föreslog att 

styrelsearvodena skulle höjas med 10 procent, men även efter höjningen är nivåerna ganska 
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modesta i förhållande till storleken på bolag. De riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som beslutades på årsstämman skiljer sig åt från tidigare års riktlinjer eftersom de 

även innehåller kompletterande riktlinjer för ersättning till vissa ledande befattningshavare. De 

generella riktlinjerna, som är desamma som antogs vid förra årets stämma, vänder sig till en grupp 

om cirka 50 personer och grundar sig på prestation året innan kopplat till vissa förutbestämda 

mätbara mål. För personer i ledningsgruppen är bonusen maximerad till 300 000 kronor efter skatt 

och för VD till 900 000 kronor efter skatt. De utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras 

i bolagets aktier, vilka ska behållas i minst fem år. Vid enstaka tillfällen kan övrig koncernledning, 

nyckelpersoner samt landchefer efter diskretionärt beslut av VD och styrelseordförande erhålla 

engångsbelopp, dock maximalt 30 procent av den fasta årslönen. De kompletterande riktlinjerna 

vänder sig till cirka en tredjedel av de ledande befattningshavare som även omfattas av de generella 

riktlinjerna. De grundar sig på en ”stanna-kvar-princip”, vilket betyder att den ersättning som är 

kopplad till de kompletterande riktlinjerna är villkorad av att den ledande befattningshavaren 

stannar kvar som anställd inom H&M-koncernen i minst fem år (till och med maj 2019). Efter fem 

år kan de som omfattas av riktlinjerna erhålla kontant ersättning som varierar mellan 0,5 och 

5 miljoner kronor efter skatt. Den exakta fördelningen bestäms av VD och styrelsens ordförande. 

Den totala kostnaden för bolaget beräknas till cirka 30 miljoner kronor per år under fem år. De 

kompletterande riktlinjerna omfattar inte VD. AP3 röstade ja till förslaget. 

Årsstämman i Atlas Copco beslutade att välja vice ordförande Hans Stråberg till ny ordförande. 

Styrelsen minskades med en ledamot då ordförande Sune Carlsson avgick i och med årsstämman. 

Tre av nio ledamöter är kvinnor. Enligt Atlas Copcos ersättningsprinciper kan ledande 

befattningshavare erhålla rörlig ersättning vars storlek beror på hur väl i förhand bestämda 

kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70 procent av 

grundlönen för VD, till 50 procent för affärsområdeschefer och till 40 procent för övriga ledande 

befattningshavare. Styrelsen föreslog en prestationsbaserad personaloptionsplan riktad till maximalt 

335 nyckelpersoner enligt samma principer som tidigare år. Tilldelningen av optioner är 

prestationsrelaterad och beror av hur koncernens värdetillväxt utvecklas. Löptiden på programmet 

är fem år från tidpunkten för utfärdandet av optionerna och inlösen kan ske tidigast tre år efter 

tilldelning och gäller endast under den tid som personen är anställd i bolaget. Lösenpriset är satt till 

110 procent av börskursen vid beslutstillfället, vilket är lågt men ändå inte gratis. Det finns krav på 

egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter, sammantaget 31 personer, som ska 

investera maximalt 10 procent av grundlönen före skatt i aktier. Investeringen kan ske kontant eller 

genom ett tillskott av redan innehavda aktier, dock inte sådana aktier som innehas som en del av 

tidigare personaloptionsplaner. Deltagandet i planen svarar därefter proportionellt mot gjord 

investering. Investeringen ger möjlighet till matchning efter tre år genom att man får rätt att köpa 

matchningsaktier till ett pris av 75 procent av dagens aktiekurs. Visserligen subventionerat, men 

ändå mycket bättre än den fullständiga matchning som kännetecknar många andra förslag. Det kan 

konstateras att styrelsen successivt har skärpt kraven i sina förslag till prestationsbaserade 

personaloptionsplaner, och årets program innehåller en tydlig prestationskoppling, är långsiktigt, 

har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av deltagarna. Det som kan förbättras 

är att mätperioden för prestationen fortfarande är ett år, vilket rimmar dåligt med motiveringen att 

nyckelpersonerna ska ha ett långsiktigt intresse. Förslaget uppfyller dock de krav som AP3 ställer på 

denna typ av ersättning, och därmed röstade fonden ja till förslaget. 

Bergvik Skog är ett onoterat bolag där AP3 har en större ägarandel, 4,9 procent. Valberedningen, 

där AP3 finns representerade, nominerar sju av de ledamöter som väljs på årsstämman. Därutöver 

tillsätter Stora Enso två ledamöter och BillerudKorsnäs en ledamot. Valberedningen föreslog i år 
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nyval av Carl Lindgren. Av de tio styrelseledamöterna är endast en kvinna, Ulrika Messing. Detta är 

alldeles för få kvinnor i styrelsen och AP3 kommer att fokusera på att öka andelen. 

