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Detta är Tredje AP-fonden
AP3 är en av fem AP-fonder som ska förvalta det svenska pensionssystemets 

buffertkapital. Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte AP-fonden 

utgör det förvaltade kapitalet cirka 10 procent av de framtida pensionsåtagandena. 

Vid årsskiftet 2004/05 uppgick AP3s förvaltade fondkapital till 160,3 miljarder kronor.

AP3s verksamhetsfilosofi En nytänkande kapitalförvaltning med ett
långsiktigt uppdrag som ska vinna respekt
genom sitt professionella och ansvarsfulla
agerande.
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I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Bengt Hansson, chefekonom, berättar om hur AP3s arbete med
medelfristiga prognoser ligger till grund för en optimal fördelning i
referensportföljen mellan aktier, obligationer och andra tillgångar.

Arbetet med att få ihop den bästa kombinationen av externa 
förvaltare är en ständigt pågående process. Cecilia Sved, portfölj-
förvaltare, berättar mer om detta arbete.
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2004 i sammandrag
›Under året breddade AP3
sina fastighetsinvesteringar till
att omfatta skogsfastigheter. 

Läs mer på sidan 37

›Under 2004 genomfördes en
uppdatering av ALM-studien
som resulterade i vissa just-
eringar i 2005 års referensport-
följ. Inför 2005 sänks valuta-
risken, minskas andelen real-
ränteobligationer, ökas vikten 
för europeiska nominella 
obligationer, samt förkortas 
löptiden inom ränteportföljen.

Läs mer på sidan 12

›Under året tillsattes Kerstin
Hessius som ny VD. En ny
befattning för ägarstyrnings-
frågor inrättades.

Läs mer på sidan 10

AP3s referensportfölj 2004

Sverige 16,0%

Europa 17,5%

Nord- 
amerika 14,7%

Asien 6,3%

Sverige 12,6%

RÄNTEBÄRANDE AKTIER

Europa 8,4%

Övriga  
världen 6,5%

Realränte- 
obligationer 9,5%

FASTIGHETER 8,5%

AP3s referensportfölj under 2004 bestod av 54,5
procent aktier, 37,0 procent räntebärande tillgångar
och 8,5 procent fastigheter. Under 2004 ökades
andelen asiatiska aktier samtidigt som andelen
amerikanska minskades. Bland räntebärande till-
gångar ökades andelen realränteobligationer på
bekostnad av nominella obligationer.

›Värdet på AP3s fondkapital
uppgick vid slutet av 2004 till
160,3 (142,5)1 miljarder kronor.
Under året erhöll fonden ett
nettoinflöde av kapital om totalt
1,7 miljarder kronor som till stor
del hänför sig till ett positivt
netto av inbetalda pensions-
avgifter och utbetalda pensioner.

Läs mer på sidan 38

›Förvaltningsresultatet för
2004 uppgick till 16,1 (19,8)
miljarder kronor vilket mot-
svarade en totalavkastning på
11,2 (16,2) procent efter kost-
nader och justerat för netto-
flöden. Den totala avkastningen
på portföljen före kostnader
uppgick till 11,4 procent. Den
bästa avkastningen i SEK gene-
rerades av svenska aktier som
gav 20,1 procent, europeiska
aktier 11,9 procent, asiatiska
aktier 11,1 procent och real-
ränteobligationer 11,3 procent.

Läs mer på sidan 23

›Förvaltningkostnaderna upp-
gick till 314,2 (234,9) miljoner
kronor under 2004.

Läs mer på sidan 39

›Valutarisken i AP3s portfölj
ökade från 9,0 till 18,7 procent
vilket kan jämföras med valuta-
risken i referensportföljen som
uppgick till 19,3 (10,8) procent
per 31 december 2004.

Läs mer på sidan 36

1 2003 års siffror inom parentes.

Nyckeltal

04-12-31 03-12-31 02-12-31 01-12-31

Fondkapital, Mdr kr 160,3 142,5 120,2 132,7

Inflöden, netto från Försäkringskassan och 
avecklingsfond/särskild förvaltning, Mdr kr 1,7 2,6 5,0 4,5

Årets resultat, Mdr kr 16,1 19,8 –17,5 –5,8

Avkastning total portfölj före kostnader, % 11,4 16,4 –12,4 –4,1

Avkastning total portfölj efter kostnader, % 11,2 16,2 –12,6 –4,2

Avkastning noterade tillgångar före kostnader, %1 11,4 17,2 –12,9 –4,4

Aktiv avkastning noterade tillgångar före kostnader, % 0,0 –0,1 0,6 0,2

Aktiv avkastning av noterade tillgångar efter kostnader, %2 –0,2 –0,2 0,4 0,1

Aktiv risk noterade tillgångar (std avvikelse) ex post, % 0,5 0,9 0,8 1,0

Valutaexponering, i % av referensportföljen 19,3 10,8 9,6 7,7

Andel aktiv förvaltning (inkl semipassiv), % 87,8 80,6 84,8 73,9

Andel extern förvaltning (inkl investeringar i riskkapitalföretag), % 30,8 28,8 28,4 23,2

Förvaltningskostnadsandel inkl externa förvaltningskostnader, % 0,21 0,18 0,14 0,08

Förvaltningskostnadsandel exkl externa förvaltningskostnader, % 0,10 0,10 0,10 0,08

1 Fondens likvidportfölj som exkluderar fastigheter och onoterade aktier.
2 Exklusive kostnader för onoterade aktier. Avkastningssiffror definierade enligt regeringens årliga utvärdering.
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Kort om AP3s roll i pensionssystemet
AP3 är en av fem buffertfonder inom det 
allmänna pensionssystemet.

Vid utgången av 2004 uppgick AP3s fondkapital
till 160,3 miljarder kronor.

AP3s mål är att skapa största möjliga nytta för
pensionssystemet.

AP3s portfölj består av aktier, räntebärande till-
gångar och fastigheter. Drygt hälften av kapi-
talet är investerat i aktier. Knappt en tredjedel 
är placerat i Sverige och resten utomlands.

Det nya pensionssystemet trädde i kraft 2001 AP-fondernas del i pensionssystemet

Ålderspensionsavgift 18,5%

Garantipension

16,0%2,5%

Första till Fjärde AP-fonderna
(samt Sjätte AP-fonden)

Sjunde AP-fonden
Privata fondbolag

Premiepensions- 
myndigheten (PPM)

InkomstpensionPremiepension

Statsbudgeten

Arbetstagarna betalar in 18,5% av den pensionsgrundande  
inkomsten till pensionssystemet, varav 16% fördelas enligt följande:

2003 uppgick avgiftsinbetalningarna till 165 miljarder kronor

Dagens pensioner betalas av arbetstagarnas avgifter

Första AP-fonden

Fyra buffertfonder med 
samma mandat

2003 uppgick pensionsutbetalningarna
till 155 miljarder kronor

Andra AP-fonden

Tredje AP-fonden

Fjärde AP-fonden

(Sjätte AP-fonden)

BUFFERTKAPITAL

Försäkringskassan

Större delen (70 procent) av AP3s tillgångar
förvaltas i egen regi. Övriga delar av port-
följen förvaltas av ledande internationella
kapitalförvaltare. Det gäller bland annat
aktier i USA, Asien och delvis i Europa.

Fonden hade 46 medarbetare per 
31 december 2004

Läs mer om AP3s roll och uppdrag på sidan 6

AP3 har tillsammans med övriga buffertfonder som huvuduppgift att förvalta över-
skottet från avgiftsinbetalningarna till det svenska pensionssystemet. Det innebär
att fonderna ska förvalta sitt fondkapital så att framtidens pensioner tryggas.

Illustrationen visar på ett övergripande sätt hur dessa betalningsströmmar ser ut.
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Nu tar vi nästa steg
Bokslutet för 2004 visar ett starkt resultat för AP3s förvaltning. Avkastningen på totalportföljen

uppgick till 11,2 procent efter kostnader. Marknadsförutsättningarna har varit gynnsamma med 

fallande räntor och stigande börser.

AP3s portfölj har varit väl positione-

rad för att dra fördel av marknads-

trenderna. Vi har bland annat haft

en hög andel småbolagsaktier, före-

tagsobligationer och realränteobliga-

tioner, tillgångar som haft en sär-

skild god avkastning under 2004.

Rörelseresultatet 2004 uppgick

till 16,1 miljarder konor. Sett över

hela perioden 2001–2004 uppgår

AP3s samlade resultat till 12,6 mil-

jarder kronor. Detta motsvarar en

avkastning på fondkapitalet under

denna period på 8,2 procent, i

genomsnitt 2,0 procent per år.

Denna låga avkastning ska ses mot

bakgrund av den dåliga start som det

reformerade svenska AP-fondsyste-

met fick genom det stora börsraset

2001–2002. 

Under den tuffa perioden lyck-

ades AP3 skapa ett något starkare

resultat jämfört med övriga AP-fon-

der genom att vi hade en lägre total

risk i vår portfölj. Det finns ändå

skäl att vara självkritisk. Hur ska

man på bästa sätt förvalta ett lång-

siktigt pensionskapital? På riktigt

lång sikt spelar de kortsiktiga sväng-

ningarna på marknaden mindre roll,

men stora kapitalförluster under

enskilda år tar mycket lång tid att

tjäna tillbaka. Vi måste därför söka

vägar att minska risken att förlora

stora värden. 

Diskussion kring val av riskmått

Bland pensionsförvaltare världen

över pågår en livlig diskussion om

val av riskmått. Det traditionella

sättet att mäta risk som avvikelse

från ett marknadsindex avspeglar

inte den totala risken i portföljen i

förhållande till skuldåtagandet, utan

endast risken i förhållande till mark-

naderna. Så länge marknaderna

genererar en positiv avkastning är

detta nödvändigtvis inget problem,

men vi vet att så inte alltid är fallet.

Därför måste denna typ av relativa

riskmått kompletteras med mått

som mäter den absoluta risken i

portföljen och den risken måste

också förvaltas aktivt och kont-

rolleras. 

AP-fonderna har ett konkret åta-

gande i form av framtida utbetal-

ningar av pensioner. Ju större kapi-

tal, desto större buffert och därmed

bättre förutsättningar för värdesäk-

ring av pensionerna. Utmaningen

för AP3 är att skapa en god och sta-

bil värdetillväxt i buffertkapitalet

och inte primärt att ge en högre

avkastning på kapitalet än mark-

nadsindex.

För att AP3 på bästa sätt ska

kunna utföra uppdraget att förvalta

svenska folkets pensionskapital

måste vår förvaltningsorganisation

bestå av mycket professionella och

kunniga medarbetare. AP3 har under

de senaste åren etablerat en stark

position som en ledande förvalt-

ningsorganisation. Ett bevis på att vi

ligger långt framme är att vi i

november 2004 utsågs till europeisk

marknadsledare inom området port-

följförvaltning av branschtidskriften

Investment & Pensions Europe.

Detta är bara en i raden av många

utmärkelser som AP3 fått under de

senaste åren.

Nu tar vi nästa steg

Inom AP3-organisationen pågår nu

ett omfattande arbete för att lyfta

vår kapitalförvaltning till nästa steg.

Tillsammans med fondens nya led-

ning har jag inlett en översyn av

AP3s mål för avkastning och risk

med sikte på att identifiera nya

måttstockar som bättre avspeglar

fondens åtagande i pensionssyste-

met. Inom ramen för det arbetet ser

vi också över fondens övergripande

investeringsfilosofi, investeringspro-

cess och riskkontrollorganisation. I

alla delar av AP3s organisation ska

vi söka nya vägar att effektivisera

förvaltningen och förbättra fondens

möjligheter att skapa god och stabil

avkastning.

Sedan jag tillträdde som VD i sep-

tember 2004 har jag rekryterat ett

antal nyckelmedarbetare för att för-

”Utmaningen är att skapa en god och stabil 

värdetillväxt och inte primärt att ge en högre

avkastning på kapitalet än marknadsindex.”
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stärka AP3s förvaltningsorganisa-

tion. När detta skrivs har vår nya

kapitalförvaltningschef och vår nya

aktiechef tillträtt sina positioner.

AP3s nya ledningsgrupp består både

av erfarna AP3-medarbetare som

varit med sedan starten och nya

medarbetare med erfarenhet från

andra organisationer på finansmark-

naden. 

Jag är stolt över det starka team

som vi nu har på plats. Gemensamt

för AP3s portföljförvaltare är att de

alla har lång erfarenhet av att ta

positioner och hantera risker på de

finansiella marknaderna.

Ansvarsfullt ägarskap

Landskapet för svensk ägarstyrning

har genomgått påtagliga förändringar

under de senaste åren. Vi ser idag en

sundare balans mellan ägare, sty-

relse och ledning. Den nya koden för

svensk bolagsstyrning lägger fast

spelregler som syftar till tydligare

rollfördelning. 

Från AP3s sida eftersträvar vi att

utöva ett konstruktivt och ansvars-

fullt ägarskap som tar hänsyn till

varje bolags unika förutsättningar.

Tufft marknadsklimat

Vi har efter de dystra åren 2001 och

2002, haft två mycket framgångsrika

år med hög real avkastning i vår

balanserade portfölj. Vi förväntar oss

att det kommer att bli svårare att

generera en lika hög avkastning

under de närmaste åren. Mindre

gynnsamma marknader kommer att

ställa högre krav på oss som kapital-

förvaltare. För att lyckas med upp-

giften att identifiera investerings-

möjligheter med god avkastningspo-

tential krävs en kombination av

lång erfarenhet, systematisk analys

och kreativitet. 

Vårt starka kompetenskapital gör

oss väl rustade att ligga i framkan-

ten av den utveckling som nu pågår

inom pensionsförvaltningsbran-

schen. 

Stockholm den 15 februari, 2005

Kerstin Hessius 

Verkställande direktör
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Uppdrag på lång sikt

År 2000 fattade riksdagen beslut om

ett nytt uppdrag och nya placerings-

regler för AP-fonderna. Det nya

regelverket trädde i kraft den 1 janu-

ari 2001. Uppdraget till AP-fonderna

är att förvalta sitt fondkapital till

största möjliga nytta för pensions-

systemet genom att skapa en hög

avkastning till en låg risknivå. 

Utöver att AP-fonderna har en

buffertfunktion för att täcka fram-

tida utbetalningar av pensioner har

fondernas avkastning också en roll

för att upprätthålla balansen mellan

tillgångar och skulder i pensionssys-

temet. För att förstå vad detta inne-

bär bör man känna till hur det sven-

ska pensionssystemet är uppbyggt.

Dagens arbetstagare betalar

dagens pensioner

Sveriges allmänna pensionssystem

är ett så kallat avgiftsdefinierat sys-

tem. Det innebär att vi sparar ihop

till våra framtida pensioner genom

att varje år betala in en avgift till

systemet. Avgiften är 18,5 procent

av den pensionsgrundande inkoms-

ten, varav 2,5 procent går till premie-

pensionen och 16 procent till

inkomstpensionen. 

De 2,5 procent vi betalar till

premiepensionen får vi själva pla-

cera i olika fonder genom premie-

pensionsvalet.

De övriga 16 procenten av avgiften

går tillbaka till pensionssystemet,

där den räknas som ett tillgodo-

havande – en pensionsrätt – för den

framtida pensionen. Den avgift som

betalas in idag används sedan för

dagens pensionsutbetalningar. 

Pensionssystemet är med andra ord

utformat så att dagens arbetstagare

betalar dagens pensioner.

Vad är en buffert?

Tillsammans med Första, Andra,

Fjärde och Sjätte AP-fonden är AP3

en del av det allmänna pensions-

systemet. Fondernas kapital ska

användas till att jämna ut de tillfälliga

underskott som kan uppstå mellan

inbetalningar av pensionsavgifter och

utbetalningar av pensioner. Sådana

skillnader kan till exempel uppstå

om antalet förvärvsarbetande min-

skar samtidigt som antalet pensio-

närer ökar. Fler pensionärer innebär

större försörjningsbörda för dem som

arbetar idag.

Men det finns också många andra

faktorer som påverkar den framtida

balansen mellan inbetalningar och

utbetalningar. Dessa beskrivs i figu-

ren på sidan 8.

Redan nu kan vi till exempel se

att pensionsutbetalningarna sanno-

likt kommer att bli större än avgifts-

inbetalningarna efter år 2010, efter-

som den stora 40-talistgenerationen

då har börjat gå i pension. AP-fon-

derna ska då täcka underskottet med

sitt fondkapital. Enligt aktuella prog-

noser kommer AP-fonderna att klara

Från och med år 2010 förväntas pensionsutbetalningarna i inkomstpensionssystemet att vara 

större än avgiftsinbetalningarna. Då kommer AP-fonderna att träda in för att täcka detta 

underskott. I det här avsnittet beskrivs AP-fondernas roll som buffert i pensionssystemet och 

vilken betydelse uppdraget har för framtida pensioner.

Så här fördelas hundra kronor av din årliga pensionsavgift

Tillgodohavande i form av  
pensionsrätter, 16 kr

Premiepension, 2,5 kr

AP-fonderna har som mål att skapa 

en hög långsiktig avkastning till låg risk.

Om du har en pensionsgrundande inkomst
på 100 kr betalar du och din arbetsgivare
varje år 18,5 kr i pensionsavgift. Av dessa
får du själv placera 2,5 kr som premiepen-
sion. Övriga 16 kr räknas som ett tillgodo-
havande i form av pensionsrätter och själva
avgiften förs tillbaka in i systemet för att
betala dagens pensioner.
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detta med god marginal, utan att den

så kallade automatiska balanseringen

aktiveras. Fondkapitalet väntas till

och med forsätta växa något.

Hur påverkas din pension?

Hur hög din framtida pension blir

beror på hur många pensionsrätter

du har sparat ihop. Pensionsrätterna

räknas varje år upp med en ränta

Pensionssystemets balansräkning
03-12-31

Källa: Försäkringskassan (fd RFV)
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Tillgångar 
6 042 Mdr kr

Skulder 
5 984 Mdr kr

AP-fonderna utgör cirka 10 procent av de totala
tillgångarna i pensionssystemet. Systemets till-
gångar består av två komponenter: AP-fonderna
som vid årsskiftet 2003/2004 hade ett samlat
kapital på 577 miljarder kronor och en avgiftstill-
gång på 5 465 miljarder kronor (värdet av kom-
mande avgiftsbetalningar). Skulderna uppgick i
slutet av 2003 till 5 984 miljarder kronor, vilket
motsvarar kommande pensionsbetalningar.

När det nya allmänna pensionssystemet infördes
2001 fick AP-fondernas 536 miljarder kronor, vil-
ket motsvarade ett grundkapital på 134 miljarder
kronor per fond. Vid årsskiftet 2003/2004 hade
det samlade fondkapitalet ökat till 577 miljarder
kronor genom avkastning från fondernas förvalt-
ning och överskott från inbetalda pensionsavgifter.

som motsvarar löneökningarna i den

svenska ekonomin, det så kallade

inkomstindexet. Syftet med detta är

att pensionärernas ekonomiska

standard ska utvecklas i linje med

den allmänna levnadsstandarden i

Sverige.

En viktig förutsättning för att det

svenska pensionssystemet ska fung-

era är att systemets skulder över

”AP-fondernas uppgift är att bidra 

till att pensionerna värdesäkras.

Ju högre avkastning vi lyckas skapa,

desto mindre blir risken för underskott.”

Utveckling av skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar

2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084

% av avgiftsunderlaget15

10

5

–5

0

–10

–15

–20

–25

Optimistiskt

Bas

Pessimistiskt

Pessimistiskt utan
balansering

Pensionsutgifternas storlek är en funktion av systemets regler och hur dessa samverkar med demografiska
och ekonomiska utvecklingsförlopp. Eftersom befolkningens årskullar är olika stora, och i viss utsträckning
har arbetat olika länge, kommer systemets avgiftsinkomster och pensionsutgifter att variera över tiden.
Över- och underskott hanteras via systemets buffertfonder.

Avgiftsnettot som till en början är positivt, blir negativt från omkring 2010, då 1940-talets stora årskullar
går i pension. Omkring 2020 märks en förbättring och år 2040 blir avgiftsinkomsterna större än utgifterna i
de optimistiska scenarierna. I det pessimistiska demografiska scenariet är avgiftsnettot fortsatt negativt.
Tack vare den automatiska balanseringen begränsas underskottet.

Källa: Försäkringskassan (fd RFV)
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tiden ska vara i balans med tillgång-

arna. Tillgångarna består till största

delen av värdet av framtida avgifts-

inbetalningar till systemet. En

mindre del, cirka 10 procent, består

av AP-fondernas kapital. Skulderna

motsvarar värdet av framtida

pensionsutbetalningar. Just nu finns

ett litet överskott (cirka 1 procent)

när man jämför pensionssystemets

tillgångar med skulderna. 

Om skulderna skulle bli större än

tillgångarna finns en inbyggd meka-

nism som innebär att värdet av pen-

sionsrätterna skrivs upp med en

lägre ränta. Räntan sätts helt enkelt

till en lägre nivå tills dess att syste-

mets tillgångar och skulder väger

jämnt igen. Denna regel kallas för

den automatiska balanseringen.

Denna princip gör pensionssystemet

självfinansierande och innebär att

staten inte behöver höja avgifterna

eller låna pengar för att betala pen-

sionerna. 

I de situationer när den automa-

tiska balanseringen riskerar att slå

till får AP-fondernas kapital stor

betydelse för hur hög din pension

blir. Om avkastningen har varit god

blir risken för underskott mindre.

Man kan säga att AP-fondernas roll

är att minska risken för att den

automatiska balanseringen slår till

och att trygga att värdesäkringen av

pensionerna upprätthålls. 

I fondernas regelverk framhålls

också att tillgångsmixen i portföljen

ska bygga på en noggrann analys av

vad som är bäst för pensionssyste-

met. Man pekar på vikten av att

man i valet av portfölj har ett lång-

siktigt perspektiv, där varje genera-

tions intressen tas till vara. Risk-

spridningen ska vara god, vilket

innebär att fonderna har möjlighet

att placera i en mängd olika till-

gångar.

AP-fondernas uppdrag

Fondernas verksamhet utgår från

lagen om de allmänna pensionsfon-

derna (1999:2000:46) som bland

annat säger att: 

”Första–fjärde AP-fonden ska för-

valta fondmedlen på sådant sätt att

de blir till största möjliga nytta för

försäkringen för inkomstgrundad

ålderspension.”

Fondmedlen skall placeras så att

långsiktigt hög avkastning uppnås.

Inbetalda avgifter 
165 miljarder kronor

AP-fondernas 
buffertkapital

4,0 x årlig
pensionsutbetalning

Utbetalda pensioner 
155 miljarder kronor

• Befolkningstillväxt

• Arbetskraftsdeltagande

• Ekonomisk tillväxt

• Löneökningstakt

• Storlek på pensionärs-
   generationen

• Genomsnittlig livslängd

• Löneökningstakt

År 2003 var de samlade avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet 165 miljarder kronor. Utbetalningarna
av pensioner uppgick till 155 miljarder kronor. Överskottet på 10 miljarder fördelades på de fyra AP-fonder-
na att förvalta. AP-fondernas samlade buffertkapital motsvarade samma år cirka fyra års utbetalningar av
pensioner. Storleken på avgiftsinbetalningarna och pensionsutbetalningarna varierar över tiden beroende på
de faktorer som beskrivs ovan.
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Den totala risknivån i fondernas pla-

ceringar skall vara låg.” (4 kap § 1,

lagen om allmänna pensionsfonder)

Hur får AP-fonderna placera 

pengarna?

Fondernas placeringsregler är fast-

ställda av Sveriges riksdag. Reglerna

är mycket flexibla, men grundregeln

säger att de värdepapper fonderna

investerar i måste vara omsättnings-

bara; det vill säga de ska kunna

köpas och säljas.

De viktigaste placeringsreglerna är:

› Minst 30 procent av fondens till-

gångar ska placeras i räntebärande

värdepapper med låg risk.

› Högst 40 procent av tillgångarna

får exponeras för valutarisk.

› Varje fond får ha högst 10 procent

av rösterna i ett enskilt börsnote-

rat företag.

› Maximalt 5 procent av fondens

tillgångar får placeras i onoterade

värdepapper. Dessa placeringar

måste ske indirekt via riskkapital-

bolag eller värdepappersfonder.

› Minst 10 procent av tillgångarna ska

förvaltas av utomstående förvaltare.

› Fonden får inte placera i råvaror.

› Fonden får placera i derivatinstru-

ment för att effektivisera förvalt-

ningen och för att hantera risker.

Fonden ska även ta miljö- och etik-

hänsyn, utan att göra avkall på

huvudmålet om hög avkastning. 

Placeringarna får heller inte påverkas

av näringspolitiska eller ekonomi-

politiska hänsyn. 

Regeringen utvärderar fonderna

AP-fonderna utvärderas varje år av

finansdepartementet på uppdrag av

regeringen genom att fondernas 

prestationer bedöms efter kriterier

som avkastning, risk, förvaltnings-

kostnader och aktivitetsnivå.

AP3 är en statlig myndighet, men

skiljer sig från andra myndigheter på

följande sätt:

› Fonden har en egen styrelse med

fullt ansvar för verksamheten. 

Styrelsen beslutar till exempel om

placeringspolicy, ägarpolicy och

riskhanteringsplan.

› Fonden är mer självständig än en

vanlig myndighet eftersom verk-

samheten bara styrs av lagen.

Regeringen får till exempel inte ge

direktiv för den dagliga verksamhe-

ten eller den löpande förvaltningen

av fondens kapital.

› Fonden har egna externa revisorer

som utses av regeringen.

Läs mer om det svenska pensions-

systemet på Försäkringskassans

hemsida www.forsakringskassan.se.

Där finns bland annat Pensionssys-

temets årsredovisning för 2003.

Respekt för vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar i hög grad om förtroende 

och respekt. De människor vars pensionskapital vi 

förvaltar har inte haft möjlighet att välja mellan olika 

förvaltare. Vårt mål är att vinna respekt genom att vara 

en pensionsförvaltare i världsklass som levererar en god 

och stabil avkastning på fondkapitalet.



L E D N I N G  O C H  O R G A N I S A T I O N

10 T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 4 w w w . a p 3 . s e

AP3 som arbetsgivare
AP3 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare. Det är medarbetarnas samlade kunskaper och erfarenheter, 

motivation och effektivitet som utgör viktiga faktorer för fondens resultat.

Det är viktigt för AP3 att varje med-

arbetares unika kompetens identifie-

ras, tas om hand, vidareutvecklas

och därmed kan utnyttjas inom hela

organisationen. Alla anställda upp-

muntras att ta vara på de möjlighe-

ter som finns för att ta ett ökat

ansvar i arbetet, som chef eller i en

annan ansvarsfull befattning.

Kompetensutveckling

AP3 eftersträvar att erbjuda medar-

betarna stimulerande arbetsuppgif-

ter och kontinuerlig kompetensut-

veckling. Den enskilda medarbeta-

rens utbildningsbehov kartläggs årli-

gen via utvecklingssamtal. Genom

utbildning tillvaratas varje individs

resurser. Detta bidrar till att höja

den totala kompetensnivån på fon-

den och ökar individens möjligheter

att utföra mer kvalificerade arbets-

uppgifter. 

De anställda uppmuntras att

komma med förslag på kurser och

utbildningar. Därtill sker löpande

erfarenhetsutbyte genom besök och

samtal med andra pensionsfonder,

förvaltare, analytiker och andra

samarbetspartners.

Jämställdhet

På AP3 är det en självklarhet att

ingen diskriminering ska ske. Nega-

tiv särbehandling får inte före-

komma. 

AP3 eftersträvar att skapa arbets-

villkor som gör det möjligt för både

män och kvinnor att kunna kombi-

nera arbete med familjeansvar.

Exempel på åtgärder som underlättar

detta är flexibel arbetstid, deltid och

möjlighet till distansarbete. Det är

viktigt att män utnyttjar möjlighe-

ten att vara föräldraledig. AP3 stöder

och uppmuntrar manliga medarbe-

tare att vara föräldralediga. Under

2004 har två kvinnor och två män

tagit ut föräldraledighet. 

AP3 har en god fördelning mellan

män och kvinnor och en personal

med bred erfarenhetsbakgrund. Per

31 december 2004 var 19 av 46

anställda kvinnor. I ledninggruppen

uppgår andelen kvinnor till en tredje-

del. 

Lönesättning

Grunden för AP3s lönepolitik är att

lönen sätts individuellt med hänsyn

till tjänstens art och svårighetsgrad

samt den anställdes kvalifikationer

och arbetsinsats. Under 2004 fanns

inget bonussystem för de anställda. 

Hälsa

Hälsa och motion är viktiga faktorer

för att de anställda ska må bra. AP3

erbjuder regelbundna hälsokontrol-

ler samt subventionerar olika trä-

ningsformer för de anställda. Sjuk-

frånvaron i fonden är mycket låg och

under 2004 förekom ingen långtids-

sjukskrivning.

Etisk standard

På AP3 gäller en hög etisk standard

och fonden strävar efter att vara ett

föredöme i etiska frågor.

För AP3 och de anställda gäller en

mängd lagar och andra författningar,

men också olika regler och rekom-

mendationer från tillsynsmyndighe-

ter. Klara riktlinjer finns för de

anställda beträffande bland annat

bisysslor, intressekonflikter, gåvor

och egen representation. Regler för

de anställdas värdepappersaffärer

finns och baseras på Svenska Fond-

handlareföreningens rekommenda-

tioner, men är i vissa avseenden mer

långtgående.

Administration

SVEN ASKENBERGER

Risk management

ERIK VALTONEN

Kapitalförvaltning

KERIM KASKAL

Ägarstyrning

PERNILLA KLEIN

VD

KERSTIN HESSIUS

Ränte- och 
valutaförvaltning

LARS OREST

Information

CHRISTINA KUSOFFSKY

HILLESØY

Extern förvaltning/
Alternativa investeringar

BENGT HELLSTRÖM

Aktieförvaltning

ANDERS OLSON

Ledningsgruppen består från 2005 av följande nio personer som har var sitt ansvarsområde.
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SVEN ASKENBERGER 

Administrativ chef 
AP3 sedan 2000 
I ledningsgruppen sedan 2000 

Tidigare: Affärscontroller vid Industrifonden
1999–2000, egen konsult 1996–1999

Född: 1956 

KERIM KASKAL 

Kapitalförvaltningschef
AP3 sedan 2004
I ledningsgruppen sedan 2004 

Tidigare: Partner vid Brummer & Partners 1997–2004,
chefshandlare Stora Finans i Bryssel 1995–1997

Född: 1965 

ANDERS OLSSON

Aktiechef

AP3 sedan 2005

I ledningsgruppen sedan 2005

Tidigare: Senior Relationship Manager Nordea 2004,
portföljförvaltare Nordea 2001–2004

Född: 1958

BENGT HELLSTRÖM 

Chef för extern förvaltning/alternativa investeringar
AP3 sedan 2000 
I ledningsgruppen sedan 2002 

Tidigare: Partner (Investment Manager) på EQT
Partners AB 1994–2000, Vice President Corporate
Finance vid Investor AB 1988–1994

Född: 1959 

PERNILLA KLEIN 

Chef för ägarstyrning 
AP3 sedan 2000 
I ledningsgruppen sedan 2002 

Tidigare: Makroanalytiker på Handelsbanken Markets
Research 1994–2000, politisk sakkunnig på finans-
departementet 1991–1994

Född: 1965 

LARS OREST 

Chef för ränte- och valutaförvaltning 
AP3 sedan juli 2000 
I ledningsgruppen sedan 2004 

Tidigare: Valutareservförvaltning Sveriges Riksbank
1985–2000, varav chef 1990–2000, fondavdelningen
Sparbankernas Bank 1985

Född: 1960 

KERSTIN HESSIUS 

VD 
AP3 sedan 2004 
I ledningsgruppen sedan 2004

Ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Tidigare: VD på Stockholmsbörsen 2001–2004, Vice
Riksbankschef vid Sveriges Riksbank 1999–2000

Född: 1958

CHRISTINA KUSOFFSKY HILLESØY

Informationschef 
AP3 sedan 2005 
I ledningsgruppen sedan 2005 

Tidigare: Informationschef Trygghetsrådet 2004,
informationsdirektör vid TurnIT AB 2001–2004

Född: 1964

ERIK VALTONEN 

Chef för risk management 
Doktor i matematik, Stockholms universitet 1989
AP3 sedan 2000
I ledningsgruppen sedan 2002

Tidigare: Chef för kvantitativ analys på
Handelsbanken Markets 1998-2000, ränteanalytiker
på Handelsbanken Markets (London) 1997–1998

Född: 1960 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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God och stabil avkastning – så arbetar

AP3s investeringsprocess består av

att antal strukturerade steg där fon-

dens åtagande som buffertfond över-

sätts till en portfölj som sedan för-

valtas aktivt. Det första steget är en

analys av hur fondens referensport-

följ ska vara sammansatt, för att på

bästa sätt uppnå målen för förvalt-

ningen (så kallad ALM-studie, det

vill säga Asset/Liability Modelling,

tillgångs-/skuldanalys). 

ALM-studien består dels av en

långsiktig analys, dels av en medel-

fristig bedömning av marknadernas

aktuella värderingar. 

Nästa steg i investeringsproces-

sen består av val av förvaltnings-

struktur och riskbudgetering. Här

implementeras den teoretiska refer-

ensportföljen genom att konkreta

förvaltningsmandat inom olika

marknader definieras. Målet är att

ge bästa möjliga förutsättningar för

att skapa mervärde genom aktiv 

förvaltning av fondens tillgångar.

Fondens investeringsprocess vidare-

utvecklas kontinuerligt. För när-

varande pågår en översyn av mål och

riskmått i förvaltningen.

AP3s mål

Målet för AP3s verksamhet är att

skapa en god avkastning på fond-

kapitalet till en låg risknivå. 

Målformuleringen om låg risk

fångar två aspekter: Den första är

att det för den genomsnittliga

pensionären är viktigare att minska

risken för att pensionen blir lägre

än väntat än att höja chansen för

att pensionen blir högre än väntat.

En hundralapp mindre i plånboken

gör större skada än vad en extra

hundralapp gör nytta. Därför foku-

serar känslighetsanalysen i AP3s

ALM-studie på de mest negativa

möjliga scenarierna för pensions-

systemet och vilken avkastning

som då krävs för att trygga pensio-

nerna. 

Den andra aspekten av låg risk är

att avkastningen på buffertfonderna

bör vara stabil över tiden för att den

automatiska balanseringen inte ska

riskera att utlösas. För närvarande

uppgår överskottet i pensionssyste-

met till cirka 1 procent. Det innebär

att pensionssystemets stabilitet är

känsligt för kraftiga kortsiktiga

svängningar i buffertfondernas värde. 

Den historiska erfarenheten visar

att priset på finansiella tillgångar

under vissa perioder fluktuerar 

kraftigt. De värdeminskningar som

inträffar kan ta lång tid att åter-

hämta. AP3 eftersträvar därför att

hitta analysmetoder för att identi-

fiera olika tillgångars förväntade

avkastning i ett 3–5 års perspektiv

och att aktivt förvalta dessa risker.

Målet är att skapa en god och mer

stabil avkastning.

AP3s investeringsprocess

STRATEGISK  
T ILLGÅNGSALLOKERING

• Val av referensportfölj

TAKTISK T ILLGÅNGSALLOKRING
• Positionstagande på nivån  

huvudtillgångsslag 
(aktier/räntebärande, regioner, valutor)

INTERN RÄNTE-  OCH  
VALUTAFÖRVALTNING

• Duration  
• Spreader

• Valutapositioner

EXTERN FÖRVALTNING
• Upphandling och utvärdering  

av externa förvaltare

INTERN  
AKTIEFÖRVALTNING

• Val av sektorer
• Val av bolag

AP3s långsiktiga mål är att skapa största möjliga nytta för pensionssystemet i ett 30–40-årigt 

perspektiv. För att uppnå detta måste fonden leverera en god avkastning på portföljen som är 

stabil över tiden. Portföljens sammansättning måste därför kontinuerligt anpassas till ändrade 

förhållanden på de finansiella marknaderna. Detta är grunden för AP3s placeringspolicy.
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Investeringsprocessen

Att identifiera en långsiktig sam-

mansättning av finansiella till-

gångar som har en avkastning och

riskspridning som på ett bra sätt

matchar AP3s åtagande är en nyck-

eluppgift för fonden. Detta arbete

genomförs genom en så kallad

ALM-analys. Denna analys utgör

underlag för fondens årliga beslut

om referensportfölj.

På kort och medellång sikt bedri-

ver AP3 en aktiv förvaltning med

målet att skapa mervärde inom de

marknader som fonden investerar i.

Denna investeringsprocess består av

följande delar:

Taktisk tillgångsallokering (TAA)

TAA innebär att olika tillgångar

över- och underviktas utifrån

bedömningar av marknadsutveck-

lingen på kort sikt (6–12 månader). 

Aktieförvaltning

AP3s interna aktieförvaltning förval-

tar hela fondens innehav av svenska

aktier samt huvuddelen av den euro-

peiska aktieportföljen. Investerings-

stilen kan beskrivas som värdefoku-

serad, det vill säga portföljen domine-

ras av lågt värderade bolag med stabil

intjäningsförmåga.

Ränte- och valutaförvaltning

Inom AP3s ränteförvaltning tas posi-

tioner med hänsyn till avkastnings-

kurvan, duration* samt på ränte-

skillnader mellan olika länder och

mellan stats-, bostads- och företag-

sobligationer. För företags- och

bostadsobligationer tas positioner på

ränteskillnader mellan kreditvärdig-

hetskategorier och sektorer. Dess-

utom förvaltas fondens valutarisk

aktivt.

Extern förvaltning

En särskild grupp av portföljförval-

tare ansvarar för upphandling och

utvärdering av extern förvaltning

för de marknader där AP3 saknar

egen kompetens. Vissa externa 

förvaltningsmandat skapas också

för att komplettera fondens interna

förvaltning. AP3 eftersträvar att

sätta ihop en portfölj med en opti-

mal kombination av skickliga 

förvaltare med olika förvaltnings-

stil. För närvarande har AP3 lagt ut

totalt 21 externa förvaltningsupp-

AP3 för att nå målet

AP3s referensportfölj 2004

Sverige 16,0%

Europa 17,5%

Nord- 
amerika 14,7%

Asien 6,3%

Sverige 12,6%

RÄNTEBÄRANDE AKTIER

Europa 8,4%

Övriga  
världen 6,5%

Realränte- 
obligationer 9,5%

FASTIGHETER 8,5%

Förvaltningsstruktur (totalportföljen)

Passiv förvaltning 13%

Aktiv förvaltning 87%

Extern förvaltning 30%

Intern förvaltning 70%

Hur AP3s marknadsnoterade tillgångar förvaltas

Aktiv Passiv Intern Extern

Svenska och utländska obligationer • •

Amerikanska företagsobligationer • •

Valutarisk • •

Svenska aktier • •

Europeiska medelstora och småbolagsaktier • • •

Europeiska storbolagsaktier • • • •

Amerikanska medelstora och småbolagsaktier • •

Amerikanska storbolagsaktier • •

Asiatiska aktier • •
Under 2004 har AP3s referensportfölj bestått av
54,5 procent aktier. 57,7 procent har varit place-
rade i utländska tillgångar.

Den andel av AP3s portfölj som förvaltas aktivt har stegvis ökat sedan starten på fondens nya mandat 2001. Bara
på de marknader där det inte bedöms finnas möjlighet att skapa mervärde genom aktiv förvaltning, ligger AP3s
tillgångar i indexförvaltning. Större delen av AP3s portfölj förvaltas internt, det vill säga av AP3s egna portföljför-
valtare.

På marknader där AP3 inte har egen kompetens av högsta klass sköts förvaltningen av ledande internatio-
nella kapitalförvaltare. Denna förvaltning är aktiv, med undantag för amerikanska och europeiska storbolags-
aktier.

*Se ordlista
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Högre avkastning med medelfristiga prognoser
AP3s medelfristiga prognoser tas fram

av Bengt Hansson, chefekonom, och

är en viktig del av arbetet med strate-

gisk tillgångsallokering, det vill säga

sammansättningen av referens-

portföljen. Bengt Hansson berättar:

– De senaste åren, speciellt efter

börsraset, har en ny syn på möjlighe-

terna att göra prognoser slagit igenom

bland många portföljförvaltare. Den

innebär att man inte längre tror att den

förväntade avkastningen är konstant,

att avkastningen slumpmässigt varie-

rar kring en jämnviktsnivå som är given

av den historiska avkastningen. Idag

vet vi att det går att göra medelfristiga

prognoser, på en horisont av säg 3 till

5 år. Förklaringen till detta är att risk-

premien på tillgångar varierar över

tiden och att tillgångspriserna ofta

styrs av flockbeteenden som kan vara

både irrationella och nyckfulla. Det

innebär att tillgångspriserna under flera

år kan avvika från det som är motiverat

utifrån fundamentala faktorer som vin-

ster, utdelningar och andra makrovaria-

bler. Börsbubblan eller dollarbubblan är

exempel på detta.

Bra prognoser kan ge högre 

avkastning

Förhoppningen är att AP3 med väl

underbyggda medelfristiga prognoser

och genom att vänta ut toppar och dalar

i tillgångspriserna kan öka avkastningen,

sett i ett flerårigt perspektiv.

– Vi kan göra goda bedömningar av

tillgångsprisernas framtida utveckling

genom att ta del av den forskning som

görs om prissättningen av tillgångar vid

universitet och centralbanker och ge-

nom att följa de variabler som i olika sam-

manhang visat sig ha ett prognosvärde.

Exempel på variabler är P/E-tal och direktavkastningen på aktier, lutningen

på avkastningskurvan samt makrovaria-

bler som hushållens förmögenhet ställd

i relation till den privata konsumtionen,

fortsätter Bengt. 

Japanska obligationer – ett bra exempel

Mer än 90 procent av volatiliteten i port-

följavkastningen de senaste åren har

kommit från valet av referensportfölj,

medan den aktiva handeln i aktier och

räntebärande papper stått för en tämli-

gen liten procent av volatiliteten.

– Ett bra exempel på en lyckad prog-

nos var när AP3 gick ur den japanska

obligationsmarknaden 2003 (se dia-

grammet här intill). I de prognoser som

fonden gjorde under andra halvåret 2002

såg AP3 att den japanska ekonomin ver-

kade återhämta sig snabbare än förvän-

tat. Det innebar högre räntor på sikt och

Avkastning på statsobligationer

2003 2004 31 Dec 2004

115

105

110

100

95

ML* Sw govt

ML* JP govt

ML* Euro govt

ML* UK govt

ML* US govt

* Merrill Lynch

Diagrammet beskriver hur värdet av olika statsobligationer har utvecklats sedan årsskiftet 2002/2003.
Värdet av japanska obligationer har i stort sett varit oförändrat, det vill säga avkastningen har varit noll.
Ränteuppgången i Japan har medfört att obligationspriserna fallit och den låga obligationsräntan har bara
räckt till för att precis kompensera för kapitalförlusten.

Detta beror på att den japanska ekonomin återhämtade sig snabbare än vad många trodde vilket gav sti-
gande räntor. Det i sin tur innebar att japanska obligationer var övervärderade i förhållande till sitt riktiga
värde. Genom att prognostisera denna utveckling, kunde AP3 stänga sina positioner med 10-åriga japan-
ska statsobligationer med god vinst.

Bengt Hansson, chefekonom, ansvarar för att ta 
fram AP3s medelfristiga prognoser.



P L A C E R I N G S P O L I C Y

w w w . a p 3 . s e T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 4 15

drag hos 14 olika förvaltare. Grup-

pen ansvarar också för fondens

investeringar i onoterade aktier och

fastigheter.

Förvaltningsstruktur

En förutsättning för att bygga en

portfölj där man skapar mervärde

genom aktiv förvaltning är att det

finns väl genomarbetade beslutspro-

cesser för förvaltningsstruktur och

riskbudgetering. AP3 arbetar fortlö-

pande med att utveckla strategin

inom dessa två områden. 

Strategin för förvaltningsstruktur

handlar om att besvara följande frå-

gor: Hur ska den teoretiska referens-

portföljen implementeras genom

investeringar på olika marknader? På

vilka delmarknader är det möjligt att

skapa meravkastning i förhållande

till marknaden i stort, det vill säga –

var lönar det sig med aktiv förvalt-

ning? I denna uppgift ingår också att

avgöra vilka tillgångar som ska för-

valtas i intern respektive extern regi. 

Inom riskbudgeteringen fastställs

gränsvärden för hur stora finansiella

risker som ska tillåtas inom olika

förvaltningsmandat, så kallade risk-

limiter. 

ALM – val av referensportfölj

Fonden har gjort en årlig ALM-studie

sedan 2000. Den senaste studien är

således den femte. Syftet med att

genomföra en ny analys varje år är att

skapa möjlighet att löpande kunna

dra nytta av ny tillgänglig informa-

tion, om exempelvis demografi och

tillgångspriser. Detta arbetssätt möj-

liggör också en kontinuerlig förbätt-

ring av analysmetodiken. 

AP3s analysprocess för val av

referensportfölj består av två steg:

att de japanska obligationerna var

övervärderade. AP3 valde därför att

vikta om obligationsportföljen i januari

2003 och sålde hela innehavet av

japanska obligationer.

Ingen kristallkula

Men det är viktigt att komma ihåg att

prognoser inte är någon ”kristallkula”

som har alla svaren om framtiden.

Men de ökar möjligheten att bedöma

om tillgångspriserna är ohållbart höga

eller låga vid olika tidpunkter.

– Detta är inte något ”market-

timing”-verktyg som exakt talar om när

till exempel börsen ska gå ned. Medel-

fristiga prognoser är dock möjliga för

aktörer som är uthålliga och kan vänta.

Det handlar mycket om sannolikheten

för att ”felaktiga” priser skall korrige-

ras på olika horisonter. Vi kan fortfa-

rande endast förklara en mindre del av

prisvariationerna för tillgångar på det

här sättet; den större delen förblir oför-

klarad, säger Bengt och fortsätter:

– Men det är ett värdefullt verktyg

för oss om vi ska lyckas med uppdra-

get att skapa en hög avkastning till låg

risk på svenska folkets pensionskapi-

tal. Han avslutar:

– Idag finns det goda skäl att tro att

vi ser en bubbla på obligationsmark-

naden globalt. Obligationspriserna är

ohållbart höga och räntorna ohållbart

låga. Underskottet i de offentliga finan-

serna i OECD och en ökad konsum-

tion i Asien kommer på sikt att pressa

upp räntorna. Genom en god analys

och förståelse av dessa samband kan

AP3 skapa en högre och mer stabil

avkastning på fondkapitalet.

ALM Steg 1: Långsiktig analys

Här studeras sambandet mellan fon-

dens tillgångssida (avkastningen på

fondkapitalet) och åtagandesida (buf-

fertfondernas påverkan på framtida

pensioner). I en statistisk simule-

ringsmodell studeras vilka konse-

kvenser olika tillgångsfördelning får

för pensionssystemets långsiktiga

utveckling, i olika demografiska och

ekonomiska scenarier. I detta steg

antas att tillgångspriserna utvecklas

i linje med historiska mönster.

Målet med den långsiktiga analy-

sen är att identifiera en portfölj som

uppfyller följande tre delmål: 

Mål 1. Bibehåll buffertfondernas

relativa storlek i förhållande till de

årliga pensionsutbetalningarna (så

kallad fondstyrka). Fondstyrkan är

för närvarande strax under fyra, vil-

ket innebär att buffertfonderna

skulle klara att betala nästan fyra

års pensionsbetalningar om inga nya

avgifter betalades in. För att uppnå

en bibehållen fondstyrka krävs en

aktieandel på minst 50 procent.

Mål 2. En bra förväntad utveck-

ling av pensionssystemets balan-

stal. Med en aktieandel i portföljen

på 50-60 procent överstiger det för-

väntade balanstalet år 2030 med hög

sannolikhet 1,1. Enligt förslagen i

betänkandet Utdelning av överskott

i inkomstpensionsystemet (SOU

2004:105) kommer ett balanstal över

1,1 att innebära att överskott delas

ut från pensionssystemet. 

Mål 3. Minimering av risken för

stora pensionsbortfall som orsakas

av den automatiska balanseringen.

Om demografin utvecklas enligt

SCBs aktuella huvudscenario blir

den förväntade effekten av balanse-

ringen försumbar. Om demografin



cent. Vikten för europeiska nomi-

nella obligationer ökas i motsvarande

mån. Inom europeiska obligationer

allokeras 22 procent till Storbritan-

nien (tidigare 16,6 procent) och

övriga 78 procent till euro-området.

3. Minskad valutarisk. Andelen

valutarisk i referensportföljen sänks

från 19,3 procent till 15,6 procent

genom att fonden ökar valuta-

säkringsgraden mot USA-dollar och

brittiska pund.

Utveckling av AP3s strategi

Under hösten 2004 inleddes en över-

syn av AP3s placeringsstrategi,

investeringsprocess och riskkon-

trollorganisation som är fokuserad

på tre huvudområden:

Översyn av riskmått

Att mäta risk och avkastning i ter-

mer av avvikelser från marknadsin-

dex har länge varit vedertagen

praxis inom kapitalförvaltnings-

branschen. Att investera i en index-

portfölj blir, med detta synsätt, risk-

fritt. Erfarenheten visar emellertid

att risken i förhållande till en fonds

åtagande i praktiken är betydligt

större än den risk som det innebär
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sikt. I steg två görs därför en makro-

ekonomisk bedömning av i vilken

grad som dagens tillgångspriser avvi-

ker från långsiktig jämvikt. Sedan

2002 har AP3 vägt in dessa bedöm-

ningar i valet av referensportfölj. I

beslutet om 2005 års referensportfölj

har den medelfristiga analysen fått

större genomslag.

Referensportföljen 2005

Med utgångspunkt från den medel-

fristiga marknadsanalysen har fon-

den genomfört ett antal förändringar

av sammansättningen av fondens

referensportfölj vid årsskiftet

2004/2005. AP3s bedömning är att

den nuvarande låga räntenivån inte

är uthållig och att det finns stor risk

för fallande obligationspriser under

de kommande åren. Vidare räknar

fonden med en hög sannolikhet för

ytterligare kronförstärkning, i syn-

nerhet mot USA-dollarn. Denna

marknadssyn har resulterat i föl-

jande portföljförändringar:

1. Kortad löptid i ränteportföljen.

Durationen i fondens jämförelsein-

dex för räntebärande tillgångar hal-

veras genom att utesluta obligatio-

ner med längre löptid från fondens

jämförelseindex. 

2. Andelen realränteobligationer i

portföljen minskas från 9,5 till 0 pro-

Med utgångspunkt från medelfristiga prognoser för
avkastningen på olika marknader har AP3 gjort ett
antal förändringar av referensportföljen för 2005.
Andelen realränteobligationer har satts till noll.
Aktieandelen är dock oförändrat 54,5 procent. 62,9
procent av portföljen består av utländska tillgångar.

AP3s referensportfölj 2005

Sverige 16,0%

Europa 17,5%

Nord-
amerika 14,7%

Asien 6,3%

Sverige 12,6%

RÄNTEBÄRANDE AKTIER

Europa 17,9%

USA 6,5%

FASTIGHETER 8,5%

Valutasäkringskvoter i referensportföljen 2005 (2004 inom parentes)

Bruttoexponering Netttoexponering
i % av referens- Valuta- i % av referens

portföljen säkringskvot, % portföljen

Utländska obligationer 24,6 (14,9) 100 (100) 0 (0)

Utländska aktier 38,5 (38,5) 62 (52) 14,6 (18,3)

Svenska aktier med utländsk juridisk hemvist 1,0 (1,0) 1,0 (1,0)

Referensportföljen totalt 64,1 (54,4) 15,6 (19,3)

Hur stor andel av AP3s utländska investeringar som ska skyddas mot utländsk valutarisk fastställs årligen
inom ramen för styrelsens beslut om referensportfölj. Beslutet bygger dels på en analys av vad som är lång-
siktigt bäst ur ett portföljperspektiv, dels på aktuella prognoser för valutakursutvecklingen.

däremot utvecklas enligt SCBs pess-

imistiska scenario finns en bety-

dande risk att balanseringen slår till.

AP3s analys visar att en aktieandel

på 50-60 procent krävs för att risken

för stora pensionsbortfall ska mini-

meras i detta scenario.

AP3s senaste ALM-studie bekräf-

tar resultaten i tidigare studier att

en portfölj med en aktieandel på 50-

60 procent bäst uppfyller dessa upp-

ställda mål.

ALM Steg 2: Medelfristig marknadsanalys

Marknaderna är inte vid varje given

tidpunkt rätt värderade, vilket gör

att tillgångar på kort sikt inte alls

behöver ge den avkastning och risk

som man kan förvänta sig på lång
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i portföljen. Rapporter för risk och

avkastning tas fram dagligen. Fondens

modeller och rutiner för riskmätning

har utvecklats kontinuerligt och hål-

ler idag en hög internationell stan-

dard. Efter att nya mål för risk och

avkastning fastställts kommer risk-

uppföljningssystemet att behöva

anpassas till detta. Vidare kommer

beslutsprocessen för risklimiter och

riskuppföljning att ses över.

att avvika från index. För närva-

rande pågår ett nytänkande där 

nya och mer rättvisande mått på

risk och avkastning söks. AP3 har

med stort intresse följt denna idé-

utveckling och arbetar med att ta

fram nya mått på absolut risk och

absolut avkastning att komplettera

de traditionella relativa måtten med. 

Översyn av investeringsfilosofi

Beslutsstrukturen och investerings-

filosofin i alla delar av AP3s investe-

ringsprocess kommer att ses över.

Här kommer AP3 att undersöka

möjligheterna att öka inslaget av

förvaltning med absoluta avkast-

ningsmål, det vill säga förvaltning

som står friare i förhållande till

marknadsindex. Även inom detta

område har det skett en snabb

utveckling inom kapitalförvalt-

ningsbranschen av nya förvaltnings-

stilar och produkter. Inte minst vad

gäller olika derivatprodukter som

gör det möjligt att försäkra portföl-

jen mot värdeminskningar mot att

man överlåter avkastningen över en

viss nivå till en motpart med en

annan riskprofil. 

Översyn av riskkontrollorganisation

AP3 har ända sedan starten 2001 lagt

stor vikt vid att noga mäta risknivån

Prestigefylld IPE-utmärkelse under 2004
Varje år utser branschtidskriften IPE (Investment and

Pensions Europe) Europas ledande pensionsförvaltare

genom att dela ut prestigefyllda IPE-utmärkelser. 2004

fick AP3 utmärkelsen bästa pensionsfond i kategorin

portföljförvaltning och portföljkonstruktion.

IPE-utmärkelser 2001–2004

› 2001 AP3 utsågs till bästa 
pensionsfond i Sverige.

› 2002 AP3 utsågs till bästa 
pensionsfond i Sverige samt
Europa.

› 2004 AP3 utsågs till europeisk
ledare inom portföljförvaltning
och portföljkonstruktion

Erik Valtonen, chef för gruppen för risk

management, berättar:

– Vi på AP3 är mycket stolta över

att vinna denna utmärkelse. Det är en

möjlighet för oss att jämföra oss med

våra kollegor i Europa och vinsten är

ett kvitto på att vi tillhör toppskiktet

inom vårt område.

AP3 belönas för hur fonden arbe-

tar med ALM-analys, förvaltnings-

struktur och riskbudgetering, så att

man skapar en portfölj som på bästa

sätt klarar av fondens åtaganden i

pensionssystemet.

– Genom ett nära samarbete mellan

olika delar i organisationen har vi hittat

ett strukturerat sätt att steg för steg

omvandla våra åtaganden till en konkret

portfölj. Utmärkelsen betyder mycket

för oss eftersom den visar att AP3 till-

hör de ledande europeiska pensions-

fonderna, avslutar Erik.
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Riskhantering är en förutsättning för fra

Riksdagens uppdrag till AP3 säger

att den totala risknivån i förvalt-

ningen ska vara låg och att risk ska

tolkas i termer av framtida pensions-

utbetalningar. I den årliga ALM-

analysen arbetar AP3 med känslig-

hetsanalyser som visar hur förändr-

ingar i demografi, tillgångspriser,

tillväxt och inflation påverkar fon-

dens val av referensportfölj. Utifrån

resultatet av denna analys beslutar

sedan styrelsen vilken sammansätt-

ning av tillgångar AP3 ska ha i sin

referensportfölj. Läs mer om ALM-

analysen på sidan 15.

Marknadsrisker

All kapitalförvaltning är förknippad

med risker. Dessa risker är en förut-

sättning för att skapa avkastning

och därför måste AP3 ta finansiella

risker för att klara av sitt uppdrag. 

Marknadsrisker handlar huvud-

sakligen om hur mycket portfölj-

värdet kan förväntas ändras under

en viss tidsperiod, till exempel

under en dag eller ett år. Ofta är

man mer intresserad av förlust-

risken än uppsidan, men riskmått

visar även det möjliga spannet av 

avkastningspotential. Risk kan

mätas i absoluta tal och i procent.

Det finns i stort sett två komplet-

terande sätt att se på marknadsrisk

som har betydelse för AP3: den abso-

luta risken och den relativa risken.

Den absoluta risken kvantifierar den

totala risknivån i en portfölj (till

exempel fondens totalportfölj eller

ett enskilt mandat). Den relativa 

risken kvantifierar konsekvenserna

av avvikelser mellan en portfölj och

dess referensindex. 

Den absoluta risken visar hur

mycket portföljvärdet kan ändras,

med en viss sannolikhet under en

viss tidsperiod. Den absoluta risken

mäts ofta i termer av standard-

avvikelse för avkastningen (volatil-

itet) eller som Value-at-Risk (VaR).

VaR kan uttryckas i kronor eller

procent och kvantifierar hur troligt

det är att portföljen förlorar ett visst

belopp eller mer. 

Den andra aspekten av marknads-

risk, den aktiva (eller relativa) ris-

ken, beskriver risken för att avvika

från ett referensindex. Aktiv risk

avser alltså de relativa förändring-

arna i portföljvärdet mätt mot ett

marknadsindex, vilket för AP3 är

fondens referensindex. AP3s aktiva

risk uppstår med andra ord genom

att delar av fondens portfölj för-

valtas aktivt mot referensportföljen.

Den aktiva risken mäts vanligen

som tracking error, det vill säga

standardavvikelsen av den aktiva

avkastningen. Nivån av aktiv risk

bestäms huvudsakligen av hur

mycket fonden väljer att avvika från

sitt referensindex men påverkas

också av den allmänna volatilitets-

nivån.

Den absoluta risken för AP3s

portfölj av marknadsnoterade till-

gångar mätt i termer av volatilitet

uppgick under 2004 till 5,4 procent.

Fondens tracking error för samma

portfölj uppgick till 0,5 procent.

Fondens totala risk förklaras således

huvudsakligen av valet av den strateg-

iska portföljen.

AP3 mäter både absolut risk och

aktiv risk för hela portföljen. Grup-

pen för risk management ansvarar

för dessa beräkningar och riskerna

redovisas i dagliga riskrapporter.

AP3s uppdrag att förvalta det svenska pensionskapitalet innebär ett särskilt ansvar. Därför lägger

vi stor vikt vid att identifiera och analysera de risker som följer av vårt uppdrag.
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AP3 arbetar med marknadsrisker

på tre nivåer:

› Den första nivån fastställer ett tak

för den sammantagna absoluta

marknadsrisken och limiter för

tillåtna avvikelser för vikterna när

det gäller olika tillgångsslag i refer-

ensportföljen. 

› Den andra nivån är riskbudgete-

ringen och berör främst den aktiva

risken. Här fördelas den över-

gripande risklimiten på olika till-

gångsslag, delportföljer och för-

valtningsmandat.

› Den tredje och sista nivån, utgörs

av en löpande kontroll som ser till

att fastställda risklimiter och andra

restriktioner inte överskrids. Detta

sker genom dagliga rapporter. 

Gruppen för risk management har

ansvar för analys av fondens mark-

nadsrisker. Allokering av risk sker i

samarbete med fondens förvalt-

ningsenheter. Gruppen ansvarar för

att risklimiter efterlevs och att

relevanta rapporter tas fram och

granskas. Riskkontrollfunktionen

ligger organisatoriskt under risk

management men rapporterar

direkt till VD och styrelsen.

Operationella risker

Utöver marknadsrisker, uppstår

även operationella risker i förvalt-

ningen. Det är risker som kan upp-

komma genom händelser eller incid-

enter i den dagliga verksamheten

som både kan orsaka direkta port-

följförluster eller att AP3s trovärdig-

het som förvaltare sätts på spel.

Operationella risker uppkommer till

exempel till följd av den mänskliga

faktorn, otillräckliga system eller

yttre påverkan som brottsliga 

handlingar eller katastrofer.

De operationella riskerna hante-

rar fonden framför allt genom att

noggrant dokumentera rutiner och

säkerställa att verksamheten har

tillräckligt många och kompetenta

medarbetare. En viktig del är även

att säkerställa att det finns stöd i

form av datasystem och organisa-

tionsstruktur samt att AP3 är väl

förberett för extraordinära situ-

ationer.

Fondens administrative chef har

ansvaret för de flesta av processerna

kring AP3s operationella riskhanter-

ing. Fondens Compliance-funktion

har ett övervakningsansvar.

Etiska riktlinjer

AP3 har även utformat egna interna

etiska riktlinjer. Dessa har beslutats

av styrelsen och säger att verksam-

heten ska bedrivas på ett sätt som

innebär att såväl riksdag och reger-

ing som allmänheten känner ett

stort förtroende för AP3s sätt att

fullgöra sitt uppdrag. Läs mer om

våra etiska riktlinjer på sidan 10

eller på www.ap3.se.

Nästa steg – ett nytt portföljsystem

AP3 arbetar ständigt med att för-

bättra sin riskhantering. Ett exempel

är att fonden under 2005 kommer

att implementera ett nytt portfölj-

system. Detta system ger AP3 möj-

lighet att ytterligare säkra de interna

processerna och att förbättra risk-

kontrollen.

mgångsrik förvaltning
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Varje företag är unikt

Under de år som gått sedan AP3

inledde sin verksamhet 2001 har

landskapet för svensk ägarstyrning

genomgått påtagliga förändringar.

De institutionella ägarna har blivit

mer aktiva och synliga, vilket bidra-

git till att förbättra maktbalansen

mellan ägare, styrelse och företags-

ledning. I flertalet noterade bolag

finns numera nomineringskom-

mittéer bestående av ägarrepresent-

anter. De nya optionsprogram som

föreslås är mindre långtgående och

innehåller i ökad utsträckning prest-

ationskoppling. Under 2004 fick

Sverige en kod för bolagsstyrning

som på många punkter samman-

faller med kraven i AP3s ägarpolicy. 

Fokus på nomineringskommittéer

Detta nya landskap innebär nya förut-

sättningar för AP3s arbete med ägar-

frågor. Arbetet fokuseras nu främst

på fondens insatser i nominerings-

kommittéer. Den viktigaste ägar-

frågan är att se till att bolagen har

bra styrelser som har vilja och för-

måga att säkra att bolaget sköts i

enlighet med ägarnas intressen. AP3

arbetar för att nomineringsarbetet

ska baseras på en systematisk utvärd-

ering av styrelsen. Många gånger är

det nödvändigt att nomineringskom-

mittén tar fram ett eget underlag för

att göra en självständig bedömning

av styrelsen, bland annat genom att

föra egna samtal med enskilda styr-

elseledamöter. Det blir också allt

vanligare att styrelseutvärderingar

sker i samarbete med en extern, 

oberoende part, vilket AP3 ser 

positivt på. 

AP3 verkar för att synen på upp-

draget som styrelseledamot förändras.

Det får inte ses som ett livslångt

hedersuppdrag. Ändamålsenlig för-

nyelse av styrelserna bör öka. Pro-

cessen för att identifiera nya styr-

elsekandidater ska vara kvalitets-

säkrad, exempelvis genom att en

rekryteringskonsult gör en bred

inventering av potentiella kandid-

ater. AP3 verkar för att rekryterings-

basen för styrelseuppdrag breddas.

Inom varje styrelse ska det finnas

ledamöter med olika kompetens och

bakgrund. Bland annat verkar AP3

för en jämnare könsfördelning i styr-

elser. 

Svensk kod för bolagsstyrning 

AP3 välkomnar den nya svenska

koden för bolagsstyrning som en led-

stjärna för god praxis. Men samtidigt

bör mångfalden i svensk bolags-

styrning värnas. Vad som är bäst för

aktieägarna i det enskilda bolaget,

AP3 eftersträvar att utöva ett aktivt och tydligt ägaransvar i de bolag där fonden är en stor ägare.

Enligt riksdagens riktlinjer ska fondens ägarinflytande bidra till fondens övergripande mål om bästa

möjliga avkastning på fondkapitalet. Detta kräver en flexibel tillämpning av ägarpolicyn som tar

hänsyn till bolagens olika förutsättningar. Varje företag är unikt.

Inför bolags-

stämmorna 2004

• Alfa Laval

• Cardo

• Elekta

• Haldex

• Höganäs

• Munters

• Nobia

• Orc

• SKF

• SwitchCore

AP3s representation i 
nomineringskommittéer

Inför bolags-

stämmorna 2005

• Alfa Laval

• Cardo

• Castellum

• Haldex

• Höganäs

• Nobia

• SwitchCore

• Telelogic



dessa bolag. Ambitionen med dessa

möten är att förmedla AP3s syn på

ägarfrågor och fördjupa AP3s kun-

skap om bolaget.

Styrgrupp för ägarfrågor

AP3s styrelse beslutar om fondens

ägarpolicy. Den löpande hanteringen

av ägarfrågor görs av en styrgrupp

bestående av VD, chefen för ägarstyr-

ning och aktiechefen. Pernilla Klein

utsågs hösten 2004 till chef för ägar-

styrningen, vilket är en ny befatt-

ning i AP3s organisation. Detta inne-

bär att AP3 avsätter ökade personella

resurser till ägarstyrningsområdet.

Hanteringen av ägarfrågor sker i

nära samarbete med portföljförvalt-

arna i AP3s svenska aktieförvaltning

som har expertkunskap om bolagen.
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varierar mellan olika bolag. Därför är

det viktigt med den flexibilitet som

ges av principen ”följ eller förklara”

och där marknaden (ägarna) får

avgöra om förklaringen är godtagbar.

AP3 kommer att verka för enkla och

översiktliga bolagsstyrningsrapporter

där förklaringarna inte behöver vara

alltför omfattande och juridiskt kom-

plicerade. Det viktiga är att mark-

naden får en upplysning rörande de

fall där man valt att inte följa koden.

Fondens agerande under 2004

Under 2004 har AP3 deltagit i 47

ordinarie bolagsstämmor och 11

extrastämmor. Fonden var inför

bolagsstämmorna 2004 represent-

erad i 10 nomineringskommittéer.

Inför 2005 års bolagsstämmor deltar

AP3 i 8 nomineringskommittéer 

(se faktaruta). 

Om AP-fondernas ägarstyrning i regeringens

proposition 1999/2000:46: AP-fonden i det

reformerade pensionssystemet:

• ”Syftet med ägarpolicyn ska vara att

bidra till det övergripande målet om hög

avkastning.”

• ”Varje fond får äga maximalt 2 procent

av Stockholmsbörsen.”

• ”Fonderna får kontrollera maximalt 10

procent av rösterna i ett enskilt bolag.”

• ”Fondernas ägande ska inte vara ett

näringspolitiskt eller ett ekonomipolitiskt

instrument.”

AP3s ägaruppdrag

I samband med delårsrapporten

för första halvåret 2004 publicer-

ades en sammanfattning av AP3s

arbete med ägarfrågor under bolags-

stämmosäsongen 2004. Bland de

viktigare händelserna under 2004

kan nämnas att AP3 röstade nej till

styrelsens förslag till optionspro-

gram i Investor samt att fonden 

deltog i de institutionella ägarnas

påtryckningar för att införa en 

prestationskoppling i SEBs options-

program. På Swedish Matchs

bolagsstämma framförde AP3 krav

på att bolaget skulle offentliggöra

sin etiska uppförandekod, vilket

senare också skedde.

AP3 eftersträvar en nära relation

med de 10–15 bolag där fonden är

bland de större ägarna. Fonden bju-

der in till regelbundna möten med

ledning och styrelseordförande för
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AP3 utgår ifrån att de företag som fonden

äger aktier i följer internationella konven-

tioner 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 tvångs-

arbete, barnarbete, arbetsvillkor, lika-

behandling och organisationsfrihet).

• FNs förklaring om de mänskliga rättig-

heterna.

AP3 ser också positivt på att företag

ansluter sig till principerna i FNs Global

Compact.

AP3 verkar för uppförandekoder

Hänsyn till miljö och etik är en för-

utsättning för att ett företag ska

kunna drivas i enlighet med ägarnas

långsiktiga intressen. Vi tror att det

långsiktigt påverkar avkastningen

positivt. Därför är dessa frågor en

viktig del av det arbete som AP3

bedriver inom ägarstyrningsområ-

det. Här verkar AP3 för att säker-

ställa att ledningen för de företag

som fonden investerar i identifierar

och hanterar sociala och miljömäs-

siga risker på ett sätt som skapar

värde för aktieägarna. 

Systematisk process

AP3 har utvecklat en systematisk

process för att integrera miljö- och

etikfrågor i fondens placeringsverk-

samhet. Denna process består av två

steg:

1. Etisk företagsanalys. Här analyse-

ras företagens exponering för miljö-

mässiga och sociala risker och hur

väl företaget hanterar dessa risker.

2. Aktivt ägarengagemang, genom

vilket AP3 försöker påverka före-

tagen att säkerställa en ändamåls-

enlig riskhantering inom miljö- och

etikområdena. 

Denna process är utformad för att

försäkra sig om att AP3 har goda

kunskaper om de miljömässiga och

sociala riskerna i de företag där fon-

den har en väsentlig ägarandel, 

vilket i första hand är svenska bolag.

När brister upptäcks, inleder AP3 en

dialog med företaget. Detta arbete

sker i samarbete med det brittiska

konsultföretaget Core Ratings.

Under 2004 har AP3 fört en dialog

med tre svenska bolag angående

miljö- och etikfrågor.

Vad är uppförandekod?

Fokus i AP3s arbete med aktiv ägar-

styrning på miljö- och etikområdet

ligger på att de företag som fonden

investerar i ska ha en så kallad upp-

förandekod. Detta gäller i synnerhet

företag vars verksamhet innebär

betydande miljöpåverkan eller som

har produktion och/eller upphandl-

ing i länder vars regering saknar vilja

eller förmåga att säkerställa efterlev-

naden av grundläggande internatio-

nella regelverk avseende mänskliga

rättigheter, arbetstagarnas rättig-

heter, korruption och miljöhänsyn. 

Med uppförandekod avses ett kon-

cernövergripande regelverk och led-

ningssystem för hantering av miljö-

och etikfrågor. En uppförandekod bör

bland annat uppfylla följande krav:

1. Transparens. Kodens grund-

läggande principer bör kommunic-

eras öppet till aktieägare och övriga

intressenter. 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 uppförande-

koden ska kunna utvärderas av

aktieägare och andra intressenter

bör företagen ha en fullgod extern

rapportering av kodens innehåll,

rutiner för uppföljning samt rele-

vanta nyckeltal. En bra utgångs-

punkt 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.

I den lag som styr AP-fondernas uppdrag sägs att ”Hänsyn till miljö och etik ska tas i placerings-

verksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.” AP3 har valt att i

första hand tillämpa fondens miljö- och etikhänsyn genom aktiv ägarstyrning. Istället för att välja

en metod för att utesluta enskilda företag eller sektorer ur portföljen, hoppas AP3 kunna göra 

större nytta genom att använda fondens ägarinflytande.

AP3s etik
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God avkastning på fondkapitalet 2004

Sett över perioden 2001–2004 har

fonden lyckats skapa en positiv mer-

avkastning efter kostnader jämfört

med referensportföljen. Avkast-

ningen efter kostnader för AP3s

marknadsnoterade portfölj för hela

perioden uppgick till 8,0 procent.

Fondkapitalet

AP3s fondkapital ökade från 142,5

till 160,3 miljarder kronor per 31

december 2004. Ökningen berodde

på en avkastning om 16,1 miljarder

kronor och ett nettoinflöde av 

kapital om 1,7 miljarder kronor. 

Av fondkapitalet utgjordes 55,5

procent av aktier, 40 procent av

obligationer och 4,5 procent av 

fastigheter per 31 december 2004.

Avkastning på totalportföljen 2004

Marknadsutvecklingen med en sti-

gande aktiemarknad och fallande

långräntor var gynnsam för avkast-

ningen på AP3s fondkapital. 

Avkastningen på totalportföljen

uppgick till 11,4 procent före kost-

AP3s fondkapital ökade med 17,8 miljarder kronor till 160,3 miljarder kronor under 2004 som en

följd av en kombination av inflöden, aktiva investeringsbeslut, ett gynnsamt börsklimat och sjunk-

ande räntor. Under året viktades aktieportföljen om och andelen asiatiska aktier ökade samtidigt

som andelen amerikanska aktier minskade. I ränteportföljen ökade andelen realränteobligationer på

bekostnad av nominella obligationer. 

nader och 11,2 procent efter kostna-

der. Under 2004 uppgick avkast-

ningen för den marknadsnoterade

delen av portföljen, som exkluderar

fastigheter och onoterade aktier, till

11,4 procent före kostnader och 11,2

procent efter kostnader. Avkast-

ningen för fondens referensportfölj

uppgick till 11,4 procent.

De bästa tillgångsslagen i SEK var 

svenska aktier med en avkastning på

20,1 procent, europeiska aktier 11,9

procent, asiatiska aktier 11,1 procent

och svenska realränteobligationer

11,3 procent.

Under 2004 lyckades fonden inte

uppnå samma avkastning som refer-

ensportföljen. Den aktiva avkast-

ningen uppgick under 2004 till 

–0,2 procentenheter efter kostnader.

De största positiva bidragen kom

från den taktiska tillgångsalloke-

ringen och från de externa förvalt-

arna som överträffade sina referens-

index. Även ränteförvaltningen och

valutaförvaltningen bidrog positivt

medan fondens interna förvaltning

av europeiska och svenska aktier

inte nådde sina referensindex.

Den aktiva risken, mätt som track-

ing error, uppgick till 0,5 procent.

Aktiv avkastning per tillgångsslag 
04-12-31

Aktiv 
% Portfölj Index avkastning

Aktier1 12,2 12,5 –0,3

Sverige 20,1 20,8 –0,7

Europa 11,9 12,9 –1,0

USA 3,8 3,6 0,2

Asien 11,1 11,0 0,1

Räntebärande2 8,1 7,9 0,2

Nominella 5,1 4,9 0,2

Reala 11,1 11,0 0,1

Totalt marknads-
noterade tillgångar3 11,4 11,4 0,0

Fastigheter4 12,5

Onoterade aktier 8,9

Totalt 11,2

1 SEK exklusive valutasäkringar
2 Inklusive valutasäkringar
3 Inklusive valutasäkringar, exklusive kostnader
4 Inklusive skogsinvesteringar

Aktiv avkastning för den 
marknadsnoterade portföljen
04-12-31 

%

Portfölj 11,4

Referensportfölj 11,4

Aktiv avkastning 0,0

Kostnader –0,2

Totalt aktiv avkastning efter kostnader –0,2

Varav bidrag till aktiv avkastning

Taktisk tillgångsallokering 0,2

Svenska och utländska räntebärande 0,1

Valuta 0,1

Externa mandat 0,2

Europeiska aktier (internt förvaltat) –0,2

Svenska aktier –0,1

Övrigt –0,3

Aktiv avkastning 0,0

Kostnader –0,2

Totalt aktiv avkastning efter kostnader –0,2

Fondkapitalets fördelning 
04-12-31

Aktier 55,5%Räntebärande 
realränteobli- 
gationer 9,1%

Räntebärande 
nominella  
obligationer 30,9%

Fastigheter 4,5%
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Taktisk tillgångsallokering

Under 2004 minskade AP3 i allmän-

het risknivån inom den taktiska till-

gångsallokeringen. Den taktiska till-

gångsallokeringen gav ett positiv

bidrag till AP3s aktiva avkastning.

Den taktiska tillgångsalloke-

ringen är en aktiv förvaltning med

mål att skapa meravkastning för

AP3. 

AP3s förvaltningsstruktur för den

taktiska tillgångsallokeringen har

två nivåer: en långsiktig och en

kortsiktig. Den långsiktiga

traditionella taktiska tillgångs-

allokeringens uppgift är att ta längre

positioner när det gäller viktningen

av aktier relativt obligationer. Den

andra nivån arbetar efter den kort-

siktiga marknadstron genom att

aktivt ändra tillgångsallokeringen

samt hantera in- och utflöden ur

fonden. Dessutom ska den andra

nivån göra de rebalanseringar som

kan behövas när avkastningen för

olika tillgångsslag varierar.

I början av 2004 övergick AP3 till

halvrörliga vikter i referensport-

följen. Detta har väsentligt minskat

behovet av rebalanseringar mellan

tillgångsslag jämfört med föregående

år vilket i sin tur sänkt transaktions-

kostnaderna.

Positioner och resultat 2004

Den taktiska tillgångsallokeringen

har under 2004 haft en positiv syn

på aktier jämfört med andra till-

gångsslag. Övervikten i aktier rela-

tivt undervikten i obligationer vari-

erade mellan 0,5 och 1 procent-

enheter under 2004.

AP3 har med detta innehav 

erhållit en exponering mot aktier på

vissa asiatiska marknader. Samman-

taget gav den taktiska tillgångs-

allokeringen ett positivt bidrag till

fondens avkastning på 0,2 procent.

Indexstruktur 04-12-31

Huvudtillgångsslag Referensindex

Aktier

Sverige SIXRX (SIX avkastningsindex)

Europa FTSE Developed Europe
Large Cap

FTSE EuroFirst 300

FTSE Developed Europe 
Mid Cap

FTSE Developed Europe
Small Cap excluding
Investment Companies

USA FTSE AW North America
Large Cap

FTSE North America Mid 
Cap excluding REITS

FTSE North America Small
Cap excluding REITS

Asien FTSE AW Developed Asia
Pacific excluding Japan

FTSE AW Japan

Räntebärande

Sverige Merrill Lynch Swedish
Government Bonds 

Handelsbankens index för
bostadsobligationer

Europa Merrill Lynch EMU Direct
Government Index

Merrill Lynch Jumbo
Pfandbriefe Index

Merrill Lynch UK Gilts Index

Merrill Lynch GBP Corporates
Index

USA Merrill Lynch US Treasury
Master 

Merrill Lynch US Agencies
Bullet Structures

Merrill Lynch Global Large
Cap Corporate Index – USD
Large Cap

Realränteobligationer Merrill Lynch Swedish
Inflation Linked Government
Bonds

Merrill Lynch Inflation Linked
French Government

Merrill Lynch Inflation Linked
US Treasury

Enbart index som ingår i fondens referensindex är med 
i listan.

Referensportfölj och faktisk portfölj3

inklusive risklimiter 04-12-31

Tillåten
viktav-

Referens vikelse i
Portfölj- portfölj- Aktiv procent- 

vikt vikt vikt enheter

Aktier

Sverige 17,1 16,0 1,1 +/–5

Europa 17,8 17,5 0,3 +/–5

USA 14,5 14,7 –0,2 +/–5

Asien 6,2 6,3 –0,1 +/-5

Aktier totalt 55,6 54,5 1,1 +/-7

Räntebärande

Nominella obligationer

Sverige 15,4 12,6 2,8 +/–5

Euro-området 7,7 7,0 0,7 +/–5

Storbritannien 1,4 1,4 0,0

USA 6,3 6,5 –0,2 +/-5

Realränteobligationer

Sverige 4,2 5,2 –1,0 +/–5

Euro-området 3,0 2,4 0,6

USA 1,9 1,9 0,0

Räntebärande 
totalt 39,9 37,0 2,9 +/–7

Fastigheter1 4,5 8,5 –4,0 +/–5

Kassa2

Totalt 100,0 100,0 0,0

Valutasäkrings-
grad utländska 
aktieinve-
steringar 51,2 52,5 –1,3 +/–204

1 Observera att AP3s innehav av fastigheter (via aktier i
fastighetsbolaget AP-fastigheter) i denna tabell redovi-
sas i bruttotermer. Detta innebär att fonden värderar
innehavet utifrån värdet på de fastigheter som bolaget
äger och betraktar finansieringen separat.

2 Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i
denna tabell fördelats på respektive tillgångsslag.

3 Not 1) och 2) innebär att tabellerna inte är fullt jämför-
bara mot balansräkningen.

4 Kring referensportföljens valutahedgekvot för aktier.
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indexet FTSE Eurofirst 300 ökade

med 12,0 procent i euro under 2004.

Fortsatt tillväxt i Japan 

Den japanska ekonomin växte för

fjärde året i rad. Exporten, invester-

ingarna och den privata konsumt-

ionen ökade kraftigt och det japan-

ska indexet FTSE All-World Japan

steg med 10,7 procent i lokal valuta.

Aktieförvaltning
AP3 har en intern och en extern aktieförvaltning. Tillsammans uppgick de båda förvaltningarnas

aktieportföljer 2004 till 89 miljarder kronor med en avkastning på 12,2 procent före kostnader.

En fortsatt stark konjunktur och

låga räntor världen över bidrog till

att skapa ett positivt börsår 2004.

Utvecklingen dämpades något till

följd av en svagare amerikansk dol-

lar och stigande oljepriser. 

Samtliga amerikanska börser

stängde på plus under 2004. Indexet

FTSE All World USA steg med 11,6

procent. Energisektorn var årets

stora vinnare medan läkemedels-

sektorn var förloraren.

Svenska SIXRX index ökade med

20,8 procent under 2004, där Erics-

son var främsta motor med en kurs-

uppgång på 64,3 procent.

Europa efter i konjunkturen 

Tillväxttakten inom euroområdet

ökade under det första halvåret 2004

vilket till stor del förklarades av en

stark export från Euro-området till

omvärlden. Tillväxten för helåret

reviderades ned på grund av ett 

svagare utfall än väntat under det

tredje kvartalet 2004. Det europeiska

Avkastningen på den svenska aktie-

portföljen uppgick till 20,1 procent

vilket kan jämföras med referens-

index som steg med 20,8 procent. Den

europeiska aktieportföljen räknat i

svenska kronor steg med 9,0 procent

jämfört med ett internt kombinerat

index som ökade med 11,1 procent.

AP3s interna aktieförvaltning

består av en aktiechef, en sektorstra-

teg, en grupp med sektorförvaltare,

kvantitativa analytiker samt en exe-

kveringsfunktion. Sektorförvaltarna

är uppdelade i en Sverige-grupp och

en Europa-grupp. Cirka 70 procent

AP3S INTERNA AKTIEFÖRVALTNING
Den interna aktieförvaltningsgruppen ansvarar för en svensk aktieportfölj

på 27 miljarder kronor och en europeisk aktieportfölj på 14 miljarder

kronor. Under 2004 uppvisade dessa portföljer en positiv avkastning

men avkastningen var samtidigt lägre än respektive jämförelseindex.

ens kortsiktiga utveckling. AP3 före-

drar bolag med hög, förutsägbar och

uthållig lönsamhet framför så kal-

lade omstruktureringsbolag. 

Positioner Sverige 2004 

Det svenska referensindexet steg

med 20,8 procent under 2004 varav

av investeringarna i europeiska stor-

bolag förvaltas internt medan reste-

rande 30 procent förvaltas externt.

Inom detta interna mandat sker även

investeringar i europeiska mellan-

stora- och småbolagsaktier.

Investeringsfilosofi

Den svenska portföljen har en

utpräglat långsiktig investeringsfilo-

sofi vilket speciellt märks när fon-

den investerar i små och mellan-

stora bolag. AP3 blir då ofta en stor

ägare och måste därigenom se mer

till företagets potential än till akti-

Portföljkoncentration av internt 
förvaltade aktier 04-12-31
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drygt hälften av ökningen ägde rum

under andra halvåret. Fonden har

under året varit överviktad inom

sektorerna bank och verkstadsbolag

på bekostnad av framförallt skog och

investmentbolag. De största positiva

bidragen till portföljens aktiva

avkastning kom från Assa Abloy,

Nobia, H&M och Castellum och de

största negativa bidragen från Tele2,

Alfa Laval, Gambro och SCA.

Den aktiva risknivån var relativt

konstant under året och i nivå med

2003.

Positioner Europa 2004

Under större delen av 2004 har AP3s

internt förvaltade europeiska aktie-

portfölj i stort sett varit sektor-

neutral. De fem största övervikterna

och undervikterna vid årets slut, i

förhållande till index, framgår av

tabellen här intill.

Fem största ägarandelarna (röster)
AP3s internt förvaltade aktieportfölj
04-12-31

Bolag Andel, %

Munters 8,5

Nobia 8,2

Alfa Laval 7,7

Haldex 7,1

Höganäs 7,0

Benchmark-täckning för internt 
förvaltade aktieportföljer 04-12-31

Sverige Europa

Antalet bolag i benchmark 274 311

% av bolag i benchmark som 
ingår i portföljen 20,1 76,8

Fem största aktieinnehaven
AP3s internt förvaltade aktieportföljer
04-12-31

Marknadsvärde (Mkr)

Sverige

Ericsson 3 491

H&M 2 347

SHB 1 911

Nordea 1 789

TeliaSonera 1 478

Europa

BP 513

Vodafone Group 509

HSBC Hldg 451

Total 361

Novartis 358

Omsättningshastighet

% 2004 2003

Internt förvaltade aktieportföljer1

Svenska aktier 44 53

Europeiska aktier 73 76

1 Exklusive derivat och tradingportföljer.

Största aktiva positioner 04-12-31

% Portföljvikt Indexvikt Aktiv vikt

Sverige

Störst övervikt

Alfa Laval 3,4 0,4 3,0

Assa Abloy 4,5 1,5 3,0

SHB 7,1 4,4 2,7

Höganäs 2,0 0,2 1,8

H&M 8,7 7,0 1,7

Störst undervikt

Sandvik 0,2 2,6 –2,4

Volvo 2,8 4,2 –1,4

TeliaSonera 5,5 6,8 –1,3

Investor 1,1 2,4 –1,3

Industrivärden 0,0 1,2 –1,2

Europa

Störst övervikt

Telekom Austria 0,7 0,1 0,6

Vodafone Group 3,6 3,0 0,6

TDC 0,6 0,1 0,5

Reckitt Benckiser 0,8 0,4 0,4

Roche Holdings 1,8 1,4 0,4

Störst undervikt

BT Group 0,1 0,6 –0,5

Deutsche Telekom 0,8 1,2 –0,4

Unilever 0,7 1,1 –0,4

British American 
Tobacco 0,1 0,5 –0,3

Tesco 0,5 0,8 –0,3
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På de utomeuropeiska aktiemarkna-

derna har AP3 ingen egen förvalt-

ningsorganisation utan använder sig

av externa förvaltare. Externa

förvaltare används även delvis för

den europeiska aktiemarknaden.

Målet för AP3s externa aktie-

förvaltning är att bidra till fondens

aktiva avkastning genom rätt val av

externa förvaltare. För att bidra till

riskspridning i förvaltningen

kombinerar AP3 förvaltare med olika

inriktningar och investeringsstilar.

Europeiska aktier 

Europeiska aktier delas upp i tre 

segment: stora, medelstora och små

bolag. För europeiska storbolag har

cirka 30 procent lagts ut på extern

förvaltning och resterande andel för-

valtas internt. State Street ansvarar

för den externa förvaltningen och

förvaltningen är passiv. 

Förvaltningen av europeiska små

och medelstora bolag förvaltades

liksom föregående år externt till stor

del. Nytt för 2004 var att fonden

bytte referensindex och därigenom

delade upp förvaltningen av små och

medelstora bolag som två separata

mandat. Två av de ursprungliga för-

valtarna, Pictet och JP Morgan

fokuserar framgent på förvaltningen

av småbolag medan Axa Rosenberg

och Kempen fokuserar på medel-

stora företag. För att få en bra kom-

bination av förvaltare valde AP3 att

även inkludera BNP Paribas som ny

AP3S EXTERNA AKTIEFÖRVALTNING
Vid utgången av 2004 uppgick den externa aktieportföljen till 45,4 miljarder

kronor fördelad på 18 aktiemandat inom regionerna Europa, USA och Asien.

Avkastningen från de externa förvaltningsuppdragen, i SEK exklusive

valutasäkring, uppgick till 9,1 procent, vilket var högre än jämförelse-

index som uppgick till 8,6 procent.

förvaltare för medelstora bolag. För-

valtningen av europeiska små och

medelstora bolag är i sin helhet aktiv.

Under 2004 avkastade de europe-

iska mandaten 16,6 procent, jämfört

med index som avkastade 15,8 pro-

cent.

Amerikanska aktier

Förvaltningen av amerikanska

aktier förvaltas i sin helhet av

externa förvaltare inom de tre mark-

nadssegmenten stora, medelstora

och småbolag.

Den amerikanska portföljen för

storbolag förvaltas liksom tidigare av

Merrill Lynch, dels genom ett rent

passivt mandat, dels ett semipassivt

mandat. Det sistnämnda innebär att

förvaltaren kan avvika något från

sitt jämförelseindex för att försöka

generera bättre avkastning. 

I likhet med Europa bytte AP3

referensindex för USA och separerade

mandaten för små och medelstora

bolag. Båda av fondens ursprungliga

amerikanska förvaltare, Battery-

march och Axa Rosenberg, är kvar

som förvaltare efter förändringen.

Axa Rosenberg fokuserar nu på

medelstora bolag, men har ett större

mandat är tidigare. Batterymarch

har i utgångsläget både ett mandat

för småbolag och ett för medelstora

bolag. Därtill tillkom en ny förval-

tare, Dimensional Fund Advisors,

som delar småbolagssegmentet med

Batterymarch.

Under 2004 avkastade de ameri-

kanska mandaten 11,7 procent, jäm-

fört med index som avkastade 11,1

procent. 

Asiatiska aktier 

Fondens asiatiska aktieportfölj består

av två delar, Japan och Stillahavsasien.

Förvaltare med vilka AP3 har slutit avtal

Dessa förvaltare kan komma att erhålla förvalt-
ningsmandat i framtiden.

Aktier

Japan Deutsche Asset Management

Fidelity Pensions Management

Morgan Stanley Investment
Management

Schroder Investment
Management

Stillahavsasien Baring Asset Management

Credit Agricole Asset
Management

Fidelity Pensions Management

Europa små/ Morgan Stanley 
medelstora bolag Investment Management

Scottish Widows Investment
Partnership

USA små/
medelstora bolag Harris Investment Management

Mazama Capital Management

New Amsterdam Partners

Times Square Capital
Management

Global Barclay
indexförvaltning Global Investors

Räntebärande 

Företags-
obligationer BlackRock International

Western Asset Management
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I 2003 års ALM-beslut omallok-

erades 2,5 procent av portföljen från

den amerikanska aktiemarknaden

till Asien som helhet.

Som en följd av det utökades

antalet förvaltare för Asien där JP

Morgan kompletterades med APS

och Schroders. Stillhavsasien-

mandaten avkastade 29,7 procent

och index avkastade 29,0 procent.

Även det japanska mandatet till-

fördes medel till följd av förändring

av referensportföljen. I samband med

detta gjordes en omallokering inom

mandatet där Schroders ersattes av

en kombination mellan Nomura och

JP Morgan. AP3 ville här hitta en

kombination av förvaltare med kom-

Externa förvaltningsuppdrag 04-12-311

Typ av Aktivt/ Marknads- Portfölj- Index- Aktiv Starttidpunkt
Förvaltare Region mandat Passivt värde (Mkr) avkastning, % avkastning, % avkastning, % för uppdrag

Aktiemandat

Capital International Ltd Japan Large cap Aktivt 2 415 9,0 10,7 –1,6 02-08-02

JP Morgan Fleming Asset Management Japan Large cap Aktivt 1 210 12,5 10,2 2,3 04-02-01

Nomura Asset Management Japan Large cap Aktivt 1 199 11,5 10,2 1,3 04-02-01

Totalt Japan 4 825 10,5 10,7 –0,2

JP Morgan Fleming Asset Management Stillahavsasien Large cap Aktivt 2 121 31,6 29,0 2,6 02-08-01

Schroder Investment Management Stillahavsasien Large cap Aktivt 1 357 19,2 20,5 –1,3 04-03-06

APS Asset Management Stillahavsasien Large cap Aktivt 660 18,5 20,5 –2,0 04-03-06

Totalt Stillhavsasien 4 138 29,7 29,0 0,7

Merrill Lynch Investment Managers Nordamerika Large cap Semipassivt 4 713 9,6 9,4 0,2 02-08-30

Merrill Lynch Investment Managers Nordamerika Large cap Passivt 10 883 9,3 9,4 –0,1 00-12-31

Axa Rosenberg Investment Management3 Nordamerika Mid cap Aktivt 2 603 22,0 18,6 3,4 04-06-22

Batterymarch Financial Management Nordamerika Mid cap Aktivt 1 692 10,5 10,3 0,2 04-06-22

Batterymarch Financial Management Nordamerika Small cap Aktivt 1 392 14,9 19,8 –4,9 03-05-31

Dimensional Fund Advisors Inc. Nordamerika Small cap Aktivt 1 388 27,0 26,7 0,3 04-08-13

Totalt Nordamerika 22 672 11,7 11,1 0,6

State Street Global Advisors Europa Large cap Passivt 5 819 10,8 10,9 –0,1 00-12-31

BNP Paribas Asset Management Europa Mid cap Aktivt 1 417 11,5 10,5 1,0 04-05-27

Kempen Capital Management3 Europa Mid cap Aktivt 962 17,9 19,2 –1,3 04-05-27

Axa Rosenberg Investment Management3 Europa Mid cap Aktivt 2 313 19,6 19,2 0,4 04-05-27

JP Morgan Fleming Asset Management Europa Small cap Aktivt 1 983 22,4 22,1 0,3 03-08-29

Pictet Asset Management Europa Small cap Aktivt 1 309 26,1 23,5 2,6 03-08-29

Totalt Europa 13 801 16,6 15,8 0,8

Räntemandat

Prudential Investment Management Nordamerika Investment Grade Aktivt 2 041 6,1 5,2 0,8 02-06-03

Prudential Investment Management Nordamerika High Yield BB Aktivt 149 1,0 1,2 –0,2 04-12-01

Prudential Investment Management3 Nordamerika High Yield B Aktivt 148 11,0 10,2 0,8 04-12-01

Totalt 2 338 6,6 6,3 0,3

Externt förvaltat totalt2 47 773 8,6 8,1 0,5

1 Avkastningar anges i basvaluta (base currency) och avser avkastning under 2004.
2 Här anges avkastningen i SEK exklusive valutasäkring.
3 Resultat inkluderar upparbetat resultat från tidigare förvaltningsuppdrag.

pletterande investeringsstilar vilket

reducerar risken i mandatet.

Under 2004 avkastade de japanska

mandaten 10,5 procent, vilket var

något lägre än index som avkastade

10,7 procent.
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Rätt mix av förvaltare ger bättre riskspridning
Cirka 30 procent av AP3s kapital för-

valtas av andra än AP3 genom så 

kallad extern förvaltning. Idag har AP3

givit 14 förvaltare, uppdelade på 21

olika förvaltningsuppdrag, förtroendet

att sköta svenska folkets pensions-

pengar.

Större andel aktivt förvaltning

– AP3 arbetar hela tiden med att för-

bättra resultatet av den externa för-

valtningen. AP3 har valt en ”multi-

manager”-modell där vi hela tiden

söker rätt mix av förvaltare. Vi tror helt

enkelt inte att någon förvaltare klarar

av att prestera bättre än index under

hela konjunkturcykeln. Därför vill vi

kombinera förvaltare som presterar

starkt i olika marknadslägen och på så

sätt få en hög men mer stabil avkast-

ning samtidigt som risken sänks, berät-

tar Cecilia Sved, portföljförvaltare och

ansvarig för de traditionella tillgångs-

slagen inom den externa förvaltningen.

Under 2004 skedde en del föränd-

ringar inom de externa förvaltnings-

mandaten. En av förändringarna be-

rodde på resultatet från 2003 års

ALM-analys, där 2,5 procent av kapi-

talet omfördelades från USA till Asien

efter ett strategiskt beslut av styrelsen.

Andra förändringar berodde på byte av

indexstruktur.

Under 2004 förändrades samtliga

regionala mandat – Japan, USA, Asien

(exklusive Japan) och Europa – både vad

gäller antalet aktiva förvaltare och stor-

leksmässigt. 

– I vårt japanska mandat ersatte vi en

tidigare förvaltare med två nya, Nomura

och JP Morgan. Skälet var att skapa en

bättre kombination av olika förvaltnings-

stilar. Eftersom Asien fick mer kapital till

följd av ALM-förändringen, beslutade vi

oss samtidigt för att öka antalet förvaltare

från en till tre, där APS och Schroders nu

kompletterar JP Morgan.

Nytt segment

I både Europa och USA introducerade

vi ett helt nytt segment för medelstora

företag. Det innebär att vi flyttade några

av våra tidigare förvaltare inom små-

bolag till det nya segmentet. Vi gjorde

även några kompletteringar, där BNP

Paribas blev ny förvaltare inom europe-

iska medelstora bolag och Dimensional

Fund Advisors ny förvaltare inom ameri-

kanska småbolag, berättar Cecilia.

När AP3 kombinerar förvaltare inom

de olika mandaten väljer fonden förvalt-

are med förvaltningsstilar som kom-

pletterar varandra.

Externt förvaltat kapital som andel 
av totalportföljen
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– För att minska riskerna vill AP3

ha minst två förvaltare i de mandat

som förvaltas aktivt, och storleksmäs-

sigt vill vi att fonden ska vara en vik-

tig, men inte dominerande kund, hos

varje förvaltare, säjer Cecilia. 

– Vi har ett nära samarbete med

alla våra aktiva förvaltare. Det innebär

att vi följer deras portföljer och avkast-

ning på mer eller mindre daglig basis.

Under 2004 tycker jag att AP3 började

nå en bra struktur för mixen av externa

förvaltare och vilka jämförelseindex de

ska mätas mot. Vi räknar därför inte

med lika stora förändringar 2005 som

vi haft under 2004, menar Cecilia.

– AP3 har inte så stort kapital

under förvaltning att vi kan bygga upp

en världsledande intern förvaltning för

alla de olika finansiella marknader och

instrument som finns globalt. Därför

är det i stället effektivare att försöka

vara bästa ”förvaltare av förvaltare”.

På det sättet kan vi göra det vi är bäst

på – långsiktig portföljstrategi och risk-

hantering – medan våra externa förvalt-

are ger oss högre avkastning på

enskilda marknader med sin spets-

kompetens. Denna arbetsmodell är

viktig om AP3 ska kunna skapa en

hög avkastning till låg risk på sitt fond-

kapital, avslutar Cecilia.
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Marknadsutveckling 2004

Efter några år med en svag utveck-

ling förbättrades marknaden för ono-

terade aktier under 2004 både gäll-

ande storleken på investeringsåta-

ganden för nya fonder och beträf-

fande det kapital som återbetalats

till investerare när fonderna sålt

bolag. En högre aktivitetsnivå kunde

märkas under 2004 vad beträffar

nyinvesteringar och den volym på

kapital som nya fonder fått i form av

investeringsåtaganden. Värdet av

investeringsåtagandena till dessa

fonder har ungefär fördubblats jäm-

fört med 2003.

Resultat

2004 gjorde AP3 totalt 9 nya inves-

teringsåtaganden i fonder som inves-

terar i onoterade aktier. Tillsam-

mans med de 28 investeringsåtagan-

den som gjordes mellan åren 2001

och 2003 har fonden nu 37 invester-

ingsåtaganden.

ONOTERADE AKTIER
AP3s totala investeringsåtagande i onoterade aktier uppgick vid utgången

av 2004 till cirka 5,7 miljarder kronor, varav knappt 2,1 var investerade.

AP3s investeringsåtaganden motsvarade vid samma tidpunkt cirka 

3,6 procent av fondens kapital.

AP3s målsättning är att inom ett par

år ha investeringsåtaganden inom

onoterade aktier, så kallad private

equity, som motsvarar cirka 5 pro-

cent av fondkapitalet. Syftet är att

skapa en portfölj som är väldiversi-

fierad vad beträffar geografiskt

område  (Norden, Europa och övriga

världen),  investeringskategori (buy-

outs, venture capital) och invester-

ingarnas tidsprofil. Eftersom AP-

fonderna inte får äga onoterade

aktier direkt, sker alla investeringar

i fonder som investerar i onoterade

aktier, eller i fonder som i sin tur

investerar i andra fonder, så kallade

fund-of-funds. 

Fondens investeringar i onoterade

aktier, sköts av två portföljförvaltare

som varje år bedömer mellan 80 och

100 investeringsalternativ. Av dessa

analyseras ett tjugotal noggrannare

varav ett tiotal brukar bli aktuella

för investeringar.

Externt förvaltat kapital och resultat 04-12-31

Marknadsnoterade tillgångar Onoterade tillgångar

Aktivt Passivt 
Mkr förvaltat förvaltat1 Totalt

Avkastning 3 324 1 258 4 582 148

varav aktiv avkastning 171 –12 159

Totala avgifter 93 4 97 66

Resultat 3 231 1 254 4 485 82

Förvaltat kapital 26 358 21 415 47 773 Investeringsåtaganden 5 728

Gjorda investeringar 2 092

1 Inklusive semipassivt
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Investeringar i onoterade aktier

Per 2004-12-31 hade AP3 gjort följande investeringsåtaganden respektive investeringar i onoterade 
aktier via riskkapitalbolag och fonder. Samtliga belopp är i miljoner lokal valuta.

Totalt Investerat Distribu- Fondens
Fond/Riskkapitalbolag Valuta åtagande belopp1 tioner Värdering startår3

Swedestart Tech SEK 80 45 0 30 2000

Swedestart Life Science SEK 50 28 0 18 2000

Goldman Sachs Vintage Fund II USD 25 16 5 13 2001

HIPEP IV – European Venture Partnership EUR 20 3 0 2 2001

Litorina Kapital 2001 SEK 150 55 0 118 2001

EQT Scandinavia I2 SEK 180 156 111 68 1995

Legal General Venture 2 GBP 7 5 4 3 2001

Candover 2001 Fund EUR 25 20 2 15 2001

Vision Capital III USD 10 4 0 3 2002

PETP III (Adveq) USD 20 7 0 5 2001

Warburg Pincus Private Equity VIII USD 35 24 3 21 2001

InnKap 12 SEK 64 62 0 93 1997

InnKap 22 SEK 95 74 0 21 1999

Carnegie BiotechBridge Fund EUR 5 5 0 5 2002

Legal General Ventures 3 GBP 5 5 1 4 2002

CapMan Equity VII B EUR 20 10 0 9 2001

IT Provider Fund IV SEK 200 31 0 20 2002

InnKap 32 EUR 14 6 0 4 2000

Paul Capital Partners Top Tier Inv. II USD 30 8 2 7 2002

European Secondary Development Fund III EUR 15 2 1 1 2003

Altor 2003 Fund EUR 25 10 2 8 2003

Polder – Greenpark Co-Investment EUR 10 10 4 7 2003

Electra European Fund1 EUR 20 16 5 14 2000

Crown Private Equity European Buyout EUR 30 3 0 3 2003

Auda Secondary Fund USD 25 7 3 5 2003

Rhône Offshore Partners II USD 20 10 7 9 2002

Four Seasons Venture IV NOK 100 75 21 67 2003

GS US Middle Market Buyout Fund USD 80 4 0 3 2003

Keyhaven Capital Partners I EUR 25 1 0 0 2003

Kelso Investment Associates VII USD 25 1 0 0 2004

Legal & General Ventures – LGV 4 GBP 5 1 0 1 2004

Alchemy Investment Plan GBP 6 0 0 0 2004

Greenpark International Investors II EUR 20 0 0 0 2004

HarbourVest 2004 Direct Fund USD 30 2 0 2 2004

NeoMed Innovation IV EUR 10 1 0 1 2004

Goldman Sachs Vintage Fund III USD 20 2 0 2 2004

Ferd Private Equity NOK 200 71 0 71 2004

1 Ovanstående avser av AP3 de facto investerat/erhållet belopp med undantag för de investeringsåtaganden som förvärvats 
i andrahandsmarknaden. I dessa fall avses totalt investerat belopp under investeringsåtagandets hela löptid, det vill säga
belopp investerade av såväl AP3 som tidigare ägare.
2 Innehav som förvärvats på andrahandsmarknaden
3 Vintage year

Totalt uppgår investeringsåtagan-

dena inom onoterade aktier till cirka

5,7 miljarder kronor, varav knappt

2,1 miljarder kronor var investerade

vid utgången av 2004. Dessa investe-

ringsåtaganden motsvarade cirka 3,6

procent av AP3s fondkapital.

De nya investeringsåtaganden

som AP3 ingick under 2004 avsåg i

huvudsak fonder som investerar i

relativt mogna företag och branscher.

Det enda undantaget var investe-

ringsåtagandet i venture capitalfon-

den NeoMed IV (baserad i Norge)

med inriktning mot life science.

Övriga åtaganden fördelades på olika

geografiska regioner: Norden genom

Ferd; Europa genom Keyhaven, Legal

& General, Alchemy, Greenpark och

HarbourVest samt USA genom

Kelso och GS Vintage.

Investeringar i onoterade aktier är

utpräglat långsiktiga till sin karak-

tär, ofta mellan 5 och 10 år. AP3s

portfölj i onoterade aktier är därför

fortfarande i ett tidigt skede vilket

innebär att portföljen belastas av

förvaltningsavgifter samtidigt som

de realiserade vinsterna är små eller

obefintliga. Den redovisade avkast-

ningen för portföljen 2004 uppgick

till 8,9 procent i svenska kronor före

kostnader, exklusive valutasäkringar.

Efter kostnader (förvaltningsavgifter)

uppgick avkastningen till 4,8 procent.
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En liten men viktig del av AP3s portfölj

Varför investerar AP3 i onoterade

aktier?

Bengt Hellström (BH): Dessa invest-

eringar har många fördelar. Historiskt

sett har onoterade aktier haft en högre

avkastning än noterade aktier och de

bästa förvaltarna kan ligga 5–6 pro-

centenheter över aktiemarknadens

genomsnittliga avkastning. Detta inne-

bär att AP3 med onoterade aktier kan

nå en högre avkastning och samtidigt

förbättra portföljens riskprofil.

Hur arbetar AP3 med onoterade

aktier?

Mikael Huldt (MH): Tillsammans ana-

lyserar Bengt och jag mellan 80 och

100 riskkapitalfonder varje år. Av dessa

går vi vidare med cirka 20, varav en

handfull brukar bli aktuella för ett invest-

eringsåtagande. Vi koncentrerar oss

på att bedöma riskkapitalbolagens

kompetens. Vi investerar ju aldrig

direkt i enskilda bolag och försöker

engagera oss så lite som möjligt i 

riskkapitalfondernas investeringar. Vårt

avkastningskrav när det gäller onote-

rade aktier är att ligga cirka 5 procent-

enheter över aktiemarknaden på lång

sikt, vilket innebär fem till tio års sikt.

Hur stora investeringar har gjorts?

BH: Idag har vi totalt gjort investerings-

åtaganden på cirka 5,7 miljarder kronor.

Av dessa har ungefär 2,1 miljarder

använts. Allt kapital används alltså inte

på en gång, utan utnyttjas efterhand

som förvaltarna gör sina investeringar.

MH: AP3 får löpande ha 5 procent av

sitt fondkapital placerat i onoterade aktier,

vilket ger utrymme för ytterligare ett par

miljarder kronor. Vi ska också komma ihåg

att ett åtagande som regel bara utnyttjas

till cirka 70–80 procent, eftersom vi får en

löpande avkastning från investeringar i risk-

kapitalfonder.

Hur har det gått hittills?

MH: Det är ännu för tidigt att bedöma

våra investeringar. De flesta riskkapital-

Här berättar Mikael
Huldt, portfölj-
förvaltare, och 
Bengt Hellström,
chef Extern förvalt-
ning/Alternativa
investeringar, mer
om hur AP3 arbetar
inom området 
onoterade aktier.

Onoterade aktier Draw downs och distributioner
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DistributionerDraw downs

Draw downs är investeringar inklusive kostnader. Distributioner är avkastning på investeringarna. AP3s
investeringar i onoterade aktier generar även ett positivt kassaflöde på kort sikt, så kallade distributioner.
Så här har dessa flöden sett ut från 2001.

fonder investerar och förvaltar på tio

års sikt och det är först efter sju/åtta

år som det verkligen går att göra en

relevant utvärdering. Men generellt kan

man säga att våra investeringar hittills

bedöms ha utvecklats som de ska.

Hur väljer AP3 riskkapitalfonder?

BH: Vi utvärderar varje investeringsal-

ternativ mycket noga. De viktigaste

områdena som vi tittar på är strategi

och marknadsförutsättning, resultat-

och investeringshistorik, ansvariga

personers investeringsobjekt, erfaren-

heter kring ägande och avyttring, hur

man skapat värde tidigare och kvali-

teten på rapportering, administration

och service till investerarna.

Vilka trender finns inom området?

BH: Marknaden för onoterade aktier har

utvecklats starkt de senaste åren och

klimatet i Europa och Norden har blivit

mer öppet. Därför ökar också konkurr-

ensen om de bästa investeringarna hela

tiden. För oss på AP3 betyder det att 

vi fortsatt måste vara en attraktiv och

professionell partner så att de bästa 

riskkapitalfonderna och förvaltarna ser

oss som en viktig investerare.
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Ränteförvaltning
AP3s ränteportfölj uppgick per 31 december 2004 till 66,7 miljarder kronor, uppdelad på 77 procent

nominella obligationer och 23 procent realränteobligationer. De nominella obligationerna var 

fördelade på 58 procent statsobligationer, 27 procent bostadsobligationer och 15 procent företags-

obligationer. Realränteobligationer var fördelade på 47 procent Sverige, 33 procent Euro-området

och 20 procent USA.

Ränteförvaltningen, som består av

såväl svenska som internationella

värdepapper, förvaltas internt. För-

utom den interna förvaltningen har

fonden också ett aktivt samarbete

med den externa förvaltaren ameri-

kanska Prudential (läs mer om detta

samarbete på sidan 35). Den interna

förvaltningen allokerar kontinuer-

ligt kapital till Prudential för en

aktiv förvaltning inom amerikanska

företagsobligationer. Vid utgången

av 2004 var 2,3 miljarder kronor

allokerat externt, vilket motsvarar

4,5 procent av den nominella ränte-

portföljen.

Investeringsfilosofi

Fondens ränteportfölj förvaltas

aktivt, det vill säga genom aktivt

positionstagande med målet att

skapa meravkastning i förhållande

till referensportföljen. Ränteport-

följen består av nominella och real-

ränteobligationer. 

Positioner tas utifrån olika

dimensioner som till exempel dura-

tion, avkastningskurva, ränteskill-

nader mellan stats-, bostads- och

företagsobligationer, kreditvärdig-

hetskategorier och val av enskilda

värdepapper.

Räntemarknaden 2004

Trots en stark ekonomisk tillväxt

och räntehöjningar i USA steg inte

de långa nominella obligationsrän-

torna under året och 10-årsräntan

låg kvar runt 4,2 procent. De korta

räntorna steg däremot kraftigt och 

2-årsräntan i USA gick från 1,8 pro-

cent till 3,0 procent under året.

Detta medförde en kraftig flackning*

av avkastningkurvan med 130 ränte-

punkter. 

Räntorna i Sverige sjönk under

året från 4,8 procent till 3,9 procent

för 10-åriga obligationer. Även inom

Euro-området noterades en liknande

utveckling för en 10-årsränta som

sjönk med cirka 0,6 procentenheter

under året till 3,7 procent.

Den goda konjunkturen, de låga

räntorna och de allt sundare balans-

räkningarna hos bolagen medförde

kraftigt minskade kreditspreadar för

företagsobligationer under 2004,

framför allt i USA. Det innebar 

Kreditstruktur för den nominella 
ränteportföljen 04-12-31

% Portfölj Index Aktiv

Statsobligationer 58,5 57,4 –1,1

Bostadsobligationer 
och agencies 26,9 36,6 –9,7

Företagsobligationer

Investment grade 12,2 6,0 6,2

High yield 2,4 0,0 2,4

Totalt 100,0 100,0 0,0 * Se ordlista
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även att ränteskillnaden minskade

mellan stats- och företagsoblig-

ationer med god kreditvärdighet, så

kallad investment-grade, från 95 till

83 punkter under 2004. Ränteskill-

naden för företagsobligationer med

sämre kreditvärdighet, så kallade

high-yield, minskade från 418 till

318 punkter.

Ränteförvaltningen under 2004

Efter ränteuppgången under våren

2004 neutraliserade AP3 sina posi-

tioner för högre räntor vilket ledde

till minskad risk i portföljen och

ökat fokus på värdepappersval. 

Några exempel på positioner som

bidragit mest positivt till resultatet är:

› En stor position för kurvflackning i

USA både i 2- och 5-årsobligationer

relativt 30-åriga obligationer som

blev cirka 150 respektive 60 punkt-

er flackare under året.

› En övervikt i svenska och europe-

iska realränteobligationer som

båda avkastade 11,3 procent 

relativt amerikanska som gav 

8,5 procent. 

› En stor övervikt i högavkastande

företagsobligationer i USA, 

England, Euro-området och Sve-

rige. Dessa obligationer gav en

mycket god avkastning under året.

Beroende på delmarknad och

kreditvärdighet avkastade de upp

till 20 procent under 2004.

En position som påverkade result-

atet negativt var en kort duration i

nominella och reala obligationer i

USA och Sverige, vilket var ogynn-

samt då räntan gick ned.

Extern ränteförvaltning

AP3s externa ränteförvaltning för-

valtas av Prudential och omfattar

två mandat: amerikanska företags-

obligationer (investment-grade) och

företagsobligationer med lägre 

kreditvärdighet (high yield).

Prudential har varit framgångs-

rika i sin förvaltning och uppnått en

avkastning som överträffar index för

båda mandaten. 

Avkastningen för företagsobliga-

tioner uppgick till 6,1 procent i

lokal valuta jämfört med index som

avkastade 5,2 procent. För high

yields uppgick avkastningen till 10,7

procent jämfört med index som

avkastade 9,9 procent i lokal valuta. 

Resultat

Avkastningen på räntebärande till-

gångar har varit mycket god under

2004 räknat i lokal valuta. Generellt

har realränteobligationer avkastat

avsevärt bättre än nominella och

företagsobligationer bättre än stats-

obligationer.

De tillgångsslag som gav högst

avkastning i fondens ränteportfölj

var svenska (11,3 procent) och

europeiska realränteobligationer

(11,3 procent) samt amerikanska

högavkastande företagsobligationer 

(9,9 procent). Amerikanska stats-

obligationer har givit lägst avkastning

med 3,5 procent. Regionmässigt har

statsobligationer i Sverige och Euro-

området givit bäst avkastning med

8,6 procent respektive 7,7 procent. 

Fem största företagsobligationsinnehaven i den interna ränteportföljen 04-12-31

Motvärde Andel, % av totala 
Innehav Rating (S&P) Delmarknad mkr ränteportföljen

AP-fastigheter SEK 485,7 1,0

Scania A– SEK, EUR 451,5 0,9

Ericsson BB+ EUR, GBP, USD 370,8 0,8

Investor AA– SEK, EUR 363,4 0,7

Vattenfall A– SEK, EUR 346,3 0,7

Fördelning per ratingkategori (S&P) i kreditportföljen 04-12-31

% av portfölj Sverige Euro-området USA Storbritannien Totalt

AAA 0,4 53,7 3,9 96,1 13,9

AA 62,4 8,6 0,5 0,0 44,1

A 22,1 14,9 24,8 0,0 20,2

BBB 8,9 15,1 50,3 0,0 13,9

High-yield 0,0 7,7 20,4 3,9 3,6

Utan rating 6,3 0,0 0,1 0,0 4,3

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Modifierad duration för ränteportföljen 
04-12-31

Modifierad duration i ränteportföljen 
(inklusive externt förvaltade portföljer)

Portfölj Index Aktiv

Nominella obligationer

Sverige 3,6 3,4 0,2

Euro-området 4,6 4,9 –0,3

Storbritannien 6,7 8,0 –1,3

USA 4,2 5,0 –0,8

Totalt nominellt 4,1 4,2 –0,2

Realränteobligationer

Sverige 9,1 11,0 –1,9

Euro-området 7,2 9,2 –2,0

USA 6,6 8,6 –2,0
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Av AP3s tillgångar på cirka 160 mil-

jarder kronor är cirka 42 procent

investerade i räntebärande papper

som stats-, bostads- och företags-

obligationer. Sedan fonden bildades

2001 har AP3 arbetat med att skapa

en diversifierad ränteportfölj som ska

ge en hög avkastning till låg risk. Här

berättar Lars Orest, chef ränte- och

valutaförvaltning, mer om ränteport-

följen och det framgångsrika sam-

arbetet med den externa förvaltaren

Prudential. 

AP3s ränteportfölj, som från bör-

jan nästan bara innehöll svenska

statspapper, är numera en globalport-

följ med allt från grekiska realränteo-

bligationer till högavakastande ameri-

kanska företagsobligationer.

Att investera i företagsobligationer

ställer höga krav på kompetens om

marknaden och kreditbedömning,

eftersom obligationerna ges ut av

enskilda företag. Därför skulle det bli-

vit mycket dyrt för AP3 att bygga upp

en egen intern förvaltning. Istället

valde fonden att göra en offentlig upp-

handling för att hitta de bästa förvaltarna

inom området.

– Det gav oss chansen att studera en

rad förvaltare. Vi tittade på faktorer som

tidigare prestationer, investeringsfilosofi

och investeringsstil, avgiftsnivåer, risk-

rapportering etc. Till slut valde vi tre olika

förvaltare, av vilka Prudential fick det för-

sta mandatet för amerikanska och brit-

tiska företagsobligationer, säger Lars.

Fick utökat mandat

Hittills har samarbetet varit framgångs-

rikt. Prudential fick från starten 200 miljo-

ner USA-dollar som sedan successivt

ökades till 718 miljoner USA-dollar som

mest, under januari 2003. Vid utgången

av 2004 förvaltade Prudential 354 miljo-

ner USA-dollar för AP3s räkning med

Merrill Lynch US Corporate Investment

Grade Index som jämförelseindex. 

– Vi arbetar nära varandra och 

Prudential har lyckats väl med att utnyttja

sitt mandat för amerikanska företags-

obligationer. Under 2003 utökades sam-

arbetet och Prudential fick även förtro-

endet att förvalta vårt nya mandat inom

högavkastande amerikanska företags-

obligationer, så kallade ”high yields”.

Mandatet är litet, men har stor potential.

Jämfört med vanliga amerikanska stats-

papper som gav en avkastning på 4 pro-

cent, har högavkastande företagsobligat-

ioner givit 26 procent sedan april 2003,

säger Lars och fortsätter:

– För oss är en av de största för-

delarna med Prudential kunskaps-

överföringen och att vi fått en bra

diskussionspartner. Våra egna bedöm-

ningar blir bättre och vi får tillgång till en

marknad som skulle varit både dyr och

svår att förvalta internt.

Enligt Lars är den stora trenden inom

portföljförvaltning idag diskussionen

kring absolut avkastning kontra relativ.

– Jag tror att allt fler förvaltare kom-

mer att gå mot en större andel absolut

avkastning. Indexförvaltning innebär ju

att man även följer med när marknaden

viker. Och för att klara vår uppgift som

buffertfond i det svenska pensionssyst-

emet, blir det allt viktigare att fokusera på

avkastning i absoluta tal, avslutar Lars.

Utvecklande samarbete med extern förvaltare

Andelen nominella obligationer är 33 pro-

cent och realränteobligationer 9 procent. I

den nominella portföljen finns det 59 pro-

cent statsobligationer, 27 procent

bostadsobligatioer och 14 procent före-

tagsobligationer.

AP3s nominella regionala portföljfördel-

ning är 18 procent USA, 24 procent Euro-

området, 4 procent England och 54 pro-

cent Sverige.

Efter årsskiftet har AP3s ränteportfölj 

förändrats. Läs mer på sidan 16.

Cirka 42 procent av AP3s totala 
portfölj är obligationer 2004

”Samarbetet med Prudential ger oss tillgång till den 

bästa kompetensen inom företagskrediter.”

Lars Orest, chef ränte- och valutaförvaltning

”Samarbetet med Prudential ger oss tillgång till den 

bästa kompetensen inom företagskrediter.”
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AP3 förvaltar valuta aktivt och

internt. De interna valutamandaten

är utformade som möjliga avvikelser

mot en referensportfölj som både

gäller avvikelser från den öppna

totala exponeringen mot kronan och

mellan olika valutor.

AP3s valutavikter och kurssäk-

ringsnivåer för referensportföljen

bestäms varje år i ALM-analysen

(Läs mer om ALM-analysen på sidan

15). Fondens valutareferens nås med

en 100-procentig kurssäkring av rän-

tebärande instrument och en kurs-

säkring på mellan 30 och 65 procent

för aktier beroende på valuta. 

Valutamarknaden 2004

Årets tre första kvartal präglades av

låg volatilitet i valutamarknaden.

Japans centralbank inledde året med

massiva interventioner för att inte

yenen skulle stärkas mot USA-dol-

larn, men upphörde med dessa åtgär-

der under årets senare del. I slutet av

Valutaförvaltning
AP3s totala valutarisk för portföljen uppgick till 18,7 procent per 31 december 2004. 

Valutarisken för referensportföljen uppgick vid samma tidpunkt till 19,3 procent. 

året kom USAs underskottsproblem

återigen i fokus vilket ledde till

omfattande försäljning av USA-dol-

lar mot i stort sett alla valutor.

USA-dollarn försvagades under året

med cirka 8 procent mot Euro och

med 5 procent mot den japanska

yenen.

Den svenska kronans handels-

vägda index, TCW, pendlade mellan

122 och 129 under året. Den breda

dollarnedgången hade även effekt på

den svenska kronan och medförde

att kronan noterade sina starkaste

nivåer mot USA-dollarn sedan 1997.

Valutapositioner och resultat

Under 2004 valde fonden att öka

valutarisken i referensportföljen från

10,8 procent till 19,3 procent vilket

fortfarande är en lägre exponering än

de maximala 30 procent som lagen

tillät för 2004.

Den aktiva valutaförvaltningen

gav ett positivt bidrag på cirka 10

punkter (0,1 procent) under 2004. De

positioner som främst bidragit till

avkastningen är övervikter i svenska

kronor och australiensiska dollar

mot undervikter i USA-dollar och

Euro.

Valutaexponering per tillgångsslag 04-12-31

Valutaexponerade tillgångar per valuta, Mkr EUR GBP JPY USD Övriga Totalt

Aktier och andelar 14 585 9 174 4 817 23 398 8 358 60 332

Exponering genom SEK-noterade bolag 
med utländsk hemvist1 63 873 0 936

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 14 464 1 906 6 793 23 163

Derivat –19 12 6 9 0 8

Övriga placeringstillgångar 2 464 236 43 4 295 7 038

Valutaexponering, brutto 31 557 12 201 4 866 34 495 8 358 91 477

Kurssäkring –24 959 –9 395 –1 579 –23 240 –1 900 –61 073

Total valutaexponering 6 598 2 806 3 287 11 255 6 458 30 404

1 Att denna exponering anses utsatt för valutarisk är en följd av lagkrav
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marknaden i Stockholm inneburit

att hyresnivåerna, uthyrningsgraden

liksom pris-/värdenivåerna sjunkit.

De senaste ett till två åren har en

likartad, men inte lika omfattande

utveckling noterats även i Uppsala

och Göteborg. 

Framförallt har den minskade

efterfrågan på kontorslokaler drivit på

den negativa hyres- och vakansut-

vecklingen. Minskningstakten av

antalet kontorssysselsatta i Stock-

holm har dock nu avtagit betydligt.

Det finns samtidigt tecken på att

uthyrningsgraden i Stockholms inner-

stad nått en bottennivå och börjat för-

bättras något. 

Resultat 

Per 31 december 2004 värderades

AP3s innehav i AP Fastigheter till

6,8 miljarder kronor, varav 3,1 mil-

jarder kronor utgjorde värdet av fon-

dens andel av aktiekapitalet utifrån

värdet på de fastigheter som bolaget

äger. AP3s innehav i skogsfastighe-

ter värderades till 0,4 miljarder kro-

nor. Under 2004 uppgick avkast-

ningen på AP3s innehav i AP Fastig-

heter till 13,4 procent. Avkastningen

för fastigheter inklusive skogsfastig-

heter uppgick till 12,5 procent.

Fastigheter
AP3s fastighetsexponering består huvudsakligen av innehav i det onoterade fastighetsbolaget AP

Fastigheter. Under 2004 breddade AP3 fastighetsinvesteringarna till att även omfatta skogsfastig-

heter. AP3s investeringar i fastigheter uppgick per 31 december 2004 till 4,5 procent av portföljen.

Fondens innehav uppvisade under 2004 en total avkastning på 12,5 procent, vilket omfattar fastig-

hetsinnehav i AP Fastigheter och skog.

AP Fastigheter, AP3s största inne-

hav, är i första hand inriktat på kom-

mersiella fastigheter och bostäder i

Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Under året utökade AP3 sina fas-

tighetsinvesteringar till att även

omfatta skogsfastigheter. AP3s

investeringar i skogsfastigheter

utgörs för närvarande av aktier i det

svenska företaget Bergvik Skog samt

investeringsåtaganden i de interna-

tionella skogsfonderna Global Tim-

ber Investors 7 och Viking Global

Timber Fund.

Fastighetsmarknaden 2004

Sedan årsskiftet 2001/2002 har

utvecklingen på kontorsfastighets-
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Förvaltningsberättelse 2004

Förvaltningsresultatet för 2004 uppgick till 16,1 (19,8)

miljarder kronor, vilket motsvarar en totalavkastning på

11,2 (16,2) procent efter kostnader och justerat för netto-

flöden. Vid utgången av 2004 uppgick AP3s fondkapital

till 160,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 142,5

miljarder kronor vid årets ingång. Under året erhöll fon-

den ett nettoinflöde av kapital om totalt 1,7 (2,6) miljar-

der kronor. 

Den positiva avkastningen på fondkapitalet förklaras av

en kombination av inflöden, aktiva investeringsbeslut,

stigande aktiekurser och fallande långräntor. Andelen

aktier i fondens referensportfölj uppgick till 54,5 procent.

Återhämtningen på aktiemarknaden under 2003 och

2004 innebär att betydligt mer än den nedgång som

inträffade 2001–2002 nu är återtagen.

Val av referensportfölj

AP3 genomför årligen djupgående analyser av vilken till-

gångsfördelning som har förutsättningar att skapa störst

långsiktig nytta för pensionssystemet (så kallad ALM-

analys). En sådan analys gjordes även inför styrelsens

beslut om referensportfölj för 2004. I början av 2004 för-

ändrades portföljens sammansättning i enlighet med

detta beslut. Bland annat ökade andelen realränteoligat-

ioner och asiatiska aktier samtidigt som vikterna för

nominella räntebärande obligationer och amerikanska

aktier minskades.

Under hösten 2004 genomfördes en ny uppdatering av

ALM-studien. I årets analys ökade betoningen på medel-

fristiga prognoser av avkastningen för olika tillgångar.

Makroekonomiska verktyg har använts för att bedöma

om ett tillgångsslag är under- eller övervärderat. Med

utgångspunkt från denna analys har styrelsen beslutat

om ett antal förändringar av sammansättningen av fon-

dens referensportfölj 2005. Till de större förändringarna

hör att fondens innehav av realränteobligationer har

avyttrats, att den genomsnittliga återstående löptiden i

ränteportföljen har kortats och att valutaexponeringen

har minskats. Målet med förändringarna är att uppnå en

ökad stabilitet över tiden i avkastningen på fondens 

portfölj.

Tredje AP-fondens (AP3s) styrelse och verkställande

direktör avger härmed förvaltningsberättelse för 2004.

Fondkapitalets förändring 2004

Mkr

Ingående fondkapital 1/1 2004 142 536

Pensionsavgifter 42 904

Pensionsutbetalningar1 –41 195

Avgift till Försäkringskassans administration –312

Överfört från avvecklingsfonderna 254

Årets resultat 16 067

Summa fondkapital 31/12 2004 160 254
1 Pensionsutbetalningar inkluderar den engångsreglering som rekvirerats från
Försäkringskassan (f d RFV) som avser perioden 1999–2002

Fondkapitalets förändring 2001–2004

Mkr 2004 2003 2002 2001

Ingående fondkapital 142 536 120 211 132 724 133 975

Nettoinflöde 1 397 2 143 1 984 3 062

Särskild förvaltning 254 424 3 017 1 461

Resultat 16 067 19 758 –17 514 –5 774

Utgående fondkapital 160 254 142 536 120 211 132 724

Fondkapitalets avkastning sedan start

70

80

90

100

110

dec -00 jun -01 dec -01 jun -02 dec -02 jun -03 jun -04dec -03 dec -04

Index 1/1 2001=100

Fondkapitalets förändring exklusive resultatet 2001–2004

Mkr

Ingående pensionskapital 2001 133 975

Nettoinflöde 2001–2004 13 742

Summa 147 717



F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2 0 0 4

w w w . a p 3 . s e T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 4 39

Aktiv avkastning 2004

Den likvida marknadsnoterade portföljen (exklusive

fastigheter och onoterade aktier) gav under 2004 en

avkastning på 11,2 procent efter kostnader, vilket var

något sämre än referensportföljens avkastning som upp-

gick till 11,4 procent. Den aktiva avkastningen uppgick

till –0,2 procentenheter.

Sedan starten av fondens nya förvaltningsmandat för

fyra år sedan har fonden skapat en ackumulerad aktiv

avkastning på 0,8 procent före kostnader. Styrelsens lång-

siktiga mål är att avkastningen ska överträffa referens-

portföljen med 0,2–0,8 procent per år efter kostnader, sett

över en rullande femårsperiod. Hittills uppgår den årliga

avkastningen till 0,05 procent efter kostnader.

Värdepapperslån 

I likhet med flera andra långsiktiga kapitalförvaltare

bedriver AP3 värdepappersutlåning. Verksamheten avser

utlåning av aktier och obligationer till motparter som

både har hög kreditvärdighet och ställer full säkerhet.

Utlåningsprogrammet administreras av AP3s depåbank

Northern Trust. Under 2004 uppgick de totala intäkterna

från värdepappersutlåningen till 40,0 miljoner kronor, att

jämföra med 35,1 miljoner kronor under 2003. Intäkterna

från denna utlåning redovisas som ränteintäkter i resultat-

räkningen.

Totala förvaltningskostnader

Fondens totala förvaltningskostnader uppgick under 2004

till 314 miljoner kronor. Jämfört med verksamhetsåret

2003 ökade fondens förvaltningskostnader med 79 miljo-

ner kronor. Som ett led i utvecklingen av AP3s verksam-

het ökade kostnaderna för externförvaltningen samt

avgifterna för investeringarna i onoterade aktier. Beslutet

om att skaffa ett nytt affärssystem samt borttagandet av

det rörliga ersättningssystemet medförde att IT- samt 

personalkostnaderna ökade.

Externa förvaltningskostnader

Cirka 52 procent av fondens totala kostnader hänför sig

till kostnader för externa förvaltningsmandat och invest-

eringar i onoterade aktier. Per 31 december 2004 förvalt-

ades 30 procent av fondkapitalet av externa förvaltare. Av

den externa förvaltningen var 45 procent passiv förvalt-

ning och 55 procent aktiv förvaltning. Förändringen i

mixen av aktivt och passivt förvaltat kapital framgår av

diagrammet på sidan 29.

Då avgifterna till de externa förvaltarna består av både

fasta och rörliga avgifter, där den rörliga delen är kopplad

Intäkter från värdepapperslån

Mkr 2004 2003

Obligationer 5,2 1,6

Aktier 34,8 33,5

Totalt 40,0 35,1

Större kostnadsposter

% av % av
Mkr 2004 total 2003 total

Totala kostnader 314 235

varav

Externa förvaltare 97 31 56 24

Personal 70 22 63 27

Förvaltningskostnader
onoterade tillgångar 66 21 54 23

IT 30 10 7 3

Depåbank 22 7 20 9

Leverantörer av 
marknadsinformation 9 3 10 4

Lokaler 5 2 6 3
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till avkastningen, kommer avgifterna att vara större ju

bättre resultat de externa förvaltarna presterar. Genom

riskbudgeteringen identifierades att andelen aktiva man-

dat skulle möjliggöra högre avkastning. Andelen fram-

gångsrik aktiv förvaltning ökade under 2004 vilket med-

förde att de totala kostnaderna för extern förvaltning

ökade från 56 miljoner kronor till 97 miljoner kronor.

Ökningen beror på en ökad andel aktivt förvaltat kapital i

Asien, ökad aktiv förvaltning inom segmentet medelstora

bolag i USA och i Europa samt rörlig ersättning till

externa förvaltare för god avkastning, se tabell sidan 30.

Under 2004 uppgick de fasta förvaltningsarvodena till

62 miljoner kronor och de rörliga till 35 miljoner kronor. 

Investeringarna i fonder för onoterade aktier ökade

som planerat under 2004. Investeringsåtagandena upp-

gick vid årsskiftet till cirka 5,7 miljarder kronor. Värdet

av hittills gjorda investeringar uppgår till cirka 2,1 milj-

arder kronor per 31 december 2004. Förvaltnings-

kostnaderna för investeringarna i onoterade aktier 

ökade med 22 procent från 54 miljoner kronor 2003 till

66 miljoner kronor 2004. 

Interna förvaltningskostnader

Fondens interna förvaltningskostnader, (det vill säga för-

valtningskostnader exklusive förvaltningsavgifter till

externa förvaltare och fonder för onoterade aktier), ökade

från 125 miljoner kronor till 151 miljoner kronor under

2004. Kostnadsökningen beror främst på övergången till

enbart fasta löner istället för en kombination av rörlig

och fast ersättning samt kostnader för utbyte av affärs-

system. 

Personalkostnader

AP3 hade under de första tre åren en mycket låg personal-

omsättning. Under 2004 var dock personalomsättningen

betydande. Rörligheten på finansmarknaden började ta

fart under 2004 och branschen började åter igen ny-

anställa folk. Inom AP3 anställdes 11 personer. 3 personer

gick till nya arbetsuppgifter inom fonden och 10 personer

sade upp sig. Vid utgången av 2004 hade fonden 46 pers-

oner anställda varav 2 personer var projektanställda.

Dessutom hade 3 personer kontrakterats för anställning

under första kvartalet 2005.
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Trots de stora personalförändringarna som skedde har

fonden kunnat bibehålla en fokusering på uppdraget och

genom ett flexibelt arbetssätt och omfördelning av

arbetsuppgifter har det löpande arbetet med förvaltning

och administration av portföljen kunnat utföras med

bibehållen kvalitet. Den totala sjukfrånvaron var fortsatt

låg, 0,6 procent. Ingen medarbetare har varit långtidssjuk-

skriven. 

Fonden har sedan 2001 tillämpat ett system för rörlig

ersättning. Med anledning av de nya riktlinjer som rege-

ringen gav ut under 2003 slopades det befintliga systemet

med rörlig ersättning från och med 2004. De fasta

lönerna höjdes i genomsnitt med 20,3 procent för att

kompensera för det rörliga ersättningssystemet. 

Det tidigare systemet kvarstår vad gäller några lång-

siktiga komponenter som sträcker sig utöver räkenskaps-

året. För utfall krävs dels att vissa mål överträffas, dels

att anställningen kvarstår för de medarbetare som om-

fattas. Så länge rörlig ersättning enligt tidigare program

kan bli aktuell görs reservering för detta. Vid räkenskaps-

årets slut uppgick kvarvarande reservering till 1,5 miljo-

ner kronor, efter upplösning av 4,4 miljoner kronor 2004.

IT-kostnader

Under 2003 inledde AP3 upphandling av ett nytt affärs-

system. Målet med upphandlingen var främst att hitta ett

system som uppfyller fondens högt ställda krav på flexi-

bilitet och driftsäkerhet och som klarar av att hantera

tillkommande typer av finansiella instrument. Ett annat

mål var att uppnå en så effektiv affärskedja som möjligt

samt förbättrad riskkontroll. Detta ställer stora krav både

på det egna systemet men också på AP3s motparter,

depåbank, leverantörer av finansiell data med mera.

Beslut fattades i mars 2004 då avtal tecknades om in-

förandet av ett nytt system. Sedan april har utbildning,

workshops och implementeringsarbete fortlöpande

pågått. Cirka en tredjedel av fondens medarbetare har

varit helt eller delvis involverade i detta arbete till-

sammans med personal från leverantören och inhyrda

konsulter. Det nya affärssystemet beräknas gå i pro-

duktion under andra kvartalet 2005. 

Större delen av kostnaderna för det nya affärssytemet

belastade resultaträkningen 2004. Totala kostnaderna för

bytet av affärssystem uppgick under 2004 till cirka 25,3

miljoner kronor. Detta inkluderar förvärv av system-

programvara och hårdvara, konsultinsatser för imple-

mentering, byggande av gränssnitt och projektledning. 

AP3 kommer även under 2005 att ha högre IT-kostnader 

än ett normalår på grund av systembytet.

Genom byte av system kommer fondens operationella

risker att minska och möjligheterna att investera i fler

instrumenttyper att öka. Införandet av ett nytt affärs-

system möjliggör även för fonden att på ett mer effektivt

sätt kan följa upp de externa mandaten. Som en följd har

även nya avtal tecknats med leverantörer av finansiella

data. 

Ägarfrågor

AP3 eftersträvar att utöva ett aktivt och tydligt ägar-

ansvar i de bolag där fonden är en stor ägare. Fokus läggs

främst på insatser i bolagens nomineringskommittéer.

AP3 var inför bolagsstämmorna 2004 representerad i tio

nomineringskommittéer. Inför 2005 års bolagsstämmor

deltar AP3 i åtta nomineringskommittéer. AP3 arbetar

för att nomineringsarbetet ska baseras på en systematisk

utvärdering av styrelsen. Inom varje styrelse ska det 

finnas ledamöter med olika kompetens och bakgrund. 

Fonden verkar för en ändamålsenlig förnyelse av styr-

elserna jämte en jämnare könsfördelning.

Under året förändrades AP3s interna organisation för

ägarfrågor då en tjänst med ansvar för ägarstyrning 

inrättades. I styrgruppen för ägarfrågor ingår även VD 

och aktiechefen.

AP3 eftersträvar att nära följa och delta i svensk och

internationell debatt om ägarstyrningsfrågor. Under 2004

har fonden avgett remissvar om förslaget till Svensk kod

för bolagsstyrning samt Förtroendekommissionens be-

tänkande SOU 2004:47.

Styrelsen lät under hösten 2004 göra en översyn av AP3s

ägarpolicy som resulterade i ett antal smärre justeringar. Av

de 39 kraven i AP3s nuvarande ägarpolicy överensstämmer

Antalet anställda i fondens olika verksamheter 04-12-31

Administration (12)

Ledning, stab (6)

Risk management (7)

Kapitalförvaltning (17)

varav aktieförvaltning (9)  
och ränte- och valutaförvaltning (7)

Extern förvaltning/ 
alternativa investeringar (4)
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16 med de krav som ställs i Svensk kod för bolags-

styrning. I samband med att koden träder i kraft under

2005 kommer ägarpolicyn att revideras.

Val av motpart inom värdepappershandeln

AP3 lägger stor vikt vid att fördelningen av värdepappers-

affärer mellan motparter (mäklare) sker enligt tydliga

principer. Förvaltarna av aktie-, ränte- och valutaport-

följerna tillämpar ett rankingsystem, där motparter

utvärderas enligt ett antal uppställda kriterier. Dessa om-

fattar bland annat kvaliteten på de analyser som mot-

parten tillhandahåller. Rankingen används som utgångs-

punkt för fördelningen av affärsvolymer mellan mot-

parter. De motparter som under 2004 erhöll störst cour-

tage från den interna aktieförvaltningen respektive affärs-

volymer från den interna ränte- samt valutaförvaltningen,

framgår av tabellerna nedan. Totalt courtage för den

externa förvaltningen uppgick till 63,6 miljoner kronor.

Regeringens utvärdering

AP-fondernas verksamhet utvärderas årligen av reger-

ingen i en skrivelse till riksdagen. I maj 2004 present-

erades utvärderingen av 2003 års förvaltning. I utvärder-

ingen fick AP3 beröm på flera punkter, bland annat för

att AP3 har gjort en god analys av de risker som är för-

knippade med valet av placeringar och att AP3 tar

uttrycklig hänsyn till marknadernas värdering vid valet

av referensportfölj. Regeringen konstaterade dock att 

fonden inte uppnått det av styrelsen fastställda målet för

överavkastning i förhållande till jämförelseindex.

För AP-fonderna som helhet uppmärksammade reger-

ingen att samtliga AP-fonder för närvarande bedriver en

indexnära förvaltning med låg relativ risknivå. Samtidigt

ligger förvaltningskostnaderna på en nivå som borde

motivera en högre aktivitet i förvaltningen. Regeringen

noterade också att en jämförelse av AP-fondernas avkast-

ning sedan 2001 visar att riskspridningen av att dela upp

buffertkapitalet på fyra fonder varit begränsad. 

Styrelsen delar uppfattningen att det är önskvärt att

höja den relativa risknivån inom AP3s förvaltning. AP3s

nya ledning har under hösten 2004 inlett en genom-

gripande översyn av fondens placeringsstrategi, invest-

eringsprocess och riskkontrollorganisation. Denna över-

syn syftar bland annat till att analysera möjligheterna att

gradvis höja den relativa risknivån i förvaltningen och

skapa utrymme för en förvaltning som står friare i för-

hållande till index. Med detta sätt att arbeta kan också

skillnaden i avkastning och risk mellan AP3 och övriga

AP-fonder sannolikt att öka.

Vad gäller fondens kostnadsnivå kommer styrelsen

fortsätta att följa upp att AP3 bedriver en kostnads-

effektiv verksamhet jämfört med liknande förvaltnings-

organisationer i Sverige och internationellt.

Motpartsstatistik aktier

Fem motparter som den svenska och den interna europeiska aktieförvaltningen
samt rebalanseringshanteringen betalade mest courtage till under 2004.

I bokstavsordning

Alfred Berg/ABN Amro

Credit Suisse First Boston

Enskilda Securities

Handelsbanken Capital Markets

UBS

Ovanstående motparter erhöll drygt 54 procent av totalt courtage.

Totalt courtage, miljoner kronor 26,0

Totalt antal motparter för aktieförvaltningen, st 27

Motpartsstatistik valutor

Fem motparter som förmedlade störst affärsvolymer inom 
valutaförvaltningen under 2004.

I bokstavsordning

Danske Bank

Deutsche Bank

Morgan Stanley

SEB

UBS

Motpartsstatistik ränteinstrument

Fem motparter som förmedlade störst affärsvolymer inom 
ränteförvaltningen under 2004.

I bokstavsordning

Danske Bank/ Consensus

JP Morgan Chase 

Nordea

SEB

UBS
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Styrelsens arbete 

I februari meddelade AP3s tidigare VD Tomas Nicolin,

som mycket framgångsrikt lett AP3 genom pensions-

systemets reformer, att han avsåg att lämna fonden för

ett nytt uppdrag. Styrelsens rekryteringsarbete bedrevs i

en inom styrelsen utsedd arbetsgrupp med stöd av extern

konsult. I slutet av maj utsåg styrelsen Kerstin Hessius

till ny VD för fonden. Hon tillträdde i september 2004.

Fondens administrative chef Sven Askenberger tjänst-

gjorde som tillförordnad VD under perioden maj till 

september 2004.

Styrelsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt förslaget

till svensk kod för bolagsstyrning och fondens remissvar.

Som ett resultat av styrelsens utvärdering år 2003 har

ett längre strategimöte hållits för att fördjupa förståelsen

av ALM-analysen, referensportföljen och dess operation-

alisering inom organisationen. Förvaltningsfilosofi och

–strategi kommer fortsatt att vara centrala teman i styr-

elsens arbete.

Andra för styrelsen viktiga frågor har varit det för-

ändrade ersättningssystemet och den under 2004 ökade

personalomsättningen vilka har behandlats särskilt ovan.

Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten, varav

ett längre strategimöte. Styrelsen har därutöver genom-

fört två utbildningsseminarier; ett om förslaget till

svensk kod för bolagsstyrning och ett om den inter-

nationella utvecklingen inom pensionsförvaltning.

Styrelsen har sedan tidigare bildat två kommittéer

med syfte att bereda ärenden för styrelsen; en ersättnings-

kommitté och en revisionskommitté. Ersättnings-

kommitténs uppgift är bland annat att bereda frågor om

kompensation till fondens VD och anställda. Under 2004

deltog kommittén i utarbetandet av ett nytt ersättnings-

system för fondens anställda, se ovan. 

Revisionskommittén verkar i första hand inom om-

rådena regelansvar, intern och extern revision och risk-

kontroll. Den har under 2004 särskilt behandlat intern-

kontroll och vidareutvecklat formerna för styrelsens

utvärdering. 

Styrelsen genomförde under 2004 i egen regi en

utvärdering av sitt arbete. Slutsatsen var bland annat att

övergripande strategi- och allokeringsfrågor bör ha fort-

satt hög prioritet och att styrelsesutbildning/seminarier

inom områden som är centrala för AP3s verksamhet skall

fortsätta.
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Resultat- och balansräkning

Mkr Not 2004 2003

Rörelsens intäkter

Erhållna utdelningar 2 063 1 918

Räntenetto 11 2 991 2 661

Realisationsresultat,netto 12 2 457 –2 958

Valutakursresultat,netto –1 438 –764

Orealiserade värdeförändringar 13 10 308 19 136

Summa rörelsens intäkter 16 381 19 993

Rörelsens kostnader

Externa förvaltningskostnader 14 –163 –110

Personalkostnader 15 –70 –63

Övriga förvaltningskostnader 16 –81 –62

Summa rörelsens kostnader –314 –235

RESULTAT 16 067 19 758

Balansräkning

Mkr Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier och andelar;

Noterade 2 86 548 78 584

Onoterade 2 2 853 4 303

Obligationer och andra 
räntebärande tillgångar 3 65 464 54 476

Derivat 4 2 877 2 855

Summa placeringstillgångar 157 742 140 218

Fordringar och andra tillgångar

Kassa och bankmedel 1 610 1 492

Övriga tillgångar 5 36 35

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 1 199 1 172

Summa fordringar och andra tillgångar 2 845 2 699

SUMMA TILLGÅNGAR 160 587 142 917

FONDKAPITAL OCH SKULDER

Derivat 4 205 274

Övriga skulder 7 50 44

Förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader 8 78 63

Summa skulder 333 381

Fondkapital

Ingående fondkapital 142 536 120 211

Nettobetalning mot pensionssystemet 9 1 397 2 143

Överfört från särskild förvaltning 
samt avvecklingsfond 9 254 424

Årets resultat 16 067 19 758

Summa fondkapital 160 254 142 536

SUMMA FONDKAPITAL OCH SKULDER 160 587 142 917

POSTER INOM L INJEN 10
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Noter

Enligt ”Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder” ska årsredovisningen upp-
rättas med tillämpning av god redovisningssed. Buffertfonderna har, utifrån 
gällande föreskrifter för jämförbara finansiella företag, utarbetat gemensamma
redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats med undantag för att:

› periodisering av räntekomponenten i terminskontrakt ej görs

› upplupen effektivränta på räntebärande värdepapper ej beaktas

› futures värdeförändringar under löptiden redovisas som realiserat resultat

Affärsdagsredovisning

Transaktioner på penning- och obligationsmarkanden, aktiemarknaden och valuta-
marknaden redovisas i balansräkningen per affärsdagen, det vill säga vid den 
tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed riskerna övergår mellan 
parterna. Fordran på eller skulden till motparten mellan affärsdag och likviddag
redovisas brutto under övriga tillgångar respektive övriga skulder.

Utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens valutakurser.
Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del
som är hänförlig till värdeförändringen av tillgången eller skulden och en del som
är orsakad av valutakursförändringen. Både realiserade och orealiserade värde-
förändringar till följd av förändringar i valutakurser redovisas i resultaträkningen
under valutakursresultat, netto.

Aktier och andelar

Noterade aktier och andelar värderas till verkligt värde baserat på marknads-
noteringar vid årets utgång. Aktierna redovisas under den marknadsplats där de
har förvärvats. Onoterade innehav värderas enligt EVCAs principer. Dessa innebär
att innehav normalt värderas till anskaffningsvärde under de första 12 månaderna,
därefter sker värdering till ett försiktigt uppskattat marknadsvärde. Marknads-
värdet ska i första hand vara baserat på transaktioner med tredje part, men även
andra värderingsmetoder kan i vissa fall användas. Vid beräkning av realisations-
vinster och realisationsförluster har genomsnittsmetoden använts.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Obligationer och andra räntebärande tillgångar värderas till verkligt värde.
Marknadsvärden för räntebärande värdepapper bestäms i första hand av senaste
köpkurs under årets sista handelsdag, i andra hand av köpkursen dagen före.
Över- och underkurser är inte periodiserade över löptiden. Ränteintäkterna i 
perioden utgörs uteslutande av erhållna och upplupna kupongräntor. Vid beräkning
av realisationsresultat används genomsnittsmetoden.

Återköpstransaktioner

Vid en äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas tillgången fortsatt i
balansräkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepapperet
redovisas som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skillnaden mellan likvid i
avistaledet och terminsledet periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.

Derivatinstrument

Derivatinstrument värderas till verkligt värde. Derivattransaktioner med positivt
marknadsvärde per balansdagen redovisas som placeringstillgångar medan
transaktioner med negativt marknadsvärde redovisas som skulder. Skillnaden
mellan terminskurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras ej över 
terminskontraktets löptid.

Värdepapperslån

Utlånade värdepapper redovisas fortsatt i balansräkningen samt tas upp som
ställd pant inom linjen. Erhållna och upplupna premier redovisas som ränteintäkt.

Inventarier och programvaror

Investeringar i inventarier och förvärvade programvaror av standardkaraktär 
kostnadsförs löpande.

Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats
för fondens räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har sannolika 
ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Detta innebär att även
investeringar i progamvaror normalt kostnadsförs löpande.

Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet

In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt överföringar från
den särskilda förvaltningen respektive avvecklingsfonden, som de fyra buffert-
fonderna äger gemensamt, redovisas direkt mot fondkapitalet.

Inkomstskatter

AP-fonderna är befriade från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. Vid 
placeringar utanför Sverige varierar skattskyldigheten från land till land.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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NOT 2 Aktier och andelar

Noterade aktier och andelar
04-12-31 03-12-31

Mkr Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde

Svenska aktier 28 331 26 693 24 220 26 471

Utländska aktier 56 721 60 857 54 352 63 619

Svenska sammansatta instrument 0 0 12 2

Andelar i utländska fonder 1 496 1 425 0 0

Summa aktier 86 548 88 975 78 584 90 092

Onoterade aktier och andelar
Ägarandel Ägarandel Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

Namn Organisationsnummer Antal kapital röster 04-12-31 03-12-31

Svenska onoterade aktier och andelar

AP Fastigheter Holding* 556650-4196 1 000 000 25% 25% 721 3 221

Bergvik Skog 556610-2959 5% 5% 173 —

Swedestart Life Science 969675-2337 11% 24 15

Swedestart Tech 969674-7725 11% 39 25

Litorina Kapital 2001 969682-2718 33% 46 25

Innkap 1 556541-0056 28% 115 101

Innkap 2 969661-4735 25% 48 43

EQT Scandinavia I 969677-7037 6% 61 62

IT Provider Fund VII 556539-5646 17% 21 8

Summa svenska onoterade aktier och andelar 1 248 3 500

* 2 500 Mkr av aktieägartillskottet  till AP Fastigheter Holding, har under 2004 omvandlats till reverser. Av dessa har 500 Mkr amorterats av AP Fastigheter Holding. Kvarvarande reversfordran 
på 2 000 Mkr redovisas under "Obligationer och andra räntebärande tillgångar". Det verkliga värdet på AP Fastigheter Holding har reducerats med 20 procent substansrabatt.

Utländska onoterade aktier och andelar

EUR

HVP European Venture 19% 22 17

Carnegie BiotechBridge Fund 29% 43 44

Candover 2001 Fund 1% 151 107

Cap Man Equity VII 8% 88 80

Innkap 3 969673-0333 10% 35 20

European Secondary Development Fund III 13% 7 13

Altor 2003 Fund 4% 71 40

Polder – Greenpark Co - Investment 13% 72 29

Electra European Fund 2% 104 62

Crown Private Equity - Eur. Buyout 20% 26 23

NeoMed Innovation IV 26% 4 —

Keyhaven Capital I 12% 2 —

Greenpark International Investors II 6% 0 —

GBP

RT Group 0 —

LGV 2 5% 35 58

LGV 3 3% 53 17

LGV 4 3% 11 —

Alchemy 2% 0 —
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Onoterade aktier och andelar / Forts
Ägarandel Ägarandel Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

Namn Organisationsnummer Antal kapital röster 04-12-31 03-12-31

USD

GS Vintage II 3% 83 65

Private Equity Technology Partners III 10% 53 37

Vision Capital III 19% 31 21

Warburg Pincus Private Equity VIII 1% 173 100

Paul Capital Top Tier Investments II 7% 65 40

Auda Secondary Fund 6% 38 21

Rhône Offshore Partners II 6% 38 26

GS US Middle Market Buyout Fund 29% 30 5

Kelso Investment Associates VII 1% 3 —

Harbour Vest 2004 Direct Fund 10% 12 —

GS Vintage III 2% 10 —

Viking Global Timber Fund LLC 20% 61 —

NOK

Four Seasons Venture IV 17% 73 78

Ferd Private Equity 10% 69 —

Summa utländska onoterade aktier och andelar 1 463 903

Summa svenska onoterade aktier och andelar 1 248 3 500

Summa onoterade aktier och andelar 2 711 4 403

Totalt verkligt värde 2 853 4 303

I tabellen på sid 26 finns en förteckning över de fem största aktieinnehaven i fondens internt förvaltade aktieportföljer. Totala courtagekostnader avseende fondens internt förvaltade aktieportfölj
under året uppgår till 26 Mkr. Se www.ap3.se för en komplett värdepappersspecifikation.

NOT 3 Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper fördelat 
på emittentkategori

04-12-31 04-12-31 03-12-31 03-12-31
Verkligt Anskaffnings- Verkligt Anskaffnings-

Mkr värde värde värde värde

Svenska staten 11 575 10 739 16 080 15 451

Svenska kommuner 37 37 — —

Svenska bostadsinstitut 13 359 13 262 11 623 11 559

Övriga svenska emittenter

Finansiella företag 1 626 1 589 1 753 1 731

Icke-finansiella företag 7 310 7 118 4 879 4 726

Utländska stater 14 554 14 443 8 747 8 839

Övriga utländska emittenter 17 003 17 936 11 394 12 386

Totalt 65 464 65 124 54 476 54 692

Obligationer och andra räntebärande värdepapper fördelat 
på instrumenttyp

04-12-31 04-12-31 03-12-31 03-12-31
Verkligt Anskaffnings- Verkligt Anskaffnings-

Mkr värde värde värde värde

Realränteobligationer 10 341 9 646 9 524 8 818

Övriga obligationer 45 932 45 805 40 701 41 611

Certifikat 293 292 — —

Övriga instrument 8 898 9 381 4 251 4 263

Totalt 65 464 65 124 54 476 54 692

NOT 4 Derivat

Positivt Negativt
Mkr Nominellt Verkligt värde Verkligt värde

Aktierelaterade instrument

Terminer 585 14 1

Summa 585 14 1

Varav clearat 585

Ränterelaterade instrument

Terminer Kort 10 270 27 30

Summa 10 270 27 30

Varav clearat 10 270

Valutarelaterade instrument

Terminer 62 989 2 836 174

Summa 62 989 2 836 174

Varav clearat —

Derivatinstrument får i fondens verksamhet användas för att effektivisera förvalt-
ningen, skydda tillgångarna mot olika risker och för att kunna förändra fondens
position i riskhänseende. Fondens nyttjande av derivatinstrument avser företrä-
desvis terminskontrakt och syftet är i flertalet fall att på kort tid, med en liten
resursinsats och marknadspåverkan samt till en låg kostnad kunna förändra fon-
dens exponering mot vissa marknader eller valutor. Aktieterminer används för att
allokera medel mellan olika regioner eller segment, samt för att parera rörelser
mellan dessa. Även ränteterminer används för regional allokering men även för
att förändra den totala ränterisken, andelen emittentrisk av ett visst slag eller
portföljens position på olika räntekurvor. Inom valutaförvaltningen används valuta-
terminer för att upprätthålla fondens valutahedgekvoter samt för att ta positioner
mellan olika valutor. Andra derivatinstrument förekommer också, om än i mycket
liten omfattning idag. I takt med att förvaltningen utvecklas ytterligare bedöms
inslagen av derivatinstrument öka i verksamheten.
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NOT 4 Derivat / Forts

Samtliga positioner i derivatinstrument följs upp kontinuerligt och resultatmäts
liksom fonden i övrigt på daglig basis. Innan nya typer av instrument implemente-
ras i investeringsprocessen säkerställs att dessa kan hanteras administrativt och
ur riskhänseende. För den händelse förvaltningen omfattar produkter med icke-
linjära riskinslag (t ex optioner), följs också volatilitetsrisken och de dynamiska
riskfaktorerna i positionerna upp.

Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader i cle-
arade produkter, varigenom motpartsriskerna kan reduceras och enbart avse cle-
aringorganisationen. Valutamarknaden för derivatinstrument är emellertid en
OTC-marknad, vilket innebär att denna handel inte är clearad. Kredit- och leve-
ransrisker uppkommer därför normalt gentemot de motparter som anlitas.
Fondens motparter för handel som ej clearas godkänns och limiteras av fondens
styrelse och exponering inom ramen för dessa limiter bevakas löpande. Fondens
riskhantering med avseende på derivatinstrument finns beskriven mer i detalj i
den av styrelsen årligen beslutade riskhanteringsplanen.

Den absoluta merparten av fondens derivatkontrakt har vid var tid återstående
löptider understigande tre månader. Maximalt tillåten löptid för valutaterminer,
vilka utgör den totalt dominerande delen av fondens OTC-kontrakt, är ett år.
Standardiserade, clearade produkter kan ha längre löptider, men är mycket sällan
längre än två år. De derivatinstrument fonden handlar i är också i allt väsentligt
mycket likvida och kan omsättas på relativt kort tid.

NOT 5 Övriga tillgångar

Mkr 04-12-31 03-12-31

Fondlikvider 36 35

Övriga kortfristiga fordringar 0 0

Summa övriga tillgångar 36 35

NOT 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr 04-12-31 03-12-31

Upplupna ränteintäkter 1 172 1 138

Upplupna utdelningar 16 18

Restitutioner 6 11

Övriga förutbetalda kostnader 5 5

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 199 1 172

NOT 7 Övriga skulder

Mkr 04-12-31 03-12-31

Leverantörsskulder 10 9

Fondlikvider 37 8

Löneskatter 0 0

Personalens källskatter 3 1

Övriga skulder 0 26

Summa övriga skulder 50 44

NOT 8 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr 04-12-31 03-12-31

Upplupna externa förvaltningsarvoden 55 44

Bonus inkl sociala avgifter 2 10

Övriga upplupna kostnader 21 9

Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 78 63

NOT 9 Fondkapital

Nettobetalningar mot pensionssystemet
Mkr 04-12-31 03-12-31

Ingående fondkapital 142 536 120 211

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Inbetalda pensionsavgifter 42 904 41 271

Utbetalda pensionsmedel innevarande år –40 696 –38 852

Överflyttning av pensionsrätter till EU –95 0

Reglering av pensionsrätt –4 5

Engångsreglering avseende 1999–2002 –400 0

Administrationsersättning till Försäkringskassan –312 –281

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet 1 397 2 143

Överfört från Första AP-fondens avvecklingsfond 129 394

Överfört från Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning 125 30

Summa överfört från avvecklingsfond/särskild förvaltning 254 424

Årets resultat 16 067 19 758

Utgående fondkapital 160 254 142 536

Förvaltat kapital Första AP-fondens avvecklingsfond 4 924 5 214

Förvaltat kapital Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning 806 1 291

Årsredovisningar över Första AP-fondens avvecklingsfond respektive Fjärde 
AP-fondens särskilda förvaltning kan rekvireras från respektive AP-fond.

NOT 10 Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Mkr 04-12-31 03-12-31

Panter för återköpstransaktioner 2 135 2 690

Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits

Utlånade värdepapper 17 841 12 776

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 18 736 13 257

Övriga panter och jämförliga säkerheter
Nominellt Nominellt

Mkr belopp belopp

För derivathandel 892 1 021

Investeringsåtaganden
Totalt Investerat Totalt Investerat 

investerings- investerings-
åtagande 04-12-31 åtagande 03-12-31

Onoterade aktier 5 728 2 092 4 401 1 322
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NOT 11 Räntenetto

Mkr 2004 2003

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepaper 2 865 2 044

Övriga ränteintäkter 126 617

Summa ränteintäkter 2 991 2 661

Räntekostnader

Övriga räntekostnader 0 0

Summa räntekostnader 0 0

Räntenetto 2 991 2 661

NOT 12 Realisationsresultat, netto

Mkr 2004 2003

Aktier och andelar, noterade 1 298 –5 219

Aktier och andelar, onoterade 92 46

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 912 1 693

Derivatinstrument 155 522

Summa realisationsresultat, netto 2 457 –2 958

NOT 13 Orealiserad värdeförändring

Mkr 2004 2003

Aktier och andelar. noterade 8 885 20 048

Aktier och andelar, onoterade 269 3

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 1 193 –1 362

Derivatinstrument –39 447

Summa orealiserade värdeförändringar, netto 10 308 19 136

NOT 14 Externa förvaltningskostnader

Mkr 2004 2003

Noterade tillgångar 97 56

Onoterade tillgångar 66 54

Summa externa förvaltningskostnader 163 110

NOT 15 Personal

2004 2003

varav varav
Tkr totalt kvinnor totalt kvinnor

Medelantal anställda 46 16 44 13

Anställda 31/12 46 19 45 14

Antal i ledningsgruppen 31/12 8 2 8 1

Lön och arvoden

Styrelseordförande 100 100

VD 2 711 2 253

Styrelse exkl ordförande 504 400

Ledningsgruppen exkl VD 10 674 8 000

Övriga anställda 30 424 23 755

Lön och arvoden totalt 44 413 34 508

Reserverat för rörlig ersättning

VD 0 0

Ledningsgruppen exkl VD –2 361 1 745

Övriga anställda –2 037 1 764

Rörlig ersättning totalt –4 398 3 509

Ersättning till styrelseledamöter

utöver styrelsearvode 0 0

Pensionskostnader

VD 761 686

Ledningsgruppen exkl VD 2 264 2 016

Övriga anställda 6 736 5 210

Pensionskostnader totalt 9 761 7 911

Sociala kostnader

Styrelseordförande 33 33

VD 1 071 906

Styrelsen exkl ordförande 165 131

Ledningsgruppen exkl VD 3 268 3 687

Övriga anställda 10 828 9 394

Sociala kostnader totalt 15 365 14 151

Övriga personalkostnader 5 010 2 429

Totalt personalkostnader 70 151 62 508

Styrelse

Styrelsearvodena fastställs av regeringen. Arvodena framgår av tabellen ovan.
Regeringen har förutom styrelsearvodena beslutat om möjlighet för fonden att
ersätta ledamöter i styrelsen för kommittéarbete med 100 000 kr. Detta beslut
fattades i december 2004 och har reserverats för i bokslutet. Beloppet ingår i
ersättningen till styrelsen enligt tabellen ovan.

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén utses av styrelsen och består av ordförande samt ytterliga-
re tre personer ur styrelsen. Ersättningskommitténs huvuduppgifter är att på sty-
relsens vägnar bereda frågor om lön och andra ersättningar till fondens personal
samt hantera vissa kvarvarande frågor enligt det gamla bonussystemet.
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NOT 15 Personal / Forts

VD

VDs anställningsavtal gällande från och med 1 september, 2004 innebär att lön
utgår med 245 tkr per månad samt att premie för tjänstepensions- och sjukför-
säkring uppgår till 30 procent av bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägnings-
tid från fondens sida om 12 månader och sex månader från VDs sida. Något avtal
om avgångsvederlag finns ej. Ej heller finns något avtal om förtida pension.

I tabellen ovan består lön och arvoden till VD av totala löner och arvoden som
utbetalats till tidigare VD Tomas Nicolin tom maj 2004, tf VD Sven Askenberger
för perioden 1 maj tom 31 augusti samt nuvarande VD Kerstin Hessius från och
med september 2004. Även pensionskostnader och sociala avgifter för VD omfat-
tar samma personer för samma perioder som ovan.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bestod per den 31 december 2004 av sju medarbetare samt
VD. Ersättningar till dessa (exklusive VD) framgår av tabellen ovan. Fonden har
anslutit sig till kollektivavtal mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO). Några 
särskilda avtal utöver detta avseende uppsägningstid, avgångsvederlag eller 
förtida pension finns ej.

Personal

Antal anställda framgår av tabellen ovan. Förutom de 46 personer som finns
angivna ovan har fonden per årsskiftet en vikarie anställd för en medarbetare
som är föräldraledig. Dessutom har tre av de 46 medarbetarna lämnat fonden i 
början av 2005. Avtal har träffats med tre personer att börja under 2005.

Sjukfrånvaro

Totala sjukfrånvaron har under 2004 varit 0,6% (1,2%) fördelat på 0,4% (0,6%)
för män och 0,9% (2,9%) för de kvinnliga anställda. Fördelat på åldersgrupper
ser frånvaron ut på följande sätt:

–29 år 0,8%

30–49 år 0,5%

50– år 1,0%

Ingen anställd har varit långtidssjuk, dvs sjuk mer än 60 dagar i sträck.

Rörlig ersättning

Fonden har sedan 2001 tillämpat ett system för rörlig ersättning. Med anledning
av de nya riktlinjer som regeringen gav ut under 2003 har systemet med rörlig
ersättning tagits bort från och med 2004. Detta innebar att de fasta lönerna höj-
des med i genomsnitt 20,3 procent för att kompensera för det borttagna rörliga
ersättningssystemet.

I det rörliga ersättningssystemet som fanns fram tom 2003 ingick en långsiktig
del. Under 2002 avsattes 3,4 Mkr att betalas år 2005 under förutsättning att
fonden uppnått sina mål under åren 2002–2004. Då fonden inte uppnått detta
mål för hela perioden kommer denna rörliga ersättning inte att betalas ut varför
de reserverade medlen för denna utbetalning återförts i 2004 års bokslut.

Den sista kvarvarande delen från det rörliga ersättningssystemet avser den lång-
siktiga delen av 2003 års rörliga ersättning. I 2003 års bokslut avsattes 2,6 Mkr
för utbetalning 2006 under förutsättning att fonden uppnått dessa mål under
perioden 2003–2005. Ytterligare en förutsättning för att denna ersättning skall
betalas ut under 2006 är att medarbetare som omfattas av systemet fortfarande
är anställd på fonden. Eftersom några av de medarbetare som omfattades av den
långsiktiga rörliga ersättningen 2003 ej längre är anställda, har 1,1 Mkr återförts
i 2004 års bokslut. Kvarvarande 1,5 Mkr kommer att betalas ut under 2006
under förutsättning att uppsatta mål uppnås samt att medarbetarna fortfarande
är anställda på fonden.

Posten ”rörlig ersättning” avser nettot av slutavräkning för 2003 års kortsiktiga
reservering samt återföring av långsiktiga reserveringar för den långsiktiga delen
avsatt under 2002 och 2003 enligt ovan.

NOT 16 Övriga förvaltningskostnader

Mkr 2004 2003

Lokalkostnader 5 6

Depåkostnader 22 20

Informations- och datakostnader 39 17

Köpta tjänster 8 12

Övrigt 7 7

Summa övriga förvaltningskostnader 81 62

Av informations- och datakostnader avser 25,3 Mkr kostnadsbokförd investering i
affärssystem.

I Köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisorerna.

Tkr 2004 2003

Revisionsuppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 068 781

KPMG Bohlins 262 250

Andra uppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 34 227

Summa ersättningar till revisionsbolag 1 364 1 258
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt

styrelsens förvaltning i Tredje AP-fonden för år 2004. Det

är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna

och förvaltningen och för att lagen om allmänna pen-

sionsfonder tillämpas vid upprättandet av årsredovis-

ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed

i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revi-

sionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovis-

ningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefatt-

ar att granska ett urval av underlagen för belopp och

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revi-

sion ingår också att pröva redovisningsprinciperna och

styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den sam-

lade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår

revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen

om allmänna pensionsfonder och ger därmed en rättvis-

ande bild av Tredje AP-fondens resultat och ställning i

enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar. 

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning

beträffande årsredovisningen, de i densamma upptagna

resultat- och balansräkningarna, bokföringen eller inven-

teringen av tillgångarna eller i övrigt avseende förvalt-

ningen. 

Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräk-

ningen fastställes.

Revisionsberättelse

Stockholm den 16 februari 2005

Anna Hesselman Anders Bäckström

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen

Stockholm den 15 februari 2005

Claes de Neergaard Rolf Andersson Dan Andersson Ingela Gardner Sundström
Ordförande Vice ordförande

Karin Kronstam Christina Liffner Harriet Piscator Christer Romilson

Dag Sehlin Kerstin Hessius
Verkställande direktör
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AP3s styrelse tillsätts av regeringen

Stående från vänster: Karin Kronstam, Rolf Andersson, Claes de Neergaard, Ingela Gardner Sundström, Harriet Piscator.
Sittande från vänster: Dan Andersson, Christer Romilson, Christina Liffner, Dag Sehlin.

Styrelsen bestod under 2004 av

Claes de Neergaard, ordförande, Rolf

Andersson, vice ordförande, Dan

Andersson, Karin Kronstam, 

Christina Liffner, Harriet Piscator,

Christer Romilson samt Dag Sehlin

vilka samtliga fick förnyat förtroende

av regeringen i slutet av maj. Dess-

utom utsåg regeringen under som-

maren Ingela Gardner Sundström

till ny ledamot på den plats som

varit vakant under våren.

Styrelsen har det övergripande

ansvaret för fonden och bland dess

huvuduppgifter kan nämnas fast-

ställande av referensportfölj, 

planering och uppföljning av verk-

samheten och årsredovisning. 

Styrelsen har under året haft åtta

möten och följer dessutom fondens

löpande arbete genom regelbundna

VD-rapporter. Styrelsen har inom sig

bildat en ersättningskommitté och

en revisionskommitté. Läs mer om

styrelsens arbete under 2004 på

sidan 42.
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CLAES DE NEERGAARD, O R D F Ö R A N D E

Född: 1949

Ledamotskap i styrelser m.m: Emerging Africa
Infrastructure Fund, Access Capital Partners SA,
Sydsvenska Kemi (Perstorp), AB Malmöhus Invest 
och AB Småföretagsinvest.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag: Vice VD i
Europeiska Investeringsbanken, Exekutivdirektör i
Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD) och VD i
Nordbanken Luxembourg SA.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: VD för Industrifonden

AP3s styrelse från: 2003

INGELA GARDNER SUNDSTRÖM 

Född: 1943 

Ledamotskap i styrelser m.m: Centrum för mole-
kylär medicin, Graninge/Roslags-energi och
Kommunstyrelseordförande Österåkers kommun.

Huvudsaklig utbildning: Universitetsstudier i juridik

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag:
Riksdagsledamot och ledamot av svenska kommun-
förbundets styrelse.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Rektor vid Rydbo Friskola

AP3s styrelse från: 2004

HARRIET PISCATOR 

Född: 1957 

Ledamotskap i styrelser m.m: Alfred Andersson
bolagen AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag: Controller
och administrativ chef vid ABB Treasury Center
Sweden.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Finansdirektör ABB Sverige.

AP3s styrelse från: 2000

ROLF ANDERSSON, V I C E O R D F Ö R A N D E

Född: 1944

Ledamotskap i styrelser m.m:
Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk 
forskning (FIEF).

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag: Institutet 
för social forskning, TCO, LO, styrelseledamot i
Försäkringsinspektionen och Femte AP-fonden.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Utredningschef, Svenska
Kommunalarbetarförbundet.

AP3s styrelse från: 2000

KARIN KRONSTAM 

Född: 1950

Ledamotskap i styrelser m.m: Corporate
Governance i Sverige AB (ordf.), GF konsult-koncer-
nen, Lernia AB, Nordea Liv & Pension-koncernen,
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Svolder AB,
TurnIT AB och Teknikbrostiftelsen i Göteborgs 
investeringskommitté (ordf.).

Huvudsaklig utbildning: Socionom och MBA

Arbetslivserfarenhet: VD och vice  VD i ett antal
publika bolag, publika och offentligt ägda.

AP3s styrelse från: 2000

CHRISTER ROMILSON 

Född: 1945

Ledamotskap i styrelser m.m: Folksam SAK 
(v. ordf.), Nationalmuseums styrelse och Nordens
Fackliga Samorganisation.

Huvudsaklig utbildning: Lärarutbildning 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag:
Förbundsordförande i Lärarförbundet och vice 
ordförande i TCO.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Ordförande i Offentliganställdas 
förhandlingsråd (OFR).

AP3s styrelse från: 2000

DAN ANDERSSON 

Född: 1948 

Ledamotskap i styrelser m.m: AMF-Pension och
Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk 
forskning (FIEF) (ordf.), ledamot i FPG och AMFK.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag:
Statssekreterare vid Näringsdepartementet.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Chefekonom LO 

AP3s styrelse från: 2000

CHRISTINA L IFFNER 

Född: 1950 

Ledamotskap i styrelser m.m: Länsförsäkringar
Bergsslagen AB, Sveaskog AB, Svensk Adress-
ändring AB (ordf.), AB Svensk Exportkredit och
Vasakronan AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag: Vice VD 
och CFO i AssiDomän.

Väsentliga uppdrag i andra företag och 
organisationer: Svenska Endomdetriosföreningen
(ordf.)

AP3s styrelse från: 2000

DAG SEHLIN 

Född: 1945

Ledamotskap i styrelser m.m: BTS Group AB
(ordf.), D. Carnegie & Co AB, Carnegie Investment
Bank AB, Proact IT Group AB och Telenor AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Arbetslivserfarenhet/tidigare uppdrag: Vice VD,
CFO och stf koncernchef i Posten AB samt vice VD 
i OM-Gruppen.

AP3s styrelse från: 2001

Styrelsens uppdrag är per den 15 februari 2005.
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KERSTIN HESSIUS 

VD
20 år i finansbranschen
AP3 från september 2004

Tidigare: VD Stockholmsbörsen AB, Vice
Riksbankschef Sveriges Riksbank 

VD

BENGT HANSSON

Chefekonom 
makroanalys, ALM
filosofie dr i nationalekonomi 
14 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2000

Tidigare: SEB, Handelsbanken Markets
Research

Stab

PERNILLA KLEIN

Chef för ägarstyrning 
11 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2000 

Tidigare: Handelsbanken Markets
Research, Finansdepartementet

Stab

MIKAEL SEDOLIN

Chefjurist och Compliance Officer
hovrättsassessor
11 år i finansbranschen
AP3 från december 2000

Tidigare: Finansdepartementet,
Riksgäldskontoret

Stab

CHRISTINA KUSOFFSKY HILLESØY 

Informationschef 
15 år inom marknad och information 
AP3 från januari 2005 

Tidigare: Trygghetsrådet, TurnIT 

Stab

ERIKA WESTLUND 

VD-assistent/ information 
3 år inom information och administration 
AP3 från februari 2003

Tidigare: Gecko Ltd 

Stab

MARIA ANDERSSON 

Värdepappersadministration 
18 år i finansbranschen 
AP3 från april 2004 

Tidigare: Carnegie 

Administration

SVEN ASKENBERGER

Administrativ chef
24 år i finansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Industrifonden, Gota Bank 

Administration

OLLE BASTMARK 

Värdepappersadministration 
1 år i finansbranschen 
AP3 från januari 2004

LINDA BERGMAN 

Reception
1 år inom administration och ekonomi 
AP3 från februari 2004

Administration

Administration

Medarbetare
På följande sidor presenteras fondens 

samtliga 46 medarbetare. 

MIKAEL GUSTAFSSON

IT-ansvarig
20 år inom IT-branschen
AP3 från februari 2001

Tidigare: Electrolux AB, Alcro-Beckers

Administration
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KERIM KASKAL 

Kapitalförvaltningschef 

20 år i finansbranschen 

AP3 från december 2004 

Tidigare: Brummer & Partners, Stora Finans 

Kapitalförvaltning

LOTTA KARLSSON

Värdepappersadministration
28 år i finansbranschen
AP3 från juni 1999

Tidigare: Öhman Fondkommission,
Jacobson & Ponsbach

OLIVIA HAUET 

Systemansvarig 
11 år i IT-branschen 
AP3 från augusti 2004 

Tidigare: Vattenfall AB Supply & Trading,
Trema (Europe) AB

Administration

MARIA PRINSSTRÖM

Värdepappersadministration
19 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2000

Tidigare: Robur Kapitalförvaltning, ABB

Administration

SEBASTIAN MOSSFELDT

Värdepappersadministration
11 år i finansbranschen
AP3 från september 2001

Tidigare: SEB Fonder

YVONNE THOMSON

Ekonomichef
23 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2000

Tidigare: OM VPA, Gota Bank

Administration

PATRICIA RYDÉN

Ekonomiassistent
17 år inom administration och ekonomi
AP3 från januari 2001

Tidigare: WM-Data, SNS

KERSTI  WALDENHAGEN-TAXÉN

Reception
29 år inom administration och ekonomi
AP3 från augusti 2001

Tidigare: Företagarhuset/Kontors-
hotellet i Täby

Administration

JANNIS ASDRÉS 

Portföljförvaltare
kreditobligationer 
8 år i finansbranschen
AP3 från mars 2001

Tidigare: ABN Amro Transferator,
Handelsbanken Global Trading

Ränte- och valutaförvaltning

MATTHIAS BUHR-BERG

Portföljförvaltare 
valuta
18 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2000

Tidigare: Handelsbanken Markets,
Stora Finans

Ränte- och valutaförvaltning

HANS ERICSSON

Portföljförvaltare 
Räntebärande, tillgångsallokering
20 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2000

Tidigare: Handelsbanken Kapitalförvaltning,
Handelsbanken Markets

ANETTE HELLSTRÖM

Portföljförvaltare
exekvering valuta
19 år i finansbranschen
AP3 från april 2001 

Tidigare: SKF Treasury Centre,
SEB Trading & Capital Markets

Administration

Administration

Administration

Ränte- och valutaförvaltningRänte- och valutaförvaltning
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NALINI  BONNIER 

Portföljförvaltare Europa 
sektorförvaltare teknologi och 
telekomoperatörer 
6 år i finansbranschen*
AP3 från september 2004 

Tidigare: SEB Asset Management,
Handelsbanken Markets 

* Samt 9 år som finansjournalistAktieförvaltning

DAVID STILLBERGER

Portföljförvaltare 
kvantitativ analytiker 
4 år i finansbranschen
AP3 från juli 2001

MATS WIRDEFELDT

Portföljförvaltare
korta räntor
7 år i finansbranschen
AP3 från januari 2002

Tidigare: SEB Asset Management,
SEB Trading

Ränte- och valutaförvaltning

Ränte- och valutaförvaltning

AXEL BRÄNDSTRÖM

Portföljförvaltare Europa 

CFA

10 år i finansbranschen
AP3 från januari 1999

Tidigare: SHB Kapitalförvaltning

Aktieförvaltning

SOFIE EMILSSON NILVALL

Portföljförvaltare Europa
sektorförvaltare läkemedel, olja & gas 
samt kemi
9 år i finansbranschen
AP3 från september 2001

Tidigare: Alfred Berg Fondkommission,
Danske Securities

Aktieförvaltning

URBAN ERIKSSON

Portföljförvaltare 
exekvering aktier, derivat, tillgångsallokering
19 år i finansbranschen
AP3 från augusti 1999

Tidigare: Robur Kapitalförvaltning,
Sparbankernas Bank

Aktieförvaltning

ANNE-CHARLOTTE HORMGARD

Portföljförvaltare Europa 
sektorförvaltare handel, tjänster,
konsumentvaror

AFA, CEFA

16 år i finansbranschen
AP3 från april 1993

Tidigare: Bohusbanken FK, Folksams
finansdivisionAktieförvaltning

ANDERS OLSSON

Aktiechef 

18 år i finansbranschen 

AP3 från januari 2005

Tidigare: Nordea Investment Management,
LinkTech

Aktieförvaltning

ULRIKA SLÅNE SENS

Portföljförvaltare Europa
sektorförvaltare läkemedel och 
medicinsk teknik

AFA, CEFA

16 år i finansbranschen
AP3 från februari 1999

Tidigare: Aros Fondkommission,
Enskilda Securities, CarnegieAktieförvaltning

ESKIL SVENSSON

Portföljförvaltare Sverige 
16 år i finansbranschen
AP3 från maj 2000

Tidigare: Alfred Berg Kapitalförvaltning,
Alfred Berg Fondkommission

LENA DJURBERG

Portföljförvaltare 
16 år i finansbranschen
AP3 från september 2000

Tidigare: Postens Pensionsstiftelse,
Posten koncernstab Finans

LARS OREST

Chef ränte- och valutaförvaltning 

21 år i finansbranschen

AP3 från juli 2000

Tidigare: Sveriges Riksbank,
Sparbankernas Bank

Ränte- och valutaförvaltning

Aktieförvaltning
Extern förvaltning/
Alternativa investeringar



M E D A R B E T A R E

w w w . a p 3 . s e T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 4 57

MIKAEL HULDT 

Portföljförvaltare 
4 år i finansbranschen 
AP3 från januari 2004 

Tidigare: Mannheimer Swartling 
advokatbyrå 

CECIL IA SVED

Portföljförvaltare 
ansvarig för traditionella tillgångsslag
14 år i finansbranschen
AP3 från december 2002

Tidigare: Länsförsäkringar
Kapitalförvaltning, Wasa Kapitalförvaltning

KLAS ÅKERBÄCK 

Portföljförvaltare 
6 år i finansbranschen
AP3 från september 2000

Tidigare: Alfred Berg Kapitalförvaltning

MIKAEL BROBERG 

Kvantitativ analytiker 
risk och performance 
6 år i finansbranschen 
AP3 från augusti 2004 

Tidigare: Den Norske Bank, Skandia

Risk management

MATTIAS BYLUND

Kvantitativ analytiker
risk och performance
3 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2002

Risk management

STIG JONSSON

Kvantitativ analytiker 
aktier, taktisk tillgångsallokering
16 år i finansbranschen
AP3 från juli 1999

Tidigare: Handelsbanken Markets, Öhman
Fondkommission

Risk management

MICHAEL SANDBERG

Analytiker
middle-office 
7 år i finansbranschen
AP3 från juli 2001

Tidigare: UBS Warburg, Nordea

Risk management

CLAUDIA STANGHELLINI

Kvantitativ analytiker
ALM och risk
7 år i finansbranschen
AP3 från maj 2002

Tidigare: Sun Life Financial

Risk management

NIKLAS SÖDERSTRÖM 

Analytiker 
middle-office 
3 år i finansbranschen 
AP3 från juli 2004 

Tidigare: Nordea Bank, Aros Securities AB

Risk management

ERIK VALTONEN

Chef risk management
ALM och risk
fil dr i matematik
15 år i finansbranschen
AP3 från maj 2000

Tidigare: Handelsbanken Markets

BENGT HELLSTRÖM

Chef Extern förvaltning/
Alternativa investeringar
portföljförvaltare
20 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2000

Tidigare: EQT Partners, Investor

Extern förvaltning/
Alternativa investeringar

Risk management

Extern förvaltning/
Alternativa investeringar

Extern förvaltning/
Alternativa investeringar

Extern förvaltning/
Alternativa investeringar
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F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Flerårsöversikt
Flerårsöversikt

Nyckeltal 2004 2003 2002 2001 2000

Fondkapital, Mdr kr 160,3 142,5 120,2 132,7 134,0

Inflöden, netto från Försäkringskassan
och avecklingsfond/särskild 
förvaltning, Mdr kr 1,7 2,6 5,0 4,5

Årets resultat, Mdr kr 16,1 19,8 –17,5 –5,8

Avkastning total portfölj 
före kostnader, % 11,4 16,4 –12,4 –4,1

Avkastning total portfölj 
efter kostnader, % 11,2 16,2 –12,6 –4,2

Avkastning noterade 
tillgångar före kostnader, %1 11,4 17,2 –12,9 –4,4

Indexavkastning, % 11,4 17,3 –13,5 –4,6

Aktiv avkastning noterade 
tillgångar före kostnader, % 0,0 –0,1 0,6 0,2

Aktiv avkastning av noterade 
tillgångar efter kostnader, %2 –0,2 –0,2 0,4 0,1

Indexrisk (standardavvikelse), % 5,3 8,5 12,6 10,9

Aktiv risk noterade tillgångar 
(standardavvikelse) ex post, % 0,5 0,9 0,8 1,0

Valutaexponering, i % av 
referensportföljen 19,3 10,8 9,6 7,7

Andel aktiv förvaltning 
(inklusive semipassiv), % 87,8 80,6 84,8 73,9

Andel extern förvaltning (inklusive 
investeringar i riskkapitalföretag), % 30,8 28,8 28,4 23,2

Förvaltningskostnadsandel inklusive 
externa förvaltningskostnader, % 0,2 0,2 0,1 0,1

Förvaltningskostnadsandel exklusive 
externa förvaltningskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1

Informationskvot 0,0 neg 0,7 0,2

Sharpekvot3 1,5 1,5 neg neg

Antal anställda 46 45 41 34 29

1 Fondens likvidportfölj som exkluderar fastigheter och onoterade aktier
2 Exklusive kostnader för private equity
3 Sharpekvot är beräknad som avkastning på noterade tillgångar före kostnader minus 

riskfri ränta, delat med portföljens standardavvikelse.

Avkastning och risk för totalportföljen (före kostnader, exklusive fastigheter och onoterade aktier)

Sedan start
2004 2003 2002 2001 Annualiserat Ackumulerat

Avkastning % Portfölj 11,4 17,2 –12,9 –4,4 2,1 8,6

Index 11,4 17,3 –13,5 –4,6 1,9 7,8

Aktiv 0,0 –0,1 0,6 0,2 0,2 0,8

Risk (standardavvikelse) % Portfölj 5,4 8,6 12,5 11,2 9,8

Index 5,3 8,5 12,6 10,9 9,7

Aktiv 0,5 0,9 0,8 1,0 0,8

Informationskvot 0 neg 0,7 0,2 0,2

Sharpekvot 1,5 1,5 neg neg neg

Tracking error och beta för internt förvaltade aktieportföljer

2004 2003 2002 2001

Tracking error

Sverige, % 1,6 1,9 3,1 5,6

Europa, % 0,7 1,6 2,4 4,1

Beta

Sverige 0,99 1,00 1,00 0,96

Europa 1,01 1,05 1,06 1,01

Utveckling av AP3 portfölj 2001–2004

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004

Aktier

Mdr kr

Räntebärande  
värdepapper

Fastigheter



w w w . a p 3 . s e T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 4 59

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Fondkapitalets avkastning sedan starten 2001
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110

dec -00 jun -01 dec -01 jun -02 dec -02 jun -03 jun -04dec -03 dec -04

Index 1/1 2001=100

Verkligt värde per tillgångsslag

Mdr kr 04-12-31 03-12-31 02-12-31 01-12-31 01-01-01

Aktier Sverige 27,3 23,8 19,4 23,8 33,1

Europa 28,6 25,8 21,5 22,5 1,7

Nordamerika 23,2 25,4 21,9 18,4 1,7

Asien 9,9 5,8 4,8 3,7 0,0

Aktier totalt 89,0 80,8 67,6 68,4 36,5

Räntebärande

Nominella Sverige 24,7 21,5 15,1 18,5 45,9

varav AP-fastigheters skuldfinansiering –3,7 –4,1 –4,6 –4,7 –4,9

Euro-området 12,4 13,7 8,9 13,2 0,0

Storbritannien 2,3 2,0 1,8 1,8 0,0

USA 10,1 7,0 8,6 12,2 0,0

Asien 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0

Realränteobligationer Sverige 6,7 10,2 9,8 9,5 9,0

Euro-området 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

USA 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Räntebärande totalt 64,1 54,4 44,4 55,8 54,9

Fastigheter1 7,2 7,3 8,2 8,5 8,3

Varav aktier AP-fastigheter 3,1 3,2 3,6 3,8 3,4

Varav AP-fastigheters skuldfinansiering 3,7 4,1 4,6 4,7 4,9

Varav skog 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa2 0 0 0 0 34,3

Totalt 160,3 142,5 120,2 132,7 134,0

1 Observera att AP3s innehav av fastigheter (via aktier i fastighetsbolaget AP-fastigheter) i denna tabell redovisas i bruttotermer.
Detta innebär att fonden värderar innehavet utifrån värdet på de fastigheter som bolaget äger och betraktar finansieringen separat.

2 Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i denna tabell fördelats på respektive tillgångsslag.
3 Not 1) och 2) innebär att tabellerna inte är fullt jämförbara mot balansräkningen.

Ackumulerad aktiv avkastning före kostnader
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Ordlista
Automatisk balansering

Inträder om det uppkommer varaktiga

underskott i pensionssystemet. Innebär

att indexuppräkningen av pensionerna

reduceras, tills dess att pensions-

systemet är i balans igen.

Absolut avkastning

Den faktiska avkastningen, i kronor eller

procent, som en portfölj haft under en

viss period.

Absolut risk

Variation i den absoluta avkastningen.

Mäts ofta som standardavvikelse och

kallas även volatilitet.

Aktiv förvaltning

Motsatsen till passiv förvaltning där man

placerar kapitalet helt enligt ett marknads-

index. Aktiv förvaltning innebär att man

över- respektive underviktar tillgångar

jämfört med index utifrån bedömningar

om marknadsutsikterna. Syftet är att

uppnå bättre avkastning än index. 

Aktiva positioner 

Avvikelser från index i syfte att skapa en

bättre avkastning än marknaden. 

Aktiv avkastning 

Skillnaden mellan referensportföljens

avkastning och den faktiska portföljens

avkastning. Positiv aktiv avkastning inne-

bär att fonden har lyckats skapa en mer-

avkastning jämfört med marknaden i stort.

Aktiv risk 

Kallas även tracking error och avser vari-

ationen i den aktiva avkastningen (se

tracking error). 

ALM-analys 

Analys genom Asset/Liability Modelling

(tillgångs-/skuldanalys). Studerar i stat-

istiska simuleringar hur portföljer med olika

tillgångsmix klarar fondens åtaganden.

ALM-analysen ligger till grund för AP3s

långsiktiga tillgångsfördelning som defini-

erar referensportföljen.

Avgiftsnetto

I pensionssystemet utgörs detta av skill-

naden mellan inbetalda pensionsavgifter

och utbetalda pensioner.

Avkastningskurva

En räntekurva som visar relationen mellan

marknadsräntor och löptider (alternativt

duration) för obligationer med samma typ

av emittentgrupp och kreditrisk.

Balanstal

Pensionssystemets totala tillgångar (exkl.

premiepensionen) dividerat med pen-

sionsskulden. Om balanstalet understiger

1 inträder den automatiska balanser-

ingen (se förklaring ovan), vilket påverkar

indexuppräkningen av pensionerna.

Beta 

Känsligheten för allmänna marknads-

rörelser på aktiemarknaden för en portfölj

eller en enskild aktie. En aktie med Beta

>1 förväntas stiga mer än marknaden

när börsen stiger. En aktie med Beta =1

förväntas röra sig lika mycket som mark-

naden i stort.

Buffertfond, buffertkapital 

Utgörs av Första till Fjärde samt Sjätte

AP-fonderna. Buffertfondernas uppgift är

dels att jämna ut tillfälliga variationer 

mellan pensionsavgifter och pensions-

utbetalningar, dels att bidra till pensions-

systemets långsiktiga finansiering.

Buyout

Investering i ett moget företag. Innebär

ofta att aktiemajoriteten i ett företag för-

värvas, till exempel för utköp av företaget

från dess tidigare ägare.

Corporate Governance

Ett samlingsbegrepp för frågor som rör

fondens roll som aktieägare.

Duration

Ett mått på ränterisk, genom att det

approximativt anger hur många procent

en obligation förändras om den allmänna

räntenivån förändras med en procentenhet.

Flackning 

Lutning på avkastningskurvan, det vill

säga skillnaden mellan korta och långa

räntor.

Fondstyrka 

Ett teoretiskt mått på hur många år som

buffertfonderna räcker till för pensions-

utbetalningar, om fonderna inte får 

inflöden från pensionsavgifter.

Global Compact

På World Economic Forum i Davos 1999

uppmanade FNs generalsekreterare, Kofi

Annan, näringslivet 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.

Halvrörliga vikter

Halvrörliga vikter i en portfölj innebär att

vikterna tillåts variera inom ett intervall.

Detta innebär att de transaktionskostna-

der som är förknippade med ombalanser-

ingar av portföljen till följd av marknads-

rörelser hålls nere.

High Yield

Obligationer som har en rating som är

sämre än BBB. Dessa obligationer har

högre kreditrisk än de som är Investment

Grade (se förklaring nedan).



Indexförvaltning 

Kapitalförvaltning där värdet på tillgång-

arna utvecklas identiskt med ett (standard-

iserat) index. Syftet med indexförvaltning

är inte att överträffa index utan endast att

replikera dess avkastning. 

Informationskvot 

Mått på aktiv avkastning per enhet risk.

Mäter hur väl fonden får betalt för att ta

aktiv risk och avvika från referensportföl-

jen/index. Informationskvot är den aktiva

avkastningen dividerat med aktiv risk

(tracking error). 

Investment Grade

Obligationer som har en rating som är

BBB eller bättre. Detta förknippas i 

allmänhet med låg kreditrisk. 

Jämförelseindex 

Kallas även referensindex. Ett mått på

marknadsutvecklingen för en viss till-

gång. Det standardiserade marknads-

index som en portfölj mäter sig mot.

Kreditobligation 

Räntebärande värdepapper som har

högre risk (men även högre förväntad

avkastning) än statsobligationer, exem-

pelvis företagsobligationer och bostads-

obligationer. Dessa obligationer emitteras

av företag och bolåneinstitut.

Passiv förvaltning

Ett annat ord för indexförvaltning.

Private Equity 

Onoterade aktier.

Rating 

Ett mått på en emittents kreditvärdighet.

Referensportfölj 

Kan även kallas strategisk portfölj eller

normalportfölj och anger fondens lång-

siktiga tillgångsfördelning. Uppvisar enligt

AP3s analys bäst egenskaper i förhållande

till fondens åtaganden i pensionssystemet. 

Riskjusterad avkastning

Ett sätt att utvärdera en förvaltnings-

prestation där den aktiva avkastningen

ställs i relation till hur stora risker (mätt

som avvikelser från index) som har tagits

i förvaltningen. Den aktiva avkastningen

(se förklaring ovan) per enhet risk.

Riskkapital

Generellt avses investeringar i ett före-

tags egna kapital. I praktiska samman-

hang avser det investeringar i företag

som inte är marknadsnoterade, det vill

säga Private Equity.

Sektorallokering/sektorstrategi 

Den del av investeringsprocessen som

fokuserar på att över- eller undervikta

olika aktiemarknadssektorer (branscher) i

förhållande till index. 

Semipassiv indexförvaltning

Semipassiv förvaltning är en förvaltnings-

stil, oftast mycket kvantitativt orienterad,

som med små avvikelser från index (liten

aktiv risk) försöker överträffa index-

avkastning. (Kallas även enhanced index-

förvaltning).

Sharpe-kvot 

Ett mått på riskjusterad avkastning för en

portfölj. Portföljens avkastning minus den

riskfria räntan, dividerat med standard-

avvikelsen av portföljens avkastning.

Taktisk tillgångsallokering 

Över- eller underviktning av olika till-

gångsslag (aktier, räntebärande tillgångar

och regioner) i förhållande till referens-

portföljen i syfte att generera mer-

avkastning.

Tracking error 

Mäter osäkerheten i den aktiva avkast-

ningen. Mäts som standardavvikelse. För

en given informationskvot beskriver måttet

hur mycket risk man måste ta för att nå

en viss aktiv avkastning. Historisk (ex

post) tracking error beskriver variationen i

den realiserade aktiva avkastningen och

mäter således förvaltningens risknivå i

efterhand. Förväntat (ex ante) tracking

error är en framåtblickande prognos

byggd på estimat av historiska standard-

avvikelser och korrelationer.

Value at Risk (VaR)

Ett vanligt riskmått som anger hur troligt

det är att en portfölj förlorar ett visst

belopp eller mer. Portföljens samman-

sättning kan anpassas så att denna 

förlustrisk blir tillfredsställande låg. Måttet

kan uttryckas i absoluta termer (i kronor)

men även i relativa termer, till exempel

risken att förlora mot ett index.

Valutasäkring 

Neutralisering av den risk det innebär att

placera i en annan valuta än svenska

kronor (valutarisk), där exponering i

utländsk valuta via valutatermin om-

vandlas till svenska kronor.

Venture capital

Investering som genomförs i ett tidigt

skede av ett företags utveckling och där

kapitalet som tillförs ofta används för

produktutveckling.

Övervikt/undervikt

Vikten för en viss tillgång eller för ett visst

värdepapper i förhållande till dess vikt i

referensportföljen eller marknadsindex.

Aktiv förvaltning innebär att man försöker

identifiera felprissättningar i marknaden

och över- respektive undervikta de till-

gångar som man tror kommer att

utvecklas bättre respektive sämre än

övriga delar av marknaden.
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