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10,7 %  
uppgick avkastningen till 2012. De senaste 
10 åren har AP3 skapat en nominell av -  
kastning på 6,7 procent avkastning i 
snitt per år och en real avkastning på 
5,3 procent per år. AP3 har därmed 
över träffat sitt avkastningsmål om 4 
procent real avkastning per år över tid.  

3788miljoner 
kronor betalade AP3 ut 2012 för att 
täcka underskottet i pensionssystemet.

AP3 i korthet
AP3 är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. De fem 
buffertfonderna utgör cirka 10 procent av pensionssystemets totala tillgångar. 
AP3 har riks dagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta 
för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risk. 
Fonden har två roller i pensionssystemet, dels att utgöra en buffert när in- och 
utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till finansiell stabilitet  
i  pensionssystemet.  

Fondens mål 
  Att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs en inflationsjusterad avkastning,  

om i snitt 4 procent per år över tid.

  Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning. 

 Statlig pensionsfond 
AP3 är en statlig pensionsfond vars styrelse tillsätts av regeringen. Fonden  
har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom AP-fonderna 
endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas 
varje år av Finansdepartementet.

AP3s investeringar 
För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning  per år i 
snitt investerar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade och 
onoterade tillgångar. Marknadsvärdet på portföljen uppgick till 232 956 mkr per 
31 december 2012. 

 Nyckeltal

2012 2011 2010 2009 2008

Fondkapital vid årets slut, mdkr 233,0 214,1 220,8 206,5 181,0

Nettoflöden från pensionssystemet, mdkr -3,8 -1,2 -4,0 -3,9 0,9

Årets resultat, mdkr 22,6 -5,5 18,3 29,4 -44,8

Avkastning före kostnader, % 10,7 -2,4 9,1 16,4 -19,7

Avkastning efter kostnader, % 10,7 -2,5 9,0 16,3 -19,8

Förvaltningskostnadsandel totalt, % 0,14 0,11 0,14 0,17 0,14

Förvaltningskostnadsandel exklusive provisionskostnader, % 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07
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22 638miljoner 
kronor skapade AP3 i avkastning 2012 
vilket motsvarade 10,7 procent i avkastning 
efter kostnader.

Året i korthet
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232 956  
miljoner kronor uppgick AP3s portfölj  
till vid utgången av 2012.



Året i SAmmANdrAg

Året i SAmmANdrAg

  Året präglades av fortsatt oro avseende skuldkrisen 
i södra Europa, en tilltagande oro för budgetstupet i 
USA och svagare konjunktursignaler i världen. Trots 
att konjunkturen försvagades steg de flesta finansiella 
tillgångarna i värde under året.

  Fondens resultat uppgick till  22 638  (- 5 483) mkr. 

  AP3s totalavkastning uppgick till 10,7 procent före kost-
nader och 10,7 procent efter kostnader. Riskklass Aktier 
gav det största positiva bidraget, 8,8 procentenheter, till 
fondens totalavkastning. 

  Fondkapitalet uppgick den 31 december 2012 till  
232 956 mkr, vilket var en ökning med 18 850 mkr jämfört 
med årsskiftet 2011. Fondkapitalets förändring har 
påverkats av utbetalningar till pensionssystemet om  
3 788 mkr under 2012.

  Fonden har den senaste tioårsperioden, 2003-2012,  ska-
pat en nominell avkastning om 6,7 procent per år, vilket 
innebär att AP3s avkastning har överstigit inkomstindex, 
dvs det index som används för uppräkning av pensions-
rätterna i pensionssystemet. Inkomstindex uppgår 
under samma period till 3,5 procent per år.

   AP3 har skapat en real avkastning, dvs inflationsrensad 
avkastning, om 5,3 procent per år under den senaste 
tioårsperioden 2003-2012 och har därmed överträffat 
sitt långsiktiga avkastningsmål om 4 procent real avkast-
ning per år.
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Avkastningsbidrag per riskklass 2012, procentenheter
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1 Greklands utträde ur euron.

2012 ett StyrkeÅr i eN oSäker värld

AP3 nådde en avkastning på 22,6 mdkr under det gångna året och den reala avkastning de senaste tio  
åren uppgår till 5,3 procent i snitt per år. Det är en värdeutveckling som väl svarar mot vårt uppdrag om att 
skapa största möjliga nytta för pensionssystemet. 

Nu när vi har stängt böckerna för 2012 kan vi konstatera att 
vi har haft en god värdeutveckling i vår portfölj och nått en 
avkastning på 22,6 mdkr. Vi har med råge överträffat målet 
för våra absolutavkastande strategier och har aktivt skapat 
ett överskott som med avsevärd marginal har täckt förvalt-
ningskostnaderna. Fondkapitalet har dessutom stigit till en 
ny toppnivå om 233 mdkr trots att fonden betalat ut drygt 
13 mdkr sedan 2009 för att täcka underskott i det allmänna 
pensionssystemet. Vi kan också konstatera att AP3 bidragit 
till pensionssystemet med god marginal genom att fondka-
pitalet vuxit med 4 procent nominellt  i genomsnitt per år 
sedan start medan inkomstindex, dvs det index som används 
för uppräkning av pensionerna, har vuxit med 3,2 procent. 
Sist men inte minst har vi också nått över vårt långsiktiga mål 
om 4 procents real avkastning under den senaste 10-årsperi-
oden. Vårt kapital har avkastat 5,3 procent realt i genomsnitt 
per år sedan 2003. 

Livlinor ledde till ökad riskvilja
År 2012 har varit  ett händelserikt år. Vi gick in i året med 
viss oro efter det mycket turbulenta andra halvåret 2011. 
Europa krisen var långt ifrån stabiliserad och tillväxtut-
sikterna för stora delar av världen såg mycket dystra ut. 
Ändå startade första kvartalet starkt på världens börser. 
Det stod emellertid klart att faran inte kunde blåsas över 
och ett grekiskt utträde ur valutaunionen började prissät-
tas. Många placerare flydde risk och obligationsräntorna 
fortsatte ned till rekordlåga nivåer. Det ledde i Sverige till 
att Finansinspektionen agerade så att de svenska livbolagen 
inte skulle tvingas sälja mer aktier för att klara reglerarens 
krav. Detta var den första livlinan som dämpade marknads-
oron här hemma.  

I mitten av sommaren kom den andra livlinan och den 
var desto mer kraftfull och omfattande. ECB-chefen Mario 
Draghi meddelade marknaden att något Grexit1 inte var 
aktuellt utan att ECB skulle göra allt som behövdes för 
att rädda euron. Det var ett kraftfullt uttalande som hade 
begränsad täckning men efter ett tag började marknaden 
förstå att Draghi menade allvar. Det ledde till att riskviljan 
kom tillbaka och aktiemarknaden steg på bred front. USAs 
Federal Reserve-chef Ben Bernanke minskade också osäker-
heten genom att meddela att Federal Reserves styrränta 
skulle ligga nära noll ända till arbetslösheten sjunkit till 6,5 
procent. Det ledde till en stabil återhämtning under andra 
halvåret 2012.

