
Ägarpolicy för 
Tredje AP-fonden
Antagen av styrelsen den 29 oktober 2003

Inledning

Syftet med denna ägarpolicy är att öppet ge en tydlig och översiktlig bild av
fondens principiella uppfattning i olika ägarfrågor. En generell policy kan
dock aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå. Varje företag är
unikt. Förutsättningarna varierar mellan olika branscher och mellan företag
av olika storlek och mognadsgrad. Ett konstruktivt ägarskap förutsätter en
flexibel tillämpning av ägarpolicyn som tar hänsyn till dessa olika förutsätt-
ningar. 

Denna ägarpolicy gäller samtliga aktieinnehav, men fokus i tillämpningen
ligger på bolag där fonden har en betydande ägarandel, vilket i praktiken
innebär att den aktiva ägarstyrningen begränsas till svenska bolag. Huvud-
delen av fondens utländska aktieinnehav sköts av externa förvaltare. I dessa
fall har fonden delegerat ägaransvaret till kapitalförvaltaren. Förvaltarna är
skyldiga att utöva sin rösträtt, i den utsträckning som är möjligt med hänsyn
till kostnader och administrativa hinder. 

Tredje AP-fondens övergripande krav på bolag som fonden är ägare i är att
företaget sköts i enlighet med ägarnas långsiktiga intressen. Företagets mål
ska vara att producera varor eller tjänster så att den långsiktiga avkastningen
på bolagets eget kapital maximeras. Ett centralt tema i denna ägarpolicy är
att AP3 vill bidra till att värna maktbalansen mellan ägare och företagsledning
genom att utöva ett tydligt och självständigt ägarskap. 

Ägaransvar innebär att ställa krav på företagsledning och styrelse. Men 
ledning och styrelse har också rätt att ställa krav på AP3 som ägare. AP3 vill
leva upp till rollen som tydlig, konstruktiv och påläst samtalspartner. 

Tredje AP-fondens uppdrag

AP3s uppdrag från riksdagen sätter ramarna för fondens utövande av ägar-
ansvar. Placeringsreglerna innebär att fonden får äga maximalt 2 procent av
Stockholmsbörsen och maximalt 10 procent i ett enskilt bolag. Fonden är i
första hand en finansiell placerare och kan därför aldrig vara en utpräglat
aktiv ägare. 

I vissa situationer kan ägarrollen komma i konflikt med rollen som
kapitalförvaltare. Det gäller i synnerhet då fonden riskerar att ta del av sådan
information att AP3 hamnar i en insiderposition, vilket kan innebära
begränsningar i fondens möjlighet att köpa eller sälja en viss aktie. I sådana
situationer kan fonden tvingas avstå från att utöva aktivt ägarskap.
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Mål

Enligt fondens uppdrag ska ”ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre till-
varata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel”. Detta tydliga
uppdrag är grunden för fondens ägarpolicy. Mot denna bakgrund har AP3 valt
att formulera följande mål:

Målet för AP3 är att ge den långsiktigt bästa riskjusterade avkastningen i
relation till fondens åtagande i det allmänna pensionssystemet. Ägarmakten
ska utövas med det entydiga syftet att bidra till det övergripande avkast-
ningsmålet. 

Medel

För att uppnå detta mål ska fondens ägarinflytande utövas i första hand
genom följande medel: 

• Att delta och utöva fondens rösträtt på bolagsstämmor. AP3 ska i största
möjliga utsträckning vara närvarande vid bolagsstämmor. Denna ambition
gäller primärt för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Om fonden inte har
möjlighet att delta i stämman bör fullmakt ges till en annan institution.

• Att verka för inrättande av nomineringskommittéer.

• Att delta i styrelsenomineringsarbetet exempelvis genom att fonden är
representerad i nomineringskommittéer. 

• Att fonden löpande har kontakt med företrädare för bolagen.

• Att samverka med övriga aktieägare är ofta en förutsättning för att nå kon-
kreta resultat. AP3 ska dock inte vara del av någon fast ägargruppering.
Samverkan med andra ägare sker bland annat vid nomineringsarbete, men
även i andra specifika ägarfrågor. I detta samarbete jämställs de övriga 
AP-fonderna med andra institutionella ägare. 

Fondens ägande är, trots långsiktigheten i fondens uppdrag, normalt begränsat
i tiden. Fondens avkastningsmål kan medföra att vi i vissa fall väljer att
avyttra hela eller delar av vårt innehav snarare än att utöva fondens ägar-
inflytande. 

Beslutsordning

Styrelsen fastställer AP3s ägarpolicy. VD har det övergripande ansvaret för
att policyn verkställs, men ska samråda med styrelsens ordförande i frågor av
särskild betydelse. Handläggningen av ägarfrågor sker i första hand av den
förvaltare som är ansvarig för placeringen eller, om särskilda skäl föreligger,
av fondens VD.

Fyra huvudområden

AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i fyra huvudområden: Nominering
av styrelseledamöter, ersättnings- och kompensationsfrågor, ägarens roll och
ställning samt hänsyn till miljö- och etik.
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Nominering av styrelseledamöter 

En av de viktigaste uppgifterna för en ägare, inte minst för en institutionell
ägare som AP3, är att utöva inflytande på valet av styrelseledamöter.

AP3 verkar för att nomineringskommittéer ska inrättas i de bolag där 
fonden är aktieägare. Det är det bästa sättet att få till stånd en öppen process
där ägarna kan utöva verkligt inflytande.

Ett vanligt krav är att nomineringskommittén ska väljas av bolagsstämman.
Eftersom ägarbilden kan förändras under året, är AP3 principiell motståndare
till denna modell. Vi förordar istället att bolagsstämman beslutar om proces-
sen för nomineringsförfarandet och vilka uppgifter som ska åligga kommittén.
Ledamöterna utses lämpligen senast i samband med delårsrapporten för tredje
kvartalet. Kommitténs sammansättning bör spegla bolagets aktuella ägar-
bild. Namn på ledamöter i nomineringskommittén, eller de ägare som ska
vara representerade, bör anges i delårsrapporten. 

I samband med bolagsstämman bör ordföranden i nomineringskommittén
redogöra för hur arbetet i kommittén bedrivits.

Nomineringskommitténs tre huvuduppgifter är:

• Att framlägga förslag till styrelse. Det bör framgå av förslaget vem som
avses bli styrelsens ordförande. 

• Att framlägga förslag till ersättning till styrelseledamöterna. 

• Att utvärdera processen för att utse revisorer. 

En utvärdering av styrelsens arbete är ett nödvändigt beslutsunderlag för
nomineringskommitténs arbete. När brister identifieras bör detta leda till
förändringar i styrelsesammansättningen. 

Det är viktigt att nomineringskommittén är oberoende i förhållande till
styrelse och ledning. Därför bör kommittén ledas av en ägarrepresentant,
med styrelsens ordförande adjungerad i de fall där detta bedöms lämpligt. Av
praktiska skäl kan det emellertid vara acceptabelt att styrelsens ordförande
är sammankallande till det första nomineringsmötet. 

Kompetens och integritet är viktiga egenskaper hos en styrelseledamot.
Det är också viktigt att ledamöterna har möjlighet att avsätta tillräcklig tid
för uppdraget. Ett effektivt styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrelsens
sammansättning som ger en bredd i styrelsens samlade erfarenhets- och kun-
skapsbas. Därför arbetar AP3 för en breddning av rekryteringsunderlaget till
styrelser. 

Ett sätt att uppnå en breddning av rekryteringsunderlaget är att nomine-
ringskommittén anlitar extern konsulthjälp för att ta fram förslag på kandi-
dater. Det är dock lämpligt att bolagsstämman fattar beslut att bemyndiga
nomineringskommittén att anlita konsulter. 

I varje styrelse ska det finnas ledamöter som är oberoende i förhållande till
huvudägaren. Varje styrelseledamot representerar alla aktieägare. AP3 mot-
sätter sig därför partssammansatta styrelser där styrelseposter viks för en
viss intressegrupp.

Processen att byta ut styrelseledamöter borde avdramatiseras. Att löpande
utvärdera och ompröva styrelseledamöterna är en självklar del av nomine-
ringsarbetet. 

”Kommitténs 
sammansättning

bör spegla bolagets
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Det gynnar ägarna att styrelsen har incitament att sköta bolaget i enlighet
med ägarnas intressen. Styrelseledamöter bör därför vara aktieägare i bolaget,
i en utsträckning som är rimlig med hänsyn till ledamöternas privatekono-
miska situation. 

Ersättnings- och kompensationsfrågor

Det är AP3s uppfattning att frågor om ersättning till företagsledning och
övriga anställda primärt är en styrelsefråga. Det är styrelsens uppgift att fast-
ställa och övervaka principerna för bolagets kompensationssystem, samt att
fastställa villkor för VD. I stora och/eller komplexa bolag kan det vara lämp-
ligt att styrelsen bildar en särskild ersättningskommitté. 

VDs villkor (lön, bonus, pensionsvillkor, avgångsvederlag med mera) ska
finnas beskrivna i årsredovisningen på ett tydligt sätt. AP3s uppfattning är
att VD inte bör ha förmånsbaserade pensionsavtal. Vi förordar istället
premiebaserade avtal, där avsättningar till pension görs löpande under
anställningstiden. 

AP3 har en i grunden positiv inställning till prestationsbaserade ersätt-
ningssystem. Det är emellertid svårt att formulera detaljerade riktlinjer för
hur dessa system ska se ut. Förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika
bolag. Några grundkrav på incitamentsprogram kan dock formuleras:

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan prestation och utfall. 

• Incitamentsprogram är, oavsett utformning, att betrakta som en kostnad
och ska således redovisas över resultaträkningen.

• Aktierelaterade incitamentsprogram ska behandlas av bolagsstämman. 

• Förslag som beslutas av bolagsstämman ska läggas fram i god tid. Diskus-
sion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att
ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det måste också finnas tid att omar-
beta förslaget utifrån ägarnas synpunkter.

• Styrelsen ska inte omfattas av samma incitamentsprogram som företags-
ledning och anställda.

• I övrigt anser AP3 att incitamentsprogram ska uppfylla de riktlinjer som
antagits av Aktiemarknadsnämnden (2002:1).

Arvode till styrelsen ska vara marknadsmässigt. I många fall kan det vara
lämpligt att delar av styrelsearvodet är rörligt. En möjlighet är att koppla
ersättningen till ett lämpligt mått på bolagets förmåga att skapa långsiktiga
värden för aktieägarna. I vissa fall är det också önskvärt med olika nivåer på
arvodet till enskilda ledamöter med hänsyn till omfattningen av ledamotens
åtaganden i styrelsearbetet. Information om en sådan differentiering bör läm-
nas till bolagsstämman före beslut om styrelsearvode. 

Ägarens roll och ställning

AP3 vill verka för att stärka ägarnas ställning i förhållande till den verkstäl-
lande ledningen. Enligt aktiebolagslagen finns tre beslutsnivåer: bolagsstäm-
man, styrelsen och VD. Dessa beslutsnivåer bör inte blandas ihop. Det bör

”AP3s uppfattning
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särskilt framhållas att styrelsen arbetar på ägarnas uppdrag. Här följer exem-
pel på förändringar som kan bidra till en utveckling i önskvärd riktning:

• VD bör inte väljas in i styrelsen, såvida han eller hon inte är en betydande
aktieägare alternativt att lagstiftaren kräver att VD ingår i styrelsen. AP3
avser att endast driva denna fråga då det är aktuellt att välja in en nytill-
trädd VD i styrelsen. 

• Vid sidan av VD ska inte heller tjänstemän i företagen vara styrelseledamö-
ter, såvida inte lagstiftningen kräver det. I anglosaxiska länder finns en
utbredd praxis att bolagens tjänstemän ingår i styrelsen. Det är därför rim-
ligt att begränsa detta krav till svenska bolag. 

• Avgående VD bör inte väljas till styrelseordförande. Han eller hon kan dock
väljas till ledamot.

• Det bör bli lättare för aktieägare att delta i bolagsstämmans beslutsfat-
tande. Organiserad fullmaktsröstning eller röstning via Internet kan vara
sätt att nå ökad representation på bolagsstämman.

• Befintliga ägares rätt att delta i nyemissioner ska värnas. AP3 förordar 
därför att nyemissioner normalt genomförs som företrädesemissioner. 
Om styrelsen väljer riktad emission bör detta utförligt motiveras.

Internationellt förekommer en utbredd kritik mot systemet med differentie-
rad rösträtt, som anses vara ett hot mot minoritetsaktieägarnas intressen.
AP3s uppfattning är att differentierad rösträtt kan vara ett bra sätt att skapa
tydliga ägare som tar ansvar för bolagets utveckling. Men differentierad röst-
rätt kan också vara skadligt om det bidrar till att cementera en maktstruktur
där huvudägarna saknar vilja eller förmåga att utöva ägarmakten på ett sätt
som gynnar övriga aktieägare. 

Fondens uppfattning är att maktbalansen mellan ägare och ledning oftast
är ett större problem än maktbalansen mellan A- och B-aktieägare. Det är
dock viktigt att framhålla att differentierad rösträtt inte får innebära en sär-
behandling av olika aktieägare i övriga avseenden. Alla ägare har rätt till
samma information i viktiga frågor. Inte heller finns det anledning att i en
budsituation i normalfallet acceptera olika pris på A- respektive B-aktier.

Revisorns uppgift är att övervaka att bolagets sköts i enlighet med bolags-
ordningen och styrelsens riktlinjer samt att bolaget följer lagar och förord-
ningar. Det är angeläget att tydliggöra att revisorn arbetar på ägarnas upp-
drag. AP3 arbetar för följande åtgärder som kan bidra till detta:

• Övervakning av valet av revisor är en viktig uppgift för nomineringskom-
mittén. Kommittén bör också – inom ramen för styrelseutvärderingen –
följa upp att styrelsen avsatt tillräckligt med tid och engagemang till revi-
sionsfrågorna.

• I samband med bolagsstämman bör bolagets revisor lämna en redogörelse
för revisionsarbetet. Bolagsstämman är också ett bra tillfälle för ägarna att
ställa frågor kring revisionen. 

”VD bör inte väljas
in i styrelsen.”

”Differentierad
rösträtt kan vara
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Hänsyn till miljö och etik

Hänsyn till miljö och etik är en förutsättning för att ett företag ska kunna
drivas i enlighet med ägarnas långsiktiga intressen. Därför är dessa frågor en
viktig del av det arbete som AP3 bedriver inom ägarstyrningsområdet. Här
verkar AP3 för att säkerställa att ledningen för de företag som fonden inves-
terar i identifierar och hanterar sociala och miljömässiga risker på ett sätt
som skapar värde för aktieägarna. 

AP3 investerar i bolag som bedöms kunna bidra till fondens övergripande
mål om hög avkastning. I många fall är en genomtänkt strategi för miljö- och
etikfrågor en förutsättning för att bygga starka varumärken och bevara före-
tagets goda rykte. Detta är i sin tur helt nödvändigt för att säkra företagets
långsiktiga kapitalförsörjning. 

AP3 har utvecklat en systematisk process för att integrera miljö- och etik-
frågor i fondens placeringsverksamhet. Denna process består av två steg:

1. Etisk företagsanalys. Här analyseras företagens exponering för miljömäs-
siga och sociala risker och hur väl företaget hanterar dessa risker.

2. Aktivt ägarengagemang. Vilket innebär en dialog mellan företag och
aktieägare i viktiga frågor.

Denna process är utformad för att säkerställa att AP3 har goda kunskaper om
de miljömässiga och sociala riskerna i de företag som fonden har en väsentlig
ägarandel. När brister upptäcks, inleder AP3 en dialog med företaget. 

Den etiska grunden är internationella konventioner

AP3 utgår ifrån att de företag som fonden äger aktier i följer internationella
konventioner och överenskommelser som Sverige har undertecknat. För
företag verksamma i Sverige förutsätter AP3 att de följer svensk lag. AP3 
fäster särskilt stor vikt vid följande internationella överenskommelser: 

• OECDs riktlinjer för multinationella företag.

• ILOs kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsvillkor, lika-
behandling och organisationsfrihet).

• FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.

AP3 ser också positivt på att företag ansluter sig till principerna i FNs Global
Compact1.

AP3 tillämpar miljö- och etikhänsyn i kapitalförvaltningen i första hand
genom aktiv ägarstyrning. I enstaka fall, som definieras nedan, kan fondens
miljö- och etikpolicy implementeras genom att bolag utesluts ur portföljen. 

Uteslutning

Om AP3 får kännedom om att ett bolag som fonden är aktieägare i gör sig
skyldigt till grova brott mot internationella konventioner, kommer fonden
att kontakta bolaget för att undersöka sakförhållandena. Om fondens under-

”I många fall är en
genomtänkt 

strategi för miljö-
och etikfrågor en
förutsättning för
att bygga starka

varumärken.”

1 På World Economic Forum i Davos 1999 uppmanade FNs generalsekreterare, Kofi Annan, närings-
livet att ta globalt ansvar. Han lanserade ”The Global Compact”, som innefattar mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor och miljöskydd. Global Compact baseras på OECDs riktlinjer för multinationella
företag, ILO-konventionerna och FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
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sökning visar att grova brott har begåtts kommer AP3 att uppmana bolaget
att vidta åtgärder för att förhindra att brottet upprepas. Om denna dialog inte
ger något resultat och det finns anledning att tro att bolaget kommer att fort-
sätta att bryta mot internationella konventioner kommer AP3 att avyttra
aktierna i bolaget. 

Med grova brott mot internationella konventioner avses exempelvis: 

• Grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom dråp,
tortyr, frihetsberövande, tvångsarbete, de värsta formerna av barnarbete
och annan handel med barn. 

• Allvarliga kränkningar av individers rättigheter i krig eller konfliktsituationer.

• Grova överträdelser av internationella överenskommelser på miljöområdet.

Därutöver utesluter AP3 investeringar i bolag som producerar vapen som,
vid normal användning, bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal.
Med detta avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel
samt personella landminor. 

Aktiv ägarstyrning 

AP3 verkar genom aktiv ägarstyrning för att de företag som fonden investerar
i ska ha en så kallad uppförandekod. Detta gäller i synnerhet företag vars
verksamhet innebär betydande miljöpåverkan eller som har produktion
och/eller upphandling i länder där den lokala regeringen saknar viljan eller
förmågan att säkerställa efterlevnaden av grundläggande internationella
regelverk avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, korrup-
tion och miljöhänsyn. 

Med uppförandekod avses ett koncernövergripande regelverk och lednings-
system för hantering av miljö- och etikhänsyn. En uppförandekod bör bland
annat uppfylla följande krav:

1. Transparens. Kodens grundläggande principer bör kommuniceras öppet
till aktieägare och övriga intressenter. AP3 har dock respekt för att det i vissa
fall kan vara lämpligt att låta mer detaljerade riktlinjer stanna inom företa-
get. Det är också av stor vikt att regelverket kommuniceras tydligt till alla
anställda inom koncernen. 

2. Uppföljning och kontroll. För att uppförandekoden ska vara effektiv och
trovärdig krävs en regelbunden uppföljning av kodens efterlevnad. 

3. Rapportering. För att uppförandekoden ska kunna utvärderas av aktie-
ägare och andra intressenter bör företagen ha en fullgod extern rapportering
av kodens innehåll, rutiner för uppföljning samt relevanta nyckeltal. En bra
utgångspunkt för denna rapportering är FNs initiativ för att ta fram en inter-
nationell redovisningsstandard på miljö- och etikområdet: Global Reporting
Initiative (GRI). AP3 uppmuntrar företag att rapportera enligt GRIs riktlinjer.

På miljöområdet har certifieringssystemet ISO14001 blivit alltmer utbrett,
framförallt bland europeiska bolag. AP3 verkar för att företag vars produk-
tionsprocess eller produkter är förknippade med betydande miljöpåverkan,
certifieras enligt ISO14001 eller annat likvärdigt miljöcertifieringssystem.

”AP3 verkar genom
aktiv ägarstyrning

för att de företag
som fonden inves-
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Inom det sociala området (arbetsvillkor och mänskliga rättigheter) är de
certifieringssystem som finns (till exempel SA8001, och AA1000) långt ifrån
lika utbredda. Här krävs därför i regel att företagen utvecklar egna uppföran-
dekoder och ledningssystem. ILOs kärnkonventioner bör dock vara en viktig
utgångspunkt i detta arbete.

AP3s arbete med att verka för uppförandekoder fokuserar för närvarande på
de bolag där fonden har en förhållandevis stor ägarandel, vilket i första hand
är svenska bolag.

”AP3s arbete med
att verka för upp-

förandekoder 
fokuserar för när-

varande på de bolag
där fonden har en

förhållandevis stor 
ägarandel.”