AP3 är den näst störste aktieägaren i Arise med 10 procent av aktiekapitalet, och har därmed också 

deltagit i valberedningens arbete. Valberedningen föreslog nyval av styrelseledamöterna Jon 

Brandsar, tidigare ledamot 2008-2013, och Peter Gyllenhammar, bland annat styrelseordförande i 

International Fibres Group AB. Styrelseordförande Pehr G Gyllenhammar hade avböjt omval och 

årsstämman beslutade nyval av Joachim Gahm till ordförande. Av de fem ledamöterna är en 

kvinna, förre näringsministern Maud Olofsson. Valberedningen föreslog vidare oförändrade 

arvoden till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget och att arvodet till ordförande 

minskas från 1 miljon kronor till 625 000 kronor. Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare kan rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön utgå och denna lön 

ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier. Årsstämman fattade beslut om att utge, erbjuda 

och överlåta högst 140 000 syntetiska optioner till koncernledningen (sju personer). Varje option 

ger rätt till att om tre år få en kontant ersättning motsvarande mellanskillnaden mellan å ena sidan 

marknadsvärdet för en aktie i Arise och å andra sidan det i förtid fastställda värdet om 25 kronor, 

vilket motsvarar 125 procent av aktuell aktiekurs. Mellanskillnaden ska dock högst kunna uppgå till 

40 kronor per option och den totala kostnaden beräknas då uppgå till högst 5,6 miljoner kronor. 

Varje person i koncernledningen har rätt att teckna 20 000 syntetiska optioner. Premien på 

optionerna uppgår till 3,04 kronor. Då optionerna är syntetiska leder inte programmet till någon 

utspädning för aktieägarna. Övriga medarbetare har erbjudits ett treårigt program med syntetiska 

optioner på huvudsakligen samma villkor som för koncernledningen. AP3:s bedömning är att 

programmet är väl motiverat och även om fonden föredrar aktierelaterade program framför 

optionsprogram kan just i detta fall ett optionsprogram vara motiverat. Programmet är inte 

prestationsrelaterat men långsiktigt och det har en tydlig inlåsningseffekt då aktien måste stiga 

25 procent på tre år för att optionen ska vara värd att lösas in. Vidare betalar deltagarna en 

marknadsmässig premie för optionerna. Sammantaget innebar detta att AP3 röstade ja till förslaget 

även i år. 

I Investors styrelse bytte man ut Carola Lemne mot Systembolagets VD Magdalena Gerger. Av 

styrelsens 13 ledamöter är tre kvinnor, vilket innebär att styrelsen är i behov av ytterligare kvinnliga 

ledamöter. Ledamöterna har möjlighet att erhålla hälften av arvodet i form av syntetiska aktier och 

Investors valberedning har sedan 2011 rekommenderat ledamöterna att investera i bolagets aktier. I 

år föreslog valberedningen att styrelsen ska anta en policy som innebär att ledamöterna under en 

femårsperiod ska bygga upp ett eget innehav av aktier i bolaget, eller i form av syntetiska aktier, till 

ett marknadsvärde motsvarande minst ett års arvode före skatt. En bra princip enligt AP3. Styrelsen 

föreslog ett incitamentsprogram som väsentligen överensstämmer med det program som beslutades 

förra året. Programmet består av en aktiesparplan riktad till samtliga anställda och ett 

prestationsbaserat aktieprogram för VD, ledningsgrupp och ytterligare 15 seniora beslutsfattare i 

bolaget. Deltagande förutsätter att man investerar i eller tidigare innehar aktier i bolaget. 

Aktiesparplanen innebär att deltagaren för varje behållen aktie om tre år erhåller rätt till två 

matchningsoptioner till ett pris av 120 procent av dagens aktiekurs och rätt att köpa en 

matchningsaktie för 10 kronor. Programmet har en fyraårig inlösenperiod vilket innebär att den 

totala löptiden på programmet är sju år. Högre befattningshavare erbjuds dessutom att delta i ett 

prestationsbaserat aktieprogram som förutsätter att de även deltar i aktiesparplanen, dvs. investerar 

egna pengar i aktier. Även denna del av programmet har en treårig kvalifikationsperiod och vid 

uppfyllelse av prestationskriterier har deltagarna rätt att för ett pris motsvarande 50 procent av 

dagens aktiekurs köpa ett visst antal prestationsaktier. Maximalt antal prestationsaktier bestäms i 
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förväg medan den verkliga tilldelningen bestäms efter tre år. Programmet innehåller en tydlig 

prestationskoppling, är långsiktigt, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av 

deltagarna. Dessutom är kostnaden för aktieägarna känd och begränsad, vilket sammantaget innebär 

att de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning är uppfyllda. AP3 röstade därmed ja till 

förslaget. 

Valberedningen i Industrivärden föreslog nyval av ledamöterna Annika Lundius, vVD i Svenskt 

Näringsliv, och Nina Linander som sitter i ett flertal styrelser, bland annat i TeliaSonera. Det 

betyder att styrelsen utökas till nio ledamöter och av dessa är tre kvinnor. Styrelsen föreslog även i 

år ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 30 anställda i bolaget. Deltagarna 

investerar högst 10 procent av sin fasta lön i aktier och om man fortfarande är anställd och har kvar 

sina aktier efter tre år kan man erhålla ett antal matchningsaktier. Syftet med programmet är att 

uppmuntra personalen till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt 

aktieägarvärde. Programmet bedöms dels öka bolagets möjligheter att behålla och rekrytera 

kompetent personal, dels öka deltagarnas intresse och engagemang för bolagets verksamhet och 

utveckling. Mot denna bakgrund bedöms programmet ha en positiv inverkan på bolagets fortsatta 

utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Industrivärden. 

Kostnaden för programmet beräknas uppgå till 15 miljoner kronor och utspädningen uppgår till 

endast 0,04 procent av samtliga utestående aktier. Förra året kritiserade AP3 förslaget och fick då 

igenom en ändring som gjorde att fonden kunde stödja förslaget på årsstämman. Förändringen gick 

ut på att om deltagarna ska bli berättigade till mer än en matchningsaktie ska tilldelning av dessa 

matchningsaktier vara kopplade till prestation och dessa prestationskrav ska baseras på bolagets 

verksamhetsmål. AP3 röstade i år ja till förslaget. 

I Assa Abloy föreslogs inga förändringar i styrelsens sammansättning. Två av åtta ledamöter är 

kvinnor. Enligt Assa Abloys riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan rörliga 

komponenter i form av årlig respektive långsiktig rörlig ersättning erhållas. Koncernledningen kan 

erhålla rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i 

förekommande fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75 procent av 

grundlönen. Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för ett långsiktigt aktiesparprogram, 

kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på utfallet i förhållande till ett av styrelsen 

fastställt intervall avseende vinst per aktie under 2014. Det långsiktiga incitamentsprogrammet 

omfattar cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner som erbjuds att för lägst 5 procent 

och maximalt 10 procent av sin fasta grundlön förvärva aktier till marknadspris. För VD och 

koncernledningen går gränsen vid 15 procent. Givet att man efter tre år fortfarande är anställd i 

bolaget ger investeringen möjlighet till gratis tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier. 

Givet maximal privat investering, att man fortfarande är anställd och har kvar aktierna efter tre år 

samt att prestationsvillkoren är uppfyllda, kan programmet maximalt komma att uppgå till ett 

belopp motsvarande 75 procent av den årliga grundlönen för VD, 60 procent för övriga 

koncernledningen och 20 procent för övriga deltagare. AP3 ställde sig positiv till styrelsens förslag 

med motiveringen att programmet innehåller en tydlig prestationskoppling, är tillräckligt långsiktigt, 

har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av deltagarna. Dessutom är kostnaden 

för aktieägarna känd och begränsad. 

Valberedningen i Swedish Match föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning. Tre av 

sju ledamöter är kvinnor, vilket är mycket bra. Enligt Swedish Match riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare kan rörlig ersättning erhållas som kan inkludera såväl ett ettårigt program 

med utbetalning påföljande år som ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska 
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understiga tre år. De rörliga ersättningarna ska ha ett förutbestämt tak och vara baserade 

huvudsakligen på klara, specifika, förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella mål och 

kan villkoras av krav på återinvestering i bolagets aktier samt av en skyldighet att behålla dessa 

aktier. För fem år sedan beslutades om ett prestationsrelaterat köpoptionsprogram riktat till cirka 75 

medarbetare, men något nytt program presenterades inte inför årets stämma. Däremot deltar 

samtliga anställda i Sverige i ett vinstandelssystem vars fondmedel investeras i Swedish Match-aktier 

och utbetalning av vinstandelar görs tidigast när avsättningen till fonden varit bunden i tre år. 

Fastighetsbolaget Sagax är ett ganska nytt bolag i fondens portfölj och där AP3 är fjärde största 

ägare. Valberedningen föreslog i år inga förändringar i styrelsens sammansättning. Endast en av sju 

ledamöter är kvinnor, vilket måste bli bättre. Enligt riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare kan dessa erhålla rörligt lönetillägg som inte ska överstiga 50 procent av den fasta 

årslönen. Utöver detta ska styrelsen årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursrelaterat 

incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Styrelsen föreslog i år ett incitamentsprogram som 

innebär att bolaget ska emittera och överlåta teckningsoptioner till personer som är eller blir 

anställda i bolaget eller dess dotterbolag. VD omfattas inte av förslaget. Teckningsoptionerna ger 

innehavaren rätt att efter stämman teckna en ny aktie i bolaget. Varje anställd erbjuds att förvärva 

teckningsoptioner till ett belopp som motsvarar högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön 

före inkomstskatt och de betalar ett marknadsmässigt pris för optionerna. De anställda ska erhålla 

en premiesubvention i form av extra lön med ett belopp som efter skatt motsvarar 50 procent av 

optionspremien. Den maximala utspädningen kan uppgå till cirka 0,7 procent. AP3 röstade ja till 

förslaget. 

Valberedningen i Meda föreslog nyval av Martin Svalstedt, VD för Stena-sfärens investmentbolag 

Adactum AB, till ordförande och Guido Oelkers, VD vid tyska BSN Group, till ordinarie ledamot. 

Bert-Åke Eriksson hade meddelat att han inte var tillgänglig för omval. Två av åtta ledamöter är 

kvinnor. Något som är lite udda i ersättningsprinciperna är att den pensionsgrundande lönen utgörs 

av grundlön och rörlig lön. Normalt sett brukar inte rörlig lön vara pensionsgrundande. Stämman 

beslutade ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram som omfattar högst 120 

nyckelpersoner. Deltagarna får möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier till ett värde av 

sammanlagt högst 110 miljoner kronor, motsvarande högst 0,6 procent av totala antalet utestående 

aktier i bolaget. Tilldelningen av aktier varierar beroende på graden av måluppfyllelse och på 

befattning, VD kan exempelvis erhålla aktier till ett värde av högst 5 miljoner kronor. Förslaget 

uppfyller många av de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning. Programmet innehåller en 

prestationskoppling, är tillräckligt långsiktigt och kostnaden för aktieägarna är känd och begränsad 

då programmet har ett tak för tilldelning. Förslaget innehåller dock inget krav på eget risktagande 

från deltagarna, vilket är en brist. AP3 röstade för förslaget. Styrelsen föreslog vid årsstämman ett 

bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och bemyndigande för styrelsen 

att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Emissionsbemyndigandet innehåller 

avvikelse från företrädesrätten för befintliga aktieägare och kan ge en utspädning på upp till 

10 procent. Bolaget har tänkt använda emissionsbemyndigandet för att emittera aktier som 

köpeskillingslikvid i samband med eventuella förvärv. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är 

något kontroversiellt enligt AP3, men eftersom mandatet kan vara avgörande för företagsförvärv 

eller andra större investeringar ställde sig fonden bakom förslaget. 

Årsstämman i CellaVision beslutade nyval av Niklas Prager, industriell rådgivare och konsult inom 

life science-branschen, till styrelseledamot. En av sex ledamöter är kvinnor. Enligt riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare utgörs individens mållön av fast lön tillsammans med rörlig 
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lön. Den rörliga lönen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad 

till förutbestämda och mätbara kriterier. För VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål 

som fastställs av styrelsen. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning 

och/eller kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen baseras på 

individuella mål och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet. Styrelsen föreslog ett aktiekursrelaterat 

incitamentsprogram för bolagsledningen som innebär en förnyelse av det incitamentsprogram som 

gällt i bolaget sedan 2011. Förslaget innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och 

försäljningsmål som fastställts av styrelsen vid ingången av året uppnåtts, avsätter två månadslöner 

för VD och 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare under 2014. Utfallet av 

programmet beror på hur bolagets aktiekurs utvecklas i förhållande till Stockholmsbörsen. För att 

överhuvudtaget erhålla någon ersättning måste bolaget slå börsen med minst 30 procent under 

treårsperioden fjärde kvartalet 2013 till fjärde kvartalet 2016. Eventuell ersättning utbetalas 2017. 

Om ökningen är minst 50 procent medför detta en bonus om tre månadslöner för VD och två 

månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet är maximerat till fyra månadslöner för 

VD och tre månadslöner för övriga deltagare. För maximalt utfall krävs en relativ kursförbättring 

med minst 100 procent. Krav om fortsatt anställning finns och den maximala kostnaden för 

programmet uppgår till 2 miljoner kronor beräknad på att sju ledande befattningshavare deltar i 

programmet. AP3 anser att programmet är rimligt och röstade ja till förslaget. 

Valberedningen i Swedish Orphan Biovitrum, SOBI, föreslog nyval av ledamoten Anette Clancy 

som har lång erfarenhet från läkemedels-/bioteknikindustrin inom en mängd olika funktioner och 

bolag. Tre av åtta ledamöter är kvinnor, vilket är bra. Enligt riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare ska rörlig lön baseras på bolagets uppfyllelse av i förväg uppställda mål. Den ska 

vara maximerad till 50 procent av den årliga bruttolönen för VD och 20-50 procent av den fasta 

årslönen för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen föreslog ett långsiktigt incitamentsprogram 

riktat till samtliga nuvarande och framtida fast anställda i bolaget. Programmet består av två delar; 

en del riktad till ledande befattningshavare (Ledningsprogrammet, högst 88 personer) och en del 

riktad till övriga anställda (Personalprogrammet, cirka 400 anställda). Båda programmen kräver att 

deltagare investerar i bolagets aktier. Deltagare inom Ledningsprogrammet får investera ett belopp 

som varierar mellan 10 och 20 procent av den fasta bruttolönen beroende på befattning. Om de 

behåller aktierna i tre år har de möjlighet att gratis erhålla en matchningsaktie för varje sparaktie. 

Deltagarna i Ledningsprogrammet kan dessutom gratis tilldelas prestationsaktier beroende på hur 

bolagets aktiekurs utvecklats under treårsperioden. Kursen måste öka minst 15 procent för att man 

överhuvudtaget ska erhålla någon tilldelning och för maximal tilldelning måste kursen stiga med 

minst 75 procent. Inom Personalprogrammet är antalet prestationsaktier maximerat till en aktie per 

sparad aktie. Den förväntade kostnaden för hela incitamentsprogrammet motsvarar 3 procent av 

bolagets totala personalkostnader. Den maximala utspädningseffekten kan uppgå till 0,5 procent 

och om man räknar in övriga utestående program uppgår den maximala utspädningen till 

1,9 procent. SOBI är ett forskningsinriktat medicinteknikbolag som är väldigt beroende av 

personalens drivkraft inom olika forskningsprojekt. Ur ett aktieägarperspektiv är det viktigt att det 

finns en tydlig koppling mellan verksamheten och bolagets finansiella utveckling. AP3 bedömer att 

personalens aktieägande i bolaget är ett bra styrmedel för att uppnå detta och röstade därför ja till 

förslaget. 

I Medivir skedde stora förändringar i styrelsen då Rolf A. Classon, Ingemar Kihlström, Göran 

Pettersson och Bo Öberg avböjde omval. Årsstämman beslutade nyval av styrelseledamöterna 

Anders Ekblom, Niklas Prager och Bertil Samuelsson samt nyval av Birgitta Stymne Göransson 

som styrelsens ordförande. Två av sju ledamöter är kvinnor. På samma sätt som tidigare år föreslog 
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styrelsen ett emissionsbemyndigande med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet omfattar emission av aktier motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 

10 procent. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är något kontroversiellt enligt AP3, men 

eftersom mandatet kan vara avgörande för företagsförvärv eller andra större investeringar, ställde 

sig fonden bakom förslaget. Styrelsen föreslog dessutom ett nytt långsiktigt aktiebaserat 

incitamentsprogram som i stort motsvarar det program som beslutades på förra årets stämma. 

Deltagande kräver egen insats genom köp av Sparaktier till ett värde av minst totalt 3 000 kronor 

och maximalt totalt en tolftedel (1/12) av den fasta grundlönen före skatt. För varje Sparaktie man 

behåller kan man efter tre år vederlagsfritt erhålla en matchningsaktierätt och tre 

prestationsbaserade aktierätter. Utfallet av prestationsbaserade aktierätter beror av hur i förväg 

fastställda mål uppnås och det finns såväl tröskel som tak för tilldelning. Maximal utspädning är 

1,2 procent av antalet utestående aktier. Förslaget uppfyller i stort sett de krav fonden ställer på 

denna typ av ersättning och AP3 röstade ja till förslaget. 

Valberedningen i Hexagon föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning. Tre av sex 

ledamöter är kvinnor, vilket innebär att Hexagon är ett av få bolag på börsen med jämn 

könsfördelning i styrelsen. Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan rörlig 

ersättning förekomma. Den ska dock vara maximerad till 60 procent av grundersättningen, vara 

kopplad till den resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till 

individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat 

incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Något sådant förslag presenterades dock 

inte i år. 

På Kinneviks årsstämma beslutades nyval av John Shakeshaft som är en erfaren och kunnig 

styrelseledamot, bland annat i ett av Kinneviks noterade kärninnehav Tele2 i mer än tio år. Lorenzo 

Grabau och Allen Sangines-Krause hade avböjt omval, vilket innebär att två av sju ledamöter är 

kvinnor. Styrelsen föreslog två nya långsiktiga incitamentsprogram som ska ersätta det tidigare 

aktiesparprogrammet, dels ett köpoptionsprogram till samtliga 35 anställda i Kinnevik, dels ett 

syntetiskt köpoptionsprogram till ungefär 12 ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom 

bolaget som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade bolag. Tilldelningen av köpoptioner 

beror på kompetens och avsvarsområde och de anställda betalar en marknadsmässig premie för 

optionerna. Förvärven av köpoptionerna subventioneras genom kontant ersättning motsvarande 

50 procent av premien och utbetalning av subventionen kräver att köpoptionsinnehavaren är 

fortsatt anställd under löptiden. Lösenkursen på aktierna ska motsvara 110 procent av 

ingångsvärdet per aktie. Utspädningen i denna del är väldigt liten. Det syntetiska 

optionsprogrammet är kontantavräknat relaterat till vissa kvalificerade nya investeringar i onoterade 

företag. Deltagarna betalar en marknadsmässig premie för optionerna och även dessa optioner 

subventioneras av bolaget. De syntetiska optionerna ska avse maximalt 3 procent av Kinneviks 

totala investering i respektive onoterade investering. Löptiden är lång, högst tio år. Det finns en 

tröskel som innebär att investeringarna måste avkasta minst 8 procent per år för att optionerna ska 

ha ett värde. Programmets första del innehåller ingen prestationskoppling men däremot betalar 

deltagarna en marknadsmässig premie för optionerna och långa löptider innebär en inlåsningseffekt 

för deltagarna. Dessutom medför programmet en i förväg känd och acceptabel kostnad för 

aktieägarna. Förslaget uppfyller därmed de krav fonden ställer på denna typ av ersättning och AP3 

röstade ja till förslaget. Noterbart är att AP3, tillsammans med andra institutionella ägare, fått 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och faktiskt även kunnat påverka utformningen genom 

att minska subventionsinslaget i programmet. 
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Valberedningen i Tele2 föreslog nyval av styrelseledamöterna Lorenzo Grabau och Irina Hemmers. 

John Hepburn och John Shakeshaft hade avböjt omval, vilket innebär att bolagets tre av åtta 

styrelseledamöter är kvinnor. Styrelsen föreslog ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram 

enligt samma struktur som föregående år. Programmet omfattar cirka 200 ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet är prestationsbaserat med flera olika mål, 

det kräver en egen ekonomisk insats från deltagarna, det är tillräckligt långsiktigt, takbegränsat och 

medför en känd och acceptabel kostnad för aktieägarna. Programmet uppfyller därmed de krav som 

fonden ställer på denna typ av ersättning och AP3 röstade ja till förslaget. 

Valberedningen i Aerocrine, där AP3 ingått, föreslog nyval av Michael Shalmi, Novo A/S, och 

Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Scott Beardsley och Anders 

Williamsson hade avböjt omval. Endast en av sju ledamöter i styrelsen är kvinnor, vilket är en liten 

andel men ändå bättre än tidigare då styrelsen inte hade någon kvinnlig ledamot. I likhet med förra 

året föreslog valberedningen ett styrelseaktieägarprogram som utöver ordinarie kontanta 

styrelsearvoden kan ge styrelseordförande ytterligare 250 000 kronor i form av s.k. styrelseaktier 

och varje ordinarie ledamot ytterligare 75 000 kronor. Styrelseledamöterna kan dessutom välja att 

erhålla högst 75 000 kronor av det kontanta arvodet i form av ytterligare styrelseaktier. 

Den enda förändringen i Sandviks styrelse var att ledamoten Fredrik Lundberg hade meddelat att 

han inte var tillgänglig för omval vid årets stämma. Endast en av sju styrelseledamöter är kvinnor 

och valberedningen behöver intensifiera arbetet med att finna ytterligare lämpliga kvinnliga 

kandidater att sitta i bolagets styrelse. Enligt Sandviks riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare kan koncernledningen erhålla årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i 

form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument. Rörlig kontant lön förutsätter 

uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta 

lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument ska kunna utgå 

genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram. Villkor för rörlig lön bör utformas så att 

styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller 

underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Årsstämman beslutade 

ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner 

som ersätter det tidigare personaloptionsprogrammet. Det nya programmet har ett krav på egen 

investering för samtliga deltagare och de kan investera ett belopp motsvarande 10 procent av sin 

fasta kontantlön före skatt. Förutsatt att man efter tre år fortfarande är anställd och har kvar 

aktierna kan man erhålla aktier vederlagsfritt, en matchningsaktie och ytterligare prestationsaktier 

beroende på befattning och att vissa prestationsmål uppnås. Om det inte blir någon aktieutdelning 

till aktieägarna blir det heller inga matchningsaktier. Enligt AP3 innehåller programmet en 

prestationskoppling, är långsiktigt, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering. 

Kostnaden för aktieägarna är känd och ligger i paritet med många andra liknande förslag. Därmed 

uppfyller programmet de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning och fonden röstade ja till 

förslaget på årsstämman. 

Valberedningen i MTG föreslog i år inga förändringar i bolagets styrelse och två av sju ledamöter är 

kvinnor. Årsstämman beslutade ett prestationsbaserat incitamentsprogram riktat till cirka 140 

ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på samma sätt som tidigare år. AP3 

konstaterar att incitamentsprogrammet uppfyller de krav fonden ställer på denna typ av rörlig 

aktiebaserad ersättning då programmet är prestationsbaserat, kräver egen ekonomisk insats från 

deltagarna, är tillräckligt långsiktigt, takbegränsat och medför en känd och acceptabel kostnad för 

aktieägarna. AP3 röstade därmed ja till programmet. 
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Aktieägarna i Moberg Pharma beslutade nyval av ledamoten Thomas B. Thomsen som har bred 

erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin med fokus på receptfria produkter. 

Peter Wolpert, Gustaf Lindewald och Peter Rothschild hade avböjt omval, vilket innebar att 

styrelsen minskade från åtta till sex ledamöter. Av dessa sex ledamöter är en kvinna. I samråd med 

Peter Wolpert har valberedningen funnit det principiellt riktigare att renodla hans roll vid styrelsens 

sammanträden och att han därmed enbart medverkar i rollen som VD och inte som ledamot av 

styrelsen. AP3 delar denna uppfattning. Årsstämman beslutade ett personaloptionsprogram för 

anställda i bolaget och det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC enligt 

samma principer som tidigare. Styrelse och VD beslutar om vilka fem personer som ska omfattas 

av programmet baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelningen är gratis 

och begränsad till högst 50 000 (tidigare 10 000) personaloptioner per deltagare. Varje option 

berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av 

betalkursen vid årsstämman. Optionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 30 

juni 2017 till 31 december 2018. Optionerna är knutna till anställning i bolaget och om 

anställningen upphör ska de intjänade optionerna utnyttjas för teckning senast sex månader 

därefter. För att säkerställa bolagets åtaganden enligt programmet föreslog styrelsen en riktad 

emission av teckningsoptioner. Om samtliga emitterade optioner utnyttjas för teckning kan den 

maximala utspädningen bli 2 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Detta är en förhållandevis 

stor utspädning, men AP3 bedömer att programmet är ändamålsenligt för bolaget och röstade ja till 

förslaget. 

Valberedningen i Karolinska Development, där AP3 varit representerad, föreslog nyval av Robert 

Holland, mångårig erfarenhet från bland annat Astra Zeneca, Henrijette Richter, idag Investment 

Director i Novo A/S och Carl Johan Sundberg, professor med koppling till Karolinska Institutet. 

Två av åtta ledamöter är kvinnor, en alltför liten andel även om det är en fördubbling av antalet 

kvinnor jämfört med tidigare. Styrelsen föreslog på samma sätt som tidigare ett långsiktigt 

prestationsbaserat aktieprogram för bolagets nyckelpersoner, högst 14 personer. Programmet 

innebär en maximal utspädning om 1,2 procent av aktiekapitalet och tillsammans med tidigare 

program är den maximala utspädningen ungefär 2,9 procent. Programmet innehåller krav på egen 

investering i bolagets aktier, är tillräckligt långsiktigt och är kopplat till prestation. Prestationskravet 

är kopplat till bolagets aktiekursutveckling och för maximal tilldelning av teckningsoptioner måste 

aktien i början av maj 2017 handlas till en nivå som motsvarar en kurstillväxt om 75 procent från 

startkursen i början av maj 2014. Det finns en tröskel som anger att om kurstillväxten är lägre än 

30 procent sker ingen tilldelning. AP3 röstade ja till förslaget. 

Årsstämman i Lundin Petroleum beslutade inga förändringar i styrelsens sammansättning. Två av 

åtta ledamöter är kvinnor och liksom i många andra bolags valberedningar är det en utmaning att 

finna och föreslå ytterligare kvinnliga styrelseledamöter. Ersättningsfrågorna i Lundin Petroleum 

har nästan alltid varit kontroversiella, men bolaget har blivit bättre på att kommunicera dessa frågor 

med ägarna. Styrelsen föreslog i år ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 

cirka 20 anställda och AP3 har tillsammans med övriga institutionella ägare beretts möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. AP3 konstaterar att nästan vilket förslag som helst är att betrakta 

som ett bättre incitamentsprogram än det program som omfattat de fyra personerna i ledningen 

under en följd av år och som löpte ut i maj 2014. Givet den kritik som omgärdat tidigare års 

program hade fonden hoppats på ett något annorlunda förslag än det förslag styrelsen presenterade 

på årsstämman. Programmet är långsiktigt, det innehåller en prestationskoppling, det finns både en 

tröskel och ett tak för tilldelning och kostnaden i form av utspädning för befintliga aktieägare är 

acceptabel. AP3 anser dock att prestationsvillkoret, som är baserat på relativ TSR, kunde vara bättre 
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utformat och fonden hade hellre sett att prestationsvillkoret kopplats direkt till bolagets verksamhet 

och finansiella mål. AP3 har också framfört att tröskeln för tilldelning är väl låg. Visserligen höjde 

bolaget denna tröskel jämfört med det ursprungliga förslaget, men enligt AP3 borde tröskeln satts 

ännu högre med tanke på att programmet har högt i tak. En maximal tilldelning om 300 procent av 

lönen är i högsta laget. Ju högre maximal tilldelning, desto tuffare ska kraven vara. Bolaget har 

annonserat att man har för avsikt att återkomma och föreslå kommande årsstämmor ett liknande 

program. AP3 röstade nej till förslaget och anser att eventuella framtida förslag till program bör 

utformas annorlunda. 

AP3 är fjärde största ägare i Agrokultura med cirka 7 procent av röster och kapital och fonden har 

varit representerad i valberedningen. Michael Rosenlew hade inför stämman meddelat att han inte 

stod till förfogande för omval. Valberedningen föreslog ingen ersättare för honom utan föreslog att 

styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att Mikael Nachemson ska leda styrelsens arbete. 

Styrelsen innehåller inga kvinnliga ledamöter, vilket givetvis inte är tillfredsställande. 

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen som innebär 960 000 kronor till ordförande och 

130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvodet till ordförande är i relation till 

styrelsearvodena i liknande bolag högt, men då ordförande mer eller mindre är att betrakta som 

arbetande ordförande är det enligt AP3 acceptabelt. Enligt ett avtal mellan bolaget och Alpcot 

Capital Management, ACM, kan bolaget välja att erlägga betalning för en viss andel av ersättningen 

till ACM genom kvittningsemission till innehavare av skuldebrev utställda av bolaget. För att 

möjliggöra en kvittningsemission föreslog styrelsen att stämman skulle besluta om ett 

bemyndigande att emittera nya aktier. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas i den situation då det på 

grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktigt för bolaget. Emissionskursen ska 

minst motsvara aktiens marknadsvärde och inte understiga 5 kronor. AP3 röstade ja till 

bemyndigandet. 

Årsstämman i Active Biotech beslutade inga förändringar i styrelsens sammansättning och en av 

sex ledamöter är kvinnor. Styrelsen föreslog ett emissionsbemyndigande som innebär att bolaget vid 

ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, kan besluta om emission av nya 

aktier och/eller konvertibler. Totalt får högst sju miljoner aktier utges och/eller tillkomma genom 

konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att 

möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i 

kommersiella förhandlingar om partnerskap. AP3 är normalt sett försiktiga när det gäller att 

godkänna denna typ av bemyndigande som innebär att fondens aktieägande kan spädas ut utan att 

fonden har möjlighet att påverka detta. I detta specifika fall kan utspädningen maximalt uppgå till 

strax under 10 procent, vilket får betraktas som acceptabelt med tanke på att emissions-

bemyndigandet är att betrakta som affärskritiskt. 

Valberedningen i Unibet föreslog nyval av styrelseledamöterna Peter Friis, Nordic Director för 

Google, och Sophia Bendz, Global Director of Brand på Spotify. Att åstadkomma en jämnare 

könsfördelning i styrelsen har varit en prioriterad uppgift för valberedningen. Därför är det 

glädjande att valberedningen i år föreslog en kvinna till styrelsen så att åtminstone en av sju 

ledamöter är kvinnor. Styrelsen föreslog att årsstämman skulle fastställa utdelningen av aktier i 

dotterbolaget Kambi Group plc till Unibets aktieägare. Utdelningen villkoras av ett godkännande av 

NASDAQ OMX för notering av Kambi på First North i Stockholm, vilket i så fall innebär att 

100 procent av Kambis aktier finns i fri handel på marknaden. För varje aktie man har i Unibet 

kommer man att erhålla en aktie i Kambi Group. Värdeöverföringen till aktieägarna motsvarar 

drygt 2 GBP per aktie. Lundin Petroleum gjorde för ett par år sedan en liknande överföring av 
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aktierna i dotterbolaget Enquest, och AP3 anser att transaktionen är i sin ordning. I riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare beskrivs Unibets prestationsrelaterade aktieprogram. 

Programmet innebär att deltagare tilldelas aktierätter som berättigar till förvärv av aktier efter en 

treårig intjänandeperiod. Tilldelningen är prestationsrelaterad och intjäningen beror på uppfyllelsen 

av ett antal finansiella mål. Det finns en tröskel och ett tak för tilldelning. Programmet innehåller 

även en möjlighet för styrelsen att justera ned tilldelningen i den mån man anser att detta är 

nödvändigt. AP3 röstade ja till programmet. 

Varje år röstar AP3 i ett antal bolag som är noterade på Stockholmsbörsen men som har sin 

hemvist i andra länder och som därmed inte följer samma lagstiftning och principer som bolag 

noterade på Stockholmbörsen. Exempelvis beslutas tilldelning av aktier eller optioner i 

incitamentsprogram i dessa bolag normalt sett inte av årsstämman utan av en ersättningskommitté 

inom styrelsen. När det gäller ersättningar till styrelse och koncernledning under föregående år 

sätter bolagen samman en rapport som en del av årsredovisningen och där redovisar styrelsen 

nivåer som aktieägarna föreslås godkänna, vilket är en icke bindande, rådgivande omröstning. 

Därmed är aktieägarnas inflytande mer begränsat och man har inte lika stor möjlighet att påverka 

exempelvis incitamentsprogram som man har i svenska bolag. De bolag i AP3:s portfölj som detta 

gäller är ABB som har sin hemvist i Schweiz, Astra Zeneca som är registrerat i Storbritannien, 

Autoliv i USA och Millicom i Luxemburg. Om AP3 bedömer att förslagen på stämman är rimliga 

och uppfyller grundläggande krav, röstar fonden vanligtvis ja till förslagen. På årsstämman i Astra 

Zeneca hade dock fonden avvikande uppfattning i ett antal frågor och röstade mot styrelsens 

förslag. AP3 röstade, i enligt med ägarstyrningskonsulten ISS rekommendation, nej till återval av 

Jean-Philippe Courtois pga. dålig närvaro vid styrelsesammanträden. AP3 röstade även nej till att 

godkänna ersättningsrapporten till följd av dålig transparens vad gäller prestationskraven i det 

aktiebaserade incitamentsprogrammet. Bolagets ersättningsprinciper är en blandning av ganska bra 

principer och saker som är mindre bra. Exempelvis tillåter principerna att styrelsen kan betala 

rekryteringsbonusar och liknande utan egentliga begränsningar. En sammantagen bedömning 

gjorde att AP3 avstod från att rösta i frågan om godkännande av ersättningsprinciperna. AP3 

röstade även nej till införandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram eftersom fondens 

bedömning är att prestationsmålen är väldigt vaga och den maximala tilldelningen är väldigt hög, 

500 procent av den anställdes grundlön. 

AP3 röstade även nej till att godkänna ersättningsrapporten i ABB eftersom den ger styrelsen 

möjlighet kan höja bonusen till ledande befattningshavare diskretionärt med upp till 50 procent, att 

bolaget betalade ut ett icke-prestationsrelaterat avgångvederlag under 2013 och att merparten av 

tilldelningen inom det aktiebaserade incitamentsprogrammet inte är kopplat till prestation. AP3 

röstade även mot förslaget att godkänna ökningen av nya aktier att användas inom 

incitamentsprogrammet eftersom den potentiella utspädningen om drygt 6 procent är för stor i 

förhållande till vad som är acceptabelt. 

Autoliv hamnade i en prekär situation när ordförande Lars Nyberg lämnade sitt uppdrag direkt 

efter förtroendeomröstningen i TeliaSonera. Bolagets VD, Jan Carlson, tog tills vidare över som 

ordförande. Eftersom AP3 anser att VD och styrelseordförande inte ska vara en och samma person 

lade fonden ned rösten avseende valet av Jan Carlson till ordförande. 

I vissa av bolagen som har sin hemvist utomlands, exempelvis Astra Zeneca, förekommer det att 

styrelsen föreslår bemyndiganden att utge begränsade politiska bidrag eller ådra sig begränsade 

politiska kostnader inom EU. Förslagen är en konsekvens av bestämmelser i den brittiska 
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bolagslagen och det kan inträffa att vissa av bolagens aktiviteter faller inom ramarna för de vida 

definitionerna av politiska bidrag och kostnader i denna lag. I egenskap av statlig myndighet som 

inte bör ta politisk ställning röstar AP3 normalt sett nej till dessa förslag. 