AP3 gick in i året med viss försiktighet men har successivt 
ökat risken som en följd av minskad oro. Samtidigt har vi 
arbetat med att utveckla portföljen och framförallt förbättra 
dess riskegenskaper. Vi investerade i en ny typ av risk, volati-
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litet, under året. Volatilitetsstrategierna har gett en mycket 
god avkastning samtidigt som de har utgjort en diversifiering 
till aktieportföljen. I vår strategi ingick också att vi skulle öka 
vår exponering mot riskklass Inflation. Vi genomförde eller 
tecknade avtal om fastighetsinvesteringar motsvarande 
7,5 mdkr under 2012. Det ledde till att AP3 blev den största 
nettoinvesteraren i fastigheter i Sverige under 2012. 

tidigare strategiska placeringsbeslut bar frukt 2012 
Vår långsiktiga strategi är att skapa en portfölj med flera 
olika källor till avkastning och där risken inte ska ha för 
stor samvariation med aktier. Våra möjligheter att skapa 
avkastning är helt beroende av att vi är beredda att ta 
risk samtidigt som vi inte bör lägga alla ägg i samma korg. 
Förvisso är det frestande att placera så mycket som möjligt i 
aktier för de kan ge väldigt hög avkastning men man får inte 
glömma att det kan bli mycket kostsamt. Nedgångar i aktie-
marknaden på 20 procent är inte så ovanligt och sådana 
tapp vill vi inte utsätta pensionskapitalet för. Därför väljer 
vi att avstå en viss avkastningspotential genom att sprida 
riskerna på flera tillgångar med olika riskegenskaper. Ett bra 
börsår som det gångna året förlorar vi ofta på vår valuta-
exponering men vi vill ha denna exponering för att vi tjänar 
på den när aktiemarknaden går dåligt. Det är bättre att avstå 
lite när det går bra för att undvika att förlora stort när det går 
dåligt i aktiemarknaden. Det är vad vår strategi handlar om, 
något förenklat. 

Under 2012 ökade vi även vår exponering i försäkrings-
relaterade obligationer och vi började bygga en portfölj av 
aktier med stabil och hög direktavkastning. Sammantaget 
bar merparten av våra strategiska beslut tidigare år frukt 
under 2012. Detta trots att räntorna legat på rekordlåga 
nivåer, vilket innebar att en betydande del av portföljen, 
nämligen det lagstadgade kravet om att hålla 30 procent i 
räntebärande papper med låg kreditrisk, har haft en relativt 
låg avkastning. 

Betydande revidering av fondkapitalets framtida storlek  
Året präglades för vår del även av AP-fondsutredningen 
som lades fram i augusti. AP3s styrelse har uttryckt sin och 
fondens syn på utredningens slutsatser i ett remissvar under 
senhösten, som finns att läsa på vår hemsida. Jag tänkte här 
beröra delar från den debatt som följde efter att utredning-
en lades fram. Många frågor restes i utredningen och det 
framstår som att flera frågetecken inte riktigt rätades ut. 

En fråga som togs upp i utredningen handlade om 
AP-fondernas målformuleringar och att det framstår som 
märkligt att de fyra AP-fonderna, AP1-AP4, kan ha olika mål 
trots att de har samma uppdrag. Det är ett missförstånd. 

I lagen om allmänna pensionsfonder som styr de fyra 
AP-fonderna står det tydligt att ”…AP-fonderna ska förvalta 
fondmedlen på ett sådant sätt att de blir till största möjliga 
nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension”. 
I samma lag står det även att AP-fonderna årligen ska 
fastställa en verksamhetsplan som ska innehålla riktlinjer 
för placeringsverksamheten. Vårt mål om 4 procent real 
avkastning är en sådan riktlinje som styrelsen fastställer 
årligen. Riktlinjer och operationella mål skiljer sig mellan 
olika företag som bedriver liknande verksamheter bero-
ende på vilken strategi en styrelse väljer. Det gäller även 
AP-fonderna. Målen skiljer sig åt pga att styrelserna kan ha 
olika syn på förväntad avkastning och risk, vilket är helt i 
linje med tankarna om att sprida riskerna genom att ha flera 
förvaltare. Diskussionen visar dock ett behov av att vi bör 
bli tydligare med hur fonderna har kommit fram till sina mål 
och på vilket sätt de styr verksamheten.

Frågan kring fondkapitalets framtida storlek disku-
terades därpå på fel premisser eftersom prognosen 
från Pensionsmyndig heten ändrades rejält efter det att 
utredningen sattes igång. Pensions myndigheten bedömde 
2011 att fondkapitalet år 2038 (då fondkapitalet beräknades 
vara som lägst) skulle uppgå till knappt 700 mdkr i dagens 
penningvärde. Fond styrkan skulle då ligga på drygt 1 år, 
dvs fondkapitalet skulle motsvara ett års utbetalningar av 
pensioner. Den prog nos som pensionsmyndigheten publice-
rade under våren 2012 visade dock ett helt annat resultat. 
I den kommer fond kapitalet utvecklas stabilt i reala termer 
och växa nominellt. År 2038 förväntas AP-fonderna förvalta 
närmare 1 600 mdkr vilket är en tredubbling av kapitalet i 
förhållande till dess storlek när pensionsreformen sjösattses 
2001. Vi kan konstatera att prognoserna går långt fram i 
tiden och därmed är mycket osäkra. Därför bör man vara för-
siktig med att dra slutsatser om att det behövs förändringar i 
pensionssystemet på basis av dessa prognoser.
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”Vi kan konstatera att vi har 
bidragit till pensionssystemet 
med god marginal.”



Angeläget med ändrade placeringsregler  
Efter att ha förvaltat kapital sedan hösten 2004 i enlighet 
med AP-fondsreformen är min reflektion att AP-fondslagen 
är förhållandevis genomarbetad och håller långsiktigt. Det 
finns dock en del barnsjukdomar som bör tas om hand om-
gående, såsom för stor oförutsägbarhet i förändringen av 
pensionsutbetalningarna och placeringsreglerna för 
AP-fonderna. Att placeringsreglerna är föråldrade påtalade 
jag första gången i årsredovisningen 2006. Redan då fanns 
det behov av en förändring och med de rekordlåga räntor vi 
har idag är frågan ännu mer angelägen. Med ett kapital på 
över 900 mdkr i AP-fonderna framstår det som väl försiktigt 
att över 300 mdkr ska placeras i statspapper eller liknande 
räntebärande värdepapper med låg risk och låg avkastning.

Pensionsreformen är det mest långsiktiga samhällskontrakt 
vi har och det vilar på att vi har förtroende för systemet. För - 
troende bygger ofta på kunskap, men kunskapen om 
pensions - systemet framstår som något begränsad. I dag 
talas det om att pensionsreformen inte blev så gynnsam som 
man hoppats pga att börsen har gått sämre än förväntat 
sedan 2001. Det är inte primärt börsen som påverkar våra 
pensioner utan det är den genomsnittliga inkomstutveck-
lingen i samhället vilket är det index med vilket pensioner 
och pensionsrätter växer. Fondkapitalet har sedan start vuxit 
snabbare än inkomstindex och AP-fonderna har därmed 
under flera år bidragit till att minska risken för att bromsen 
skulle slå till, förutom under det finansiella krisåret 2008. På 
marginalen kan AP-fonderna ha betydelse men det som har 
varit och alltid kommer att vara avgörande för pensionssys-
temets långsiktiga hållbarhet är hur många som arbetar och 
hur länge man arbetar.  

Vårt arbete med att bredda portföljen fortsätter
Vårt uppdrag är att bidra till att värdesäkra den svenska 
allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer 
genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet. 
Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring av verk sam-
heten för att kunna uppfylla detta uppdrag. Årets resultat 
visar att vi är på rätt väg. Vårt arbete med att sprida riskerna 
och bredda avkastningskällorna fortsätter under 2013.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för mycket 
goda arbetsinsatser och för att ha bidragit till att stärka 
pensionssystemet 2012. Därtill vill jag tacka styrelsen för det 
starka stödet men också de ständiga kraven på utveckling 
och förbättring som varit bidragande till att vi har nått den 
nivå på verksamheten som vi har idag. 

Kerstin Hessius
Verkställande direktör

vd hAr ordet

”Pensionsreformen är det mest lång-
siktiga samhällskontrakt vi har och 
det vilar på att vi har förtroende för 
systemet. ”
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”Ap-fonderna  har två viktiga roller i det  
allmänna pensionssystemet, dels som buffert  
när utbetalningar är större än inbetalningar, dels 
att bidra till systemets finansiella stabilitet.”
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AP3S roll i PeNSioNSSyStemet 

peNsiONssysTemeT Och Ap-FONderNAs rOLLer

AP3 är tillsammans med AP1, AP2 och AP4 en del av inkomstpensionssystemet. Fonderna har två viktiga 
funktioner trots att de utgör en förhållandevis liten del, drygt 10 procent, av systemets tillgångar. För det 
första ska AP1-AP4s kapital användas för att balansera in- och utflöden i pensionssystemet. För det andra 
ska fonderna bidra till finansiell stabilitet i pensionssystemet. Sedan 2009 har AP1-AP4 betalt ut 52 mdkr 
för att täcka utflöden i pensionssystemet.

Löneutvecklingen påverkar pensionen 
Inkomstpensionssystemet är ett s k pay-as-you-go-system. 
Det innebär att de pensionsavgifter som arbetsgivaren 
betalar in till systemet inte fysiskt sätts in på ett konto i ar-
betstagarens namn. Istället slussas pengarna vidare för att 
betala pensioner till nuvarande pensionärer. Arbetstagaren 
får på sitt pensionskonto istället s k pensionsrätter, en för 
varje inbetald krona, som ger rätt till pensionsutbetalningar 
i framtiden. När det är dags att betala ut dessa pensionsrät-
ter är det framtida arbetstagares avgifter som kommer att 
tas i anspråk.

Pensionsrätterna räknas normalt upp med den genom-
snittliga löneutvecklingen i Sverige, inkomstindex, som tas 
fram av Konjunkturinstitutet. Utvecklingen på inkomstindex 
är givetvis viktig för storleken på den årliga pensionen, men 
viktigare är hur många pensionsrätter man har tjänat in 
och när i livet man börjar ta ut dem. Ju fler år man arbetar, 
desto fler blir pensionsrätterna och desto färre år måste de 
fördelas på.

ett kontrakt mellan generationer
Eftersom avgifterna från nuvarande arbetstagare används för 
att betala nuvarande pensioner utgör pensionssystemet ett 
samhällskontrakt mellan olika generationer. Genom att pen-
sionerna, i och med uppräkningen med inkomstindex, följer 
inkomstutveckling stärks banden mellan generationerna. 

En viktig förutsättning för att kontraktet ska vara hållbart 
är att systemet uppfattas som rättvist. Ingen generation bör 
gynnas på någon annan generations bekostnad. Det innebär 
exempelvis att systemet inte bör betala ut mer pensioner 
än vad som är lämpligt med tanke på systemets finansiella 
ställning. En god finansiell ställning säkerställer att systemet 
kommer att finnas kvar för framtida generationer. 

Vad är bromsen och finns det en gas?
Avgifterna till systemet minskar, allt annat lika, om exem-
pelvis arbetslösheten ökar eller om befolkningstillväxten 
minskar. Färre inbetalda avgifter innebär mindre pengar 
till att betala ut pensioner och att värdet av tillgångarna i 
systemet minskar. Så länge systemet har en god finansiell 
stabilitet behöver det inte innebära ett omedelbart pro-
blem. Men om en sådan trend skulle hålla i sig är det viktigt 
att något görs för att säkerställa systemets finansiella hälsa. 
Denna viktiga uppgift har den s k automatiska balanse-
ringen eller ”bromsen” som den populärt kallas. Det är dock 
en något missvisande benämning eftersom mekanismen 
även innefattar en ”gas”.

När systemets skulder överstiger dess tillgångar aktiveras 
den automatiska balanseringen. Till att börja med innebär 
det att pensionsrätterna, systemets skuld, skrivs upp i en 
långsammare takt än inkomstindex. Det sker till dess att 
tillgångarna åter överstiger skulden. När systemet kommit 
i balans slutar systemet att ”bromsa” och börjar istället att 
”gasa”. Detta sker till dess att värdet av pensionsrätterna 
kommit ikapp utvecklingen på inkomstindex genom att 
pensionsrätterna räknas upp i en snabbare takt än inkomst-
index. Det innebär att de pensionsrätter som inte betalats 
ut under balanseringsperioden i slutändan inte behöver ha 
påverkats negativt av balanseringen. 

Genom den automatiska balanseringen är pensions-
systemet vad man kallar autonomt. Det innebär att systemet 
står på egna ben och inte är beroende av finansiering från 
statsbudgeten. Därmed kan avgifterna hållas konstanta. 
Mekanismen bidrar också till att knyta samman olika gene-
rationer då arbetstagare och pensionärer, t ex i en situation 
när arbetslösheten stigit, delar bördan av svårare tider.

Vad händer med pensionerna framöver?
Inkomstpensionen kommer att räknas upp med 4,1 
procent under 2013 enligt Pensionsmyndighetens prognos 
i december 2012. Det är cirka två procentenheter mer än 
vad som motiveras av utvecklingen på inkomstindex, vilket 
beror på att systemet nu återhämtar den inbromsning som 
skedde i samband med att den automatiska balanseringen 
aktiverades år 2010.

Ap-fondernas roll som buffert
AP-fonderna har två roller i pensionssystemet. Den första 
och främsta är att utgöra en buffert för att hantera tillfälliga 
över- och underskott i pensionsbetalningarna. Därför kallas 
AP-fonderna även för buffertfonder. Om de avgifter som 
betalas in till inkomstpensionssystemet ett visst år inte 
räcker för att betala ut pensionerna hjälper AP-fonderna 
till genom att betala mellanskillnaden. På samma sätt 
tar AP-fonderna hand om ett eventuellt överskott när de 
inbetalda avgifterna är större än utbetalningarna. Att inbe-
talda avgifter och utbetalda pensioner inte alltid matchar 
varandra beror till stor del på förändringar i demografin, 
dvs storleken på befolkningen och hur ålderssammansätt-
ningen ser ut.

Sedan 2009 överstiger pensionsutbetalningarna de inbe-
talda avgifterna, vilket betyder att AP-fonderna hjälper till 
med att betala ut pensioner. Underskottet beror på att den 
stora 40-talistgenerationen har börjat gå i pension. Under 
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2012 betalade AP-fonderna ut sammanlagt 15,2 mdkr, vilket 
motsvarade 3,8 mdkr per fond. Enligt Pensionsmyndighe-
tens framskrivningar kommer AP-fonderna att fortsätta att 
betala ut pengar till omkring år 2040.

Ap-fondernas roll som långsiktig kapitalförvaltare
AP-fondernas andra roll i inkomstpensionssystemet är att 
skapa en god avkastning på buffertkapitalet. En god avkast-
ning förbättrar pensionssystemets långsiktiga finansiella 
ställning och minskar på så vis risken för pensionsbortfall 
till följd av den automatiska balanseringen. En god avkast-
ning förutsätter dock att man accepterar en viss grad av 
finansiell risk – i praktiken i form av aktieinvesteringar. 

det svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av tre delar och 
brukar illustreras med den s k pensionspyramiden. 

  Pensionssystemets grund utgörs av den statliga 
allmänna pensionen som omfattar alla personer som 
arbetar eller har arbetat. Den allmänna pensionen 
består av två delar; inkomstpensionssystemet och 
premiepensionssystemet. AP1-AP4 är delar av inkomst-
pensionssystemet. Även AP6 är en del av detta system, 
men har en något annan roll genom att endast bidra till 
den finansiella stabiliteten. AP7 är däremot en del av 
premiepensionssystemet.  

  I mitten av pensionspyramiden ligger tjänstepension, 
vilket är något som de flesta som arbetar har och 
innebär att arbetsgivaren varje månad sätter av en viss 
summa pengar åt arbetstagaren. Exakt hur en persons 
tjänstepensionsavtal ser ut beror på arbetsgivaren. 
Om man har bytt arbetsgivare är det vanligt att ha flera 
tjänstepensioner. 

  I toppen av pensionspyramiden ligger individens privata 
pensionssparande. Till skillnad från de två andra delarna 
är denna helt frivillig.

systemets finansiella ställning
Inkomstpensionssystemets finansiella stabilitet samman-
fattas av det s k balanstalet. Balanstalet beräknas genom att 
tillgångarna divideras med skulden. Är balanstalet högre än 
1 är systemet i balans.

Tillgångarna i inkomstpensionssystemet utgörs av den s k 
avgiftstillgången och av AP-fonderna. Avgiftstillgången utgör 
merparten av tillgångarna, ca 90 procent, och representerar 
det uppskattade värdet av framtida pensionsavgifter. Detta 
värde uppskattades vid utgången av 2011 till hela  
6 828 mdkr, att jämföra med AP-fondernas fondkapital som 
uppgick till 873 mdkr vid samma tidpunkt.

Summan av alla individers pensionsrätter är den s k 
pensionsskulden. Den uppgick till 7 543 mdkr vid utgången 
av år 2011. Balanstalet beräknades vid utgången av 2011 till 
1,0198. 

Eftersom AP-fonderna utgör en mindre del av pensions-
systemets tillgångar har fondernas avkastning en jämförel-
sevis liten påverkan på balanstalet. Enligt Pensionsmyndig-
hetens beräkningar betyder exempelvis en avkastning på 
AP-fonderna om 10 procent att balanstalet ökar med 0,4 
procent. Om däremot pensionsavgifterna till systemet ökar 
med endast 1 procent ökar balanstalet med 0,6 procent.

hur påverkas systemets finansiella ställning? 

typ av underlag Förändring av balanstal

Ålder för inträde på arbets-
marknaden minskar med 1 år +4 %

Pensionsålder ökar med 1 år +2 %

Avgiftsunderlag ökar med 1 år +0,6 %

Fondavkastning ökar med 10% +0,4 %

AP3S roll i PeNSioNSSyStemet 

Privat 
pensions- 
sparande

Tjänstepension

Allmän pension

inkomstpension 16%Premiepension 2,5%

Pensionspyramiden
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AP3S roll i PeNSioNSSyStemet 

hur stora är avgifterna?
Varje månad betalas 18,5 procent av den totala lönen före 
skatt in i pensionsavgift, varav 16 procentenheter för in-
komstpension och 2,5 procentenheter för premiepension. 
Allt som betalas in resulterar däremot inte nödvändigtvis 
i pensionsrätter. Det finns nämligen ett tak för hur stor del 
av lönen som är pensionsgrundande. Taket är 7,5 inkomst-
basbelopp per år, vilket för år 2012 motsvarade cirka 34 000 
kronor per månad. Det innebär att om man tjänar mer än  
34 000 kronor per månad kommer bara 18,5 procent av 
34 000 kronor att gå till pensionen. De 18,5 procent som 
betalas på resterande del av lönen är därför i själva verket 
en skatt.

Att inte hela lönen är pensionsgrundande betyder att ju 
högre lön en individ har, desto viktigare blir tjänstepensio-
nen och det privata pensionssparandet om pensionen ska 
vara jämförbar med individens inkomst som arbetstagare. 
Inkomstpensionen är att anse som ett grundskydd. På  
www.minpension.se kan man göra en prognos av sin pension.

Varför minskas pensionsutvecklingen med 1,6 procent?
När man väl har gått i pension ser det ut som om pensions-
rätterna räknas upp med en lägre faktor än inkomstindex 
(även om bromsen inte är aktiverad), närmare bestämt 
1,6 procentenheter lägre. Det stämmer visserligen men 
är samtidigt en sanning med modifikation och en källa till 
missuppfattningar.

Att uppräkningstakten minskas med 1,6 procentenheter 
har sin förklaring i uppfattningen att man har mer nytta av 
pensionspengarna i början av perioden som pensionär än 
man har i slutet. Istället för att fördela pensionsrätterna lika 
över åren som pensionär ökas respektive minskas därför 
utbetalningarna i början och slutet av tiden som pensionär. 
Ökningen i början sker genom att man beräknar den årliga 
utbetalningen genom att dela individens pensionsrätter 
med ett tal som är lägre än dennes förväntade år som 
pensionär. Minskningen på slutet sker succesivt genom 
att individens pension räknas upp i en långsammare takt 
än inkomstindex. Detta är vad som kallas för normen. Om 
ökningen av pensionen i början av tiden som pensionär inte 
kompenserades med en minskad uppräkningstakt skulle det 
betyda att individen fick mer utbetalt i pension än vad han 
eller hon hade rätt till. Det i sin tur skulle betyda att systemet 
inte skulle vara långsiktigt hållbart.

Var det inte bättre förr?
Efter en lång och komplicerad politisk process skrotades det 
gamla ATP-systemet till förmån för det system vi har idag. 
I det gamla systemet spelade det mindre roll hur många år 
man hade arbetat. Det viktigaste för att få ut maximal pen-
sion var att man hade haft en tillräckligt hög lön under ett 
begränsat antal år. Det kan tyckas bekvämt, men betydde 
samtidigt att systemet inte var hållbart och skulle ha brutit 
samman relativt snart. Idag ser vi runtomkring oss i Europa 
följderna av ohållbara pensionssystem. 

När ATP-systemet skrotades infördes istället ett system 
där den pension man kan vänta sig står i direkt proportion 
till de avgifter man har bidragit med till systemet. Det ställer 
högre krav, men är i gengäld ett hållbart system. Det svenska 
pensionssystemet betraktas idag som ett internationellt 
föredöme. 

I det nya systemet är utvecklingen på pensionsrätter 
knuten till den genomsnittliga löneutvecklingen. I det gamla 
systemet var utvecklingen istället knuten till inflationen, 
vilken är lägre än löneutvecklingen.  

Genomsnittlig tillväxt  per år den senaste 10-årsperioden, procent   
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”Utifrån målet om att förvalta kapitalet till 
största möjliga nytta för pensionssystemet har 
Ap3 skapat en väldiversifierad global portfölj.”
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mÅl och iNveSteriNgSStrAtegi

AP3 ska bidra till att det finns en tillräckligt stor buffert så att pensionssystemet klarar de påfrestningar 
som systemet kan utsättas för. I detta avsnitt beskrivs fondens mål och investeringsstrategi som ska till-
godose att AP3 lever upp till sina två viktiga roller i inkomstpensionssystemet.

Övergripande mål
AP3s övergripande mål är att förvalta fondkapitalet till 
största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom 
att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan 
fonden leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet.

För att tillgodose AP3s två roller i inkomstpensionssyste-
met krävs en god avkastning till låg risk på förvaltat kapital. 
Ju högre avkastning som genereras desto större blir buf-
ferten mot utflöden ur pensionssystemet. En hög avkastning 
bidrar även till att pensionssystemets finansiella ställning blir 
stark, vilket minskar risken för att den automatiska balanse-
ringen slår till. 

När det gäller pensionssystemets finansiella ställning 
finns det dock en tydlig motsättning mellan hög avkastning 
på lång sikt och finansiellt risktagande på kort sikt. Ett högt 
risktagande, som på lång sikt förväntas ge en hög avkast-
ning, kan på kort sikt medföra negativa resultateffekter vilket 
medför att fondkapitalet minskar och riskerar att bidra till att 
skapa finansiell obalans i pensionssystemet. AP3s investe-
ringsstrategi försöker, genom att sprida riskerna i portföljen, 
överbrygga denna motsättning.

Avkastningsmål 
För att möjliggöra en framgångsrik förvaltning krävs det 
att det övergripande målet för fonden operationaliseras. 
AP3 har som operationellt mål ett avkastningsmål. Detta 
avkastningsmål gör det möjligt att på ett tydligt sätt styra 
organisationens arbete och utgör vägledning vid val av 
investeringsstrategi. 

I AP3s arbete med att utifrån det övergripande målet 
formulera ett operationellt avkastningsmål måste en 
noggrann analys och bedömning göras över vilken risk som 
fonden och därmed pensionssystemet kan acceptera. När 
denna analys görs används ett tidsperspektiv på 30-40 
år. Det innebär att AP3 analyserar hur förvaltningen ska 
bedrivas för att på bästa sätt uppfylla rollen som buffert-
fond och ge ökad stabilitet i pensionssystemet under denna 
tidsperiod. Analysen utgår bl a från att den förväntade 
utvecklingen på balanstalet ska vara god, samtidigt som 
förväntade pensionsbortfall till följd av den automatiska 
balanseringen ska minimeras. AP3s slutsats är att ett realt 
avkastningsmål, dvs inflationsjusterat, på 4 procent ger en 
rimlig balans mellan stabilitet på lång sikt och risken för 
värdefall i fondförmögenheten på kort sikt. 

investeringsfilosofi och särdrag
AP3s investeringsfilosofi preciserar fondens övertygelse om 
hur finansmarknaden fungerar och hur värde skapas. Inves-
teringsfilosofin är grundläggande i utformandet av fondens 
investeringsstrategi. Investeringsstrategin har till syfte att 
specificera hur investeringsverksamheten ska bedrivas för att 
förvaltningen ska utföras på bästa sätt. Den omfattar allt från 
organisation och befogenheter till strategier och analysmo-
deller för enskilda portföljförvaltare.

AP3s investeringsfilosofi utgår från allmänt vedertagna 
principer inom modern kapitalförvaltning. En närmare 
beskrivning av investeringsfilosofin finns illustrerad på nästa 
sida. Kapitalförvaltare skiljer sig åt vid implementeringen av 
investeringsfilosofin. Det är också genom implementeringen 
som en förvaltare kan och bör ge uttryck för sina särdrag, 
vilka har en förmåga att öka avkastningen över tid. 

Förvaltningsuppdrag 

Investeringsstrategi

Investeringsfilosofi Fondens särdrag 

AP3s investeringsstrategi
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AP3s särdrag kan beskrivas under följande fyra rubriker:
   Långsiktighet – Många förvaltare saknar idag möjlighet 

att arbeta långsiktigt eftersom korta utvärderingshori-
sonter uppmuntrar till fokusering på vad som händer på 
kort sikt. Det långsiktiga agerandet som AP3 kan utnyttja 
möjliggör ett kontracykliskt agerande. Ett långsiktigt 
agerande reducerar osäkerheten kring ”timing” och 
tillåter gradvisa portföljförändringar mot den risknivå 
och de riskpremier som anses ge en god balans mellan 
risk och avkastning.

  Flexibilitet – AP3 har goda möjligheter att agera på 
ändrade förutsättningar och genomföra förändringar 
när så krävs. AP3s organisation bygger på en nära 
koppling mellan ledning och övriga delar av organisatio-
nen. Flexibiliteten uppmuntrar också till att AP3 löpande 
utvecklar sitt arbetssätt.

   Anseende som kapitalförvaltare – Fondens arbetssätt 
och historik, det statliga ägandet, fondens styrning 
och den svenska hemvisten leder till att fonden är en 
attraktiv samarbetspartner. Detta innebär fördelar 
jämfört med många andra aktörer på finansmarknaden. 
AP3 har genom åren utvecklat specifika kompetenser 
som idag utgör grundpelare för verksamheten. Viktiga 
kompetensområden är alfa/betaseparation, upphand-
ling av extern förvaltning och förvaltning av onoterade 
tillgångar.

   skalfördelar – AP3 är ur ett internationellt perspektiv 
en tillräckligt stor aktör för att kunna bedriva en mycket 
effektiv kapitalförvaltning.

investeringsstrategi
AP3s investeringsstrategi är inriktad på att fondens absoluta 
avkastningsmål på 4 procent realt per år ska uppnås över 
tid. Det handlar om att sätta samman en portfölj av olika 
tillgångar som med rimligt risktagande kan nå avkastnings-
målet samt att förvalta och utveckla portföljen så att risken 
anpassas till rådande förutsättningar. AP3 arbetar efter en 
strategi med en långt driven riskspridning i linje med vad 
som anges i investeringsfilosofin. Dessutom används värde-
ring av olika finansiella tillgångar för att öka träffsäkerheten 
i avkastningsprognoserna. Vidare har AP3 valt att fokusera 
sina investeringar till områden där AP3 har ändamålsenlig 
kompetens och där fondens särdrag kan utnyttjas.     

En grundpelare i AP3s investeringsstrategi är fondens 
förvaltningsorganisation med tydliga ansvarsområden och 
befogenheter. AP3 arbetar med ett delegerat beslutsfat-
tande där förvaltningsbesluten delegeras till de enheter 
som har störst möjlighet att bedriva förvaltningen på ett 
lönsamt och kostnadseffektivt sätt. För att det delegerade 
beslutsfattandet ska vara framgångsrikt krävs att analys och 
implementering är strukturerade och att det finns en väl 
uppbyggd riskhantering. Styrelsen beslutar om riktlinjer för 
förvaltningen och övergripande allokering av risk i portföl-
jen. Styrelsen bestämmer även de avvikelsemandat inom 
vilka fondens VD kan ändra allokeringen.

Fokus på övergripande riskallokering
Den faktor som över tid har störst betydelse för avkast-
ningen är fondens övergripande allokering av kapitalet och 
därmed av totalrisken i portföljen. Därför ligger fokus i inves-
teringsstrategin på just den övergripande riskallokeringen. 
Utgångspunkten är att styrelsen, fondens ledning och hela 
förvaltningsorganisationen ska arbeta för att fondens reala 
avkastningsmål nås. Då ökar sannolikheten för att fondens 
övergripande åtagande mot pensionssystemet ska kunna 
uppfyllas. Utifrån AP3s syn på finansmarknadens funktion 
uppnås en lämplig övergripande riskallokering genom diver-
sifiering och genom att fonden i ett medellångt perspektiv 
förändrar allokeringen beroende på förutsättningarna på 
finansmarknaden, s k  dynamisk tillgångsallokering.

Ap3s investeringsfilosofi 

  risktagande Risktagande på de finansiella marknaderna ger över tid en positiv avkastning.

  prognosförmåga Med hjälp av strukturerad analys kan avkastning och risk på olika finansiella tillgångar bedömas.

  riskspridning Genom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas. 

  Tidsdiversifiering Genom att kombinera investeringsbeslut med både lång, medellång och kort placeringshorisont  
erhålls en högre riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås.
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Såväl diversifiering som dynamisk tillgångsallokering 
baseras på en modell där fondens tillgångar delas in i sju 
olika riskklasser enligt bilden nedan. Syftet med att dela in 
totalportföljen i olika riskklasser istället för traditionella till-
gångsslag är att åskådliggöra och förtydliga de riskfaktorer 
som portföljen är exponerad mot. Strukturen underlättar 
ett proaktivt agerande genom att ge en god överblick över 
portföljens exponering mot olika riskfaktorer. Riskklasserna 
bedöms också utifrån ett likviditetsperspektiv.

Diversifiering
Eftersom den förväntade reala avkastningen på räntebä-
rande tillgångar med hög kreditvärdighet är för låg för att 
kunna nå upp till AP3s avkastningsmål har AP3 en stor andel 
investeringar i mer riskfyllda tillgångar. Allokering till note-
rade aktier har historiskt varit den dominerande riskfyllda 
investeringen. 

För att minska fondens utsatthet för stora värdefall i 
noterade aktier har AP3 sedan starten 2001 strävat efter att 
hitta diversifierande investeringar som ryms inom place-
ringsreglerna och är kostnadseffektiva. AP3 har t ex gjort 
betydande investeringar i fastigheter, onoterade aktier och 
försäkringsrelaterade obligationer1. Under 2012 har därtill 
investeringar genomförts i volatilitetsstrategier1. Samman-
taget har det spridda risktagandet höjt den riskjusterade 
avkastningen och de negativa konsekvenserna vid kraftiga 
börsfall har minskat något.

Dynamisk tillgångsallokering
Dynamiska tillgångsallokering syftar till att öka sannolikhe-
ten att avkastningsmålet nås. För att uppnå detta strävar 
fonden efter att krympa intervallet inom vilket avkastningen 
under ett specifikt år kan variera. Syftet är att minska risken 
för stora negativa utfall så att påfrestningarna på pensions-
systemet begränsas.

Den dynamiska allokeringsmodellens beslutsunderlag 
baseras på analys av strukturell och konjunkturell makro, 
samt på värdering av olika riskklasser och nivå på riskaptit. 
Den konjunkturella analysen fokuserar på var världsekono-
min befinner sig i konjunkturcykeln och vart konjunkturen 
är på väg. Skälet till att konjunkturutvecklingen analyseras 
är att historisk data visar att ersättningen för finansiellt 
risktagande har en tydlig koppling till konjunkturcykeln.

Utvärdering av fondens mål  
AP3 styr mot ett absolut avkastningsmål. Allokeringsbeslut 
fattas löpande för att dynamiskt anpassa portföljen till 
fondens riskvilja och prognoser avseende avkastning och 
risk på finansmarknaden. Fondens styrelse utvärderar 
förvaltningen och har till sin hjälp en utvärderingsmodell 
bestående av fyra delkomponenter som tillsammans ska 
ge en bild av AP3s möjligheter att nå det långsiktiga målet 
samt hur dessa möjligheter förvaltas. 

Ap3s förvaltningsportfölj

Aktier

Noterade  
aktier

Onoterade  
aktier

Krediter

Kredit- 
obligationer,  
till exempel 

bostads- 
och företags-
obligationer

Övriga 
exponeringar

Till exempel 
konvertibla 
skuldebrev,  
försäkrings-
risker och 

volatilitets-
strategier

ValutorInflation

Realräntor

Fastigheter
inkl. skog

Ap3s totala portfölj

Räntor

Stats- 
obligationer

Absolut-  
avkastande  
strategier

Mandat som 
har låg 

samvariation 
med fondens 
totala portfölj

1 Se ordlista



Utvärdering sker mot: 
  Fondens operationella mål om 4 procent real avkastning 

per år i snitt över ett antal fördefinierade tidsperioder, 

  En långsiktig statisk portfölj,

  En extern jämförelsegrupp bestående av internationella 
pensionsfonder med liknande uppdrag,

  En självutvärdering av allokeringsbeslut. 

Utvärderingen av fondens övergripande förvaltning bör 
göras över en längre period då uppdraget innebär en lång
placeringshorisont. AP3 har valt en långsiktig utvärderings-
horisont mellan fem och tio år med syfte att fånga en kon-
junkturcykel. I avvaktan på att fonden har tillgång till data 
för en full utvärderingsperiod kommer utvärderingen göras 
baserad på tillgängligt material men med hänsyn tagen till 
denna begränsning.

Fondens långsiktiga mål om 4 procent real avkastning
I tabellen nedan visas den reala avkastningen för AP3 
under de senaste fem respektive tio åren. AP3 har nått sitt 
långsiktiga mål om 4 procent real avkastning i snitt under 
de senaste tio åren och har därmed bidragit till att stärka 
pensionssystemet under denna period. AP3 har däremot 
inte lyckats skapa en real avkastning om 4 procent i snitt 
under den senaste femårsperioden. Detta kan bl a förklaras 
av den extrema börsnedgången under 2008 då världsindex 
för aktier, mätt som MSCI World, föll med cirka 40 procent. 

real avkastning per år

5 år (2008-2012) 0,7%

10 år (2003-2012) 5,3%

En långsiktig statisk portfölj
AP3 utvärderar även sin portfölj mot en enkel statisk 
portfölj som enbart innehåller noterade aktier och räntor. 
Den statiska portföljen har en allokering mellan de olika 
tillgångarna som motsvarar en förväntad avkastning 
på 4 procent real avkastning. Prognoserna för de olika 
tillgångarnas avkastning är framtagna utifrån långsiktiga 
historiska dataserier och kan därför sägas utgöra veder-
tagna avkastningsprognoser på finansmarknaden. Syftet är 
att utvärdera om AP3s strategival med en mer diversifierad 
och avancerad portfölj är framgångsrik över tid. 

Under 2012 avkastade den långsiktiga statiska portföljen 
9,7 procent, att jämföra med en nettoavkastning för AP3 
på 10,7 procent. Tre väsentliga skäl till att AP3s portfölj 
utvecklades bättre var fondens undervikt i riskklass Räntor, 
investering i Absolutavkastande strategier samt övervikt i 
riskklass Övrigt. 

Extern jämförelsegrupp
AP3s förvaltning ska hålla en hög internationell standard 
och fondens resultat utvärderas därför mot en internatio-
nell jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen består av åtta 
pensionsfonder som avseende förvaltad volym, avkast-
ningsmål och typ av uppdrag liknar AP3. Under femårspe-
rioden 2007-2011 hade dessa fonder en real genomsnittlig 
avkastning på -0,3 procent, att jämföra med AP3s avkast-
ning på -1,1 procent. En förklaring till att den internationella 
jämförelsegruppen hade en högre avkastning än AP3 är 
framförallt  att de nordamerikanska fonderna hade en 
betydligt högre andel onoterade tillgångar. Onoterade 
tillgångar hade en högre avkastning än noterade tillgångar 
under denna period.

Självutvärdering av allokeringsbeslut      
Den sista delen av AP3s utvärderingsmodell är en självut-
värdering av de allokeringsbeslut som har fattats under 
året. Utvärderingen utgör ett verktyg som används för att 
ge fondens styrelse och ledning en uppföljning av förvalt-
ningens förmåga att bedöma utvecklingen på finansmark-
naden och om de riskallokeringsbeslut som fattats varit 
konsistenta med fondens prognoser. Genom utvärderingen 
kan förbättrings- och utvecklingsområden identifieras.

   

Placeringsregler enligt AP-fondslagen1 
  Minst 10% extern förvaltning

  Maximalt 10% av rösterna i ett noterat bolag

  Maximalt 2% av marknadsvärdet på Stockholms-
börsen

  Minst 30% räntebärande placeringar med låg risk

  Maximalt 5% av tillgångarna i onoterade värde-
papper

  Maximalt 40% av tillgångarna får exponeras mot 
valuta risk

   ”Fonden får inte placera i optioner, terminer eller  
andra likartade finansiella instrument med råvaror  
som underliggande tillgång”

  ”Fondens ägande är inget näringspolitiskt eller  
ekonomisk-politiskt instrument”

  ”Hänsyn till miljö och etik ska tas i placerings verk  -
samheten, dock utan att göra avkall på det över-
gripande  målet om hög avkastning”

1 Lagen om allmänna pensionsfonder (2000:192)
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ANSvArSFUll ägArStyrNiNg del Av FoNdeNS UPPdrAg

AP-fondernas ägaransvar formuleras i den lag som styr fondernas verksamhet. Fonderna ska ta miljö- och 
etikhänsyn utan att göra avkall på avkastningen. AP-fonderna ska däremot inte ta näringspolitiska eller 
ekonomiskpolitiska hänsyn. Som en del av det statliga inkomstpensionssystemet är AP3 oberoende från 
etablerade ägarsfärer och fri från andra affärsintressen än avkastningsmålet. Fondens oberoende ställning 
ger goda möjligheter att vinna respekt i rollen som ägare, vilket är en förutsättning för att få gehör i de frå-
gor som fonden driver. AP3s uppfattning är att välskötta bolag på sikt leder till högre avkastning och lägre 
risk och därför är det viktigt att vara en ansvarsfull ägare. 

strategi för ägarstyrning
AP3s övertygelse är att fondens ansvarsfulla ägarstyrnings-
arbete långsiktigt bidrar positivt till det övergripande målet 
om hög avkastning. Inför varje bolagsstämmosäsong ser 
AP3 över sin ägarpolicy samt beslutar om vilka områden 
fonden ska fokusera ägararbetet på i syfte att påverka 
för största möjliga bidrag till fondens avkastningsmål. 
Ägarpolicyn inkluderar fondens syn och krav på de olika 
fokusområdena.

Fokusområden för Ap3s ägarstyrningsarbete 2012 
  ersättningsfrågor – AP3s ägarpolicy karakteriseras av att 

den verkar i en återhållande riktning när det gäller rör-
liga ersättningar till ledande befattningshavare. Fondens 
grundläggande krav på aktierelaterade incitamentspro-
gram inkluderar att de ska vara rimliga, transparenta, 
kopplade till prestation samt utvärderas. 

  kapitalstruktur – Frågor som inkluderar synen på vinst-
utdelning till aktieägarna, utformning av nyemissioner 
och återköp av aktier.

  mångfald i styrelser – AP3 arbetar bl a genom att delta i 
valberedningar för att öka mångfalden i styrelser beträf-
fande etnicitet och kön.

  Ägarstyrning i Ap3s globala portfölj – AP3s arbete med 
ägarfrågor utomlands bedrivs bl a genom att rösta på 
bolagsstämmor och genom att stödja investerarinitiativ. 
Ersättningsfrågor och att VD och ordförande inte ska 
vara samma person är exempel på områden som AP3 
fokuserar på.

  miljö- och etikhänsyn – Arbetet med miljö- och 
etikfrågor bedrivs både av fonden på egen hand och via 
AP-fondernas gemensamma Etikråd. Dialoger och sam-
arbete med andra investerare används som de främsta 
verktygen för att påverka bolag.

Stödjer  
investerarinitiativ

Deltar i utveckling  
av självreglering av 

marknaden

Deltar och bevakar  
fondens intressen i  

legala processer

Utesluter bolag

AP3s arbete  
med ägarfrågor

Röstar, lägger egna  
förslag samt gör inlägg  

på bolagsstämmor

Samarbetar med  
andra investerare

Deltar i  
valberedningar

För dialog 
med bolagsledning  

och styrelser

Ap3s verktyg för utövandet av ägarrollen
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miljö- och etikhänsyn 
AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan bolags 
ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera lång- 
siktigt aktieägarvärde. Fondens övertygelse är att välskötta 
bolag är bättre långsiktiga investeringar. AP3 tillämpar miljö- 
och etikhänsyn via genomlysning av bolag för eventuella 
konventionsbrott, med dialoger för att försöka påverka bolag 
att agera ansvarsfullt samt genom att stödja olika investera-
rinitiativ som riktas mot enskilda bolag eller branscher.

AP3 verkar för att säkerställa att ledningarna för de 
företag som fonden investerar i identifierar och hanterar 
sociala och miljömässiga risker på ett sätt som skapar värde 
för aktieägarna.

Värdegrund baserad på internationella konventioner
AP3s värdegrund i frågan om placeringsverksamheten byg-
ger på de internationella konventioner som svenska staten 
har undertecknat samt genom att stödja initiativ såsom FNs 
Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella 
företag. Sverige har undertecknat ett flertal internationella 
konventioner, bl a konventioner om mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, mot korruption och mot inhumana vapen.

Ökad effektivitet med Etikrådets samlade kraft
Sedan 2007 samordnar AP1-AP4 genomlysning och dialog 
med utländska bolag via det gemensamma Etikrådet. 
Etikrådet utgår från principerna om engagemang, agerande 
och förändring med målet att göra skillnad. Fondernas 
noterade aktieportföljer genomlyses via en systematisk 
process med hjälp av en extern konsult i syfte att identifiera 
eventuella brott mot internationella konventioner. Om ett 
bolag misstänks för brott mot internationella konventioner 
undersöks sakförhållandena, bolaget kontaktas och Etikrå-
det uppmanar bolaget att vidta åtgärder för att adressera 
den uppkomna kränkningen och för att förhindra att brott 
upprepas. Etikrådets konsult för även dialog med bolag på 
Etikrådets och andra kunders vägnar. Att utesluta ett bolag 
innebär inte att kränkningarna försvinner och därför vill 
AP3 och Etikrådet i första hand vara kvar som ägare för att 
påverka bolaget. Som en sista utväg kan en uteslutning av 
bolaget bli aktuell. Vid utgången av 2012 hade AP3 uteslutit 
11 bolag.

Samarbete ger större tyngd
AP3 samarbetar ofta med andra internationella investerare 
med liknande etisk utgångspunkt, vilket ger ökad tyngd i 
bolagsdialogerna och större möjlighet att påverka. Ofta sker 
samarbetet via Etikrådet. Därtill stödjer AP3 olika proaktiva 
investerarinitiativ som bl a syftar till ökad transparens och 
fokus på hållbarhetsfrågor inom olika branscher samt till att 
skydda aktieägares intressen.
 

Dialog främsta verktyget för att påverka
AP3s främsta verktyg för att påverka bolag är dialog. Fon-
den för proaktiva, dvs förebyggande dialoger med svenska 
bolag på egen hand och med utländska bolag via Etikrådet. 
Syftet med dialogerna är bl a att säkerställa att bolagen har 
kontroll över miljömässiga och sociala risker som verksam-
heten utsätts för, riskhanteringssystem, uppförandekoder 
samt hållbarhetsansvariga personer i organisationen för att 
hantera dessa risker på ett ansvarsfullt sätt. AP3 för även 
via Etikrådet proaktiva dialoger med utländska bolag. Som 
långsiktig ägare är fonden medveten om att förändringar 
kan ta tid och jobbar därför systematiskt med att följa upp 
sina synpunkter och krav tills målen för respektive dialog 
har uppnåtts.

Integrering av miljö och etik i andra tillgångsslag
AP3 skrev under FNs principer för ansvarsfulla investeringar 
(PRI) 2006. En stor del av fondens ägarstyrningsarbete är 
fokuserat på fondens noterade aktieinnehav men fonden 
strävar efter att integrera miljö- och etikhänsyn även i andra 
tillgångsslag. Bland annat för fonden dialoger med externa 
förvaltare av onoterade aktier kring hållbarhetsfrågor. AP3 
har även gjort ett flertal miljöinvesteringar som t ex gröna 
obligationer, gröna fastigheter, vindkraft, clean tech och 
certifierad skog. Hur AP3 implementerar PRIs principer i 
förvaltningen framgår av AP3s årliga ägarstyrningsrapport.

Transparens viktig förtroendefråga
AP3 strävar efter att så öppet som möjligt redovisa hur 
fonden utövar sitt ägaransvar. I det löpande ägarstyrnings-
arbetet är det dock inte alltid möjligt att offentligt redogöra 
i detalj för de diskussioner som förs med andra ägare, 
valberedningar, styrelser och bolagsledningar då dialoger 
som förs i förtroende ofta är det mest effektiva sättet att få 
gehör för fondens uppfattning. AP3 anser dock att transpa-
rens är en viktig förtroendefråga och redogör därför  i en 
årlig ägarstyrningsrapport för vilka frågor som fonden har 
drivit under det gångna året, de principer fonden arbetar 
efter och hur fonden har röstat. Etikrådets arbetsprocess, 
inklusive bolagsdialoger och investerarinitiativ presenteras 
i en separat årlig rapport. 

Ap3s ägarpolicy, ägarstyrningsrapport och etikrådets årsrap-
port finns på www.ap3.se samt www.etikradetapfonderna.se

ägArStyrNiNg
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”våra medarbetares gemensamma  
kunskaper och erfarenheter är avgörande 
för att vi ska lyckas nå en bra avkastning.”



komPeteNtA medArbetAre med lÅNg erFAreNhet 

AP3 är en kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper är av 
stor vikt för fondens resultat. Många medarbetare besitter specialistkompetens och det är av stor vikt att 
kunna attrahera rätt typ av medarbetare. Fonden strävar efter att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö 
med hög grad av öppenhet, eget ansvar och professionalism. I snitt har fondens medarbetare 19 års 
arbetslivserfarenhet och 79 procent har universitetsexamen.

Av fondens 56 anställda arbetar 32 personer inom kapital-
förvaltningen, främst som analytiker och förvaltare. Övriga 
24 anställda arbetar inom affärsstöd, kontroll- och stabs-
funktioner.

Fem personer ingår i fondens ledningsgrupp som består 
av VD, cheferna för Kapitalförvaltning, Strategisk Allokering, 
Affärsstöd och Kontroll samt Kommunikation och Hållbara 
investeringar. Ledningsgruppen ansvarar för fondens 
övergripande strategiska arbete, budget och resultatfrågor, 
varumärke, kommunikation samt personalfrågor.  

Övergripande investeringsbeslut rörande allokering inom 
de av styrelