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Tredje AP-fondens synpunkter rörande på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om 
redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation 
 
AP-fondernas gemensamma Etikråd har inbjudits att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens 
förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation. Etikrådet är ett forum för 
Första – Fjärde AP-fonderna att samarbeta i vissa frågor. Etikrådet lämnar därför inte synpunkter på 
remisser eller liknande utan det ankommer på respektive fond. 
  
Tredje AP-fonden anser att det är viktigt att bolag har en hög transparens. Det gäller inte minst i frågor 
kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Tredje AP-fonden anser, givet de utmaningar som bolag 
står inför hanteringen av miljö, mänskliga rättigheter, korruption, sociala och medarbetarrelaterade frågor, 
att direktivets krav är rimliga. Det är Tredje AP-fondens uppfattning att bolag som långsiktigt hanterar 
dessa problemställningar på ett effektivt sätt blir framgångsrika bolag vilket påverkar avkastningen och 
minskar riskerna i bolagen. 
  
Direktivet berör förhållandvis många bolag och det är viktigt att alla berörda parter har förståelse att det 
kan komma att ta tid för bolagen att utveckla en bra rapportering.  Det är också viktigt att se till att den 
utökade rapporteringen inte blir en byråkratiskt betungande process för europeiska bolag i jämförelse med 
bolag utanför den Europeiska unionen.  
  
Tredje AP-fonden är positiv till att bolagen fastställer interna policyers i syfte att förbättra mångfalden i 
bolagsledning m.m. I svenska bolag har emellertid styrelsen eller bolaget inte rådighet över styrelsens 
sammansättning utan den bestäms helt och hållet av aktieägarna på bolagsstämman. En regel om att 
bolagen ska fastställa en policy för mångfald som även omfattar styrelsens sammansättning är såldes inte 
förenlig med den svenska bolagsstyrningsmodellen. Tredje AP-fonden anser också en regel om att bolag 
ska ha en policy i mångfaldsfrågor som även omfattar bolagets styrelser på ett olyckligt sätt skulle kunna 
verka inskränkande på aktieägarnas rätt att på stämman utse styrelse. Denna del av förslaget bör därför 
inte genomföras. Arbetet med att verka för ökad mångfald i bolagens styrelser kan för svenskt 
vidkommande i stället med fördel bedrivas inom ramen för den svenska självregleringen genom att 
utveckla de bestämmelser som finns härom i den svenska bolagsstyrningskoden. 
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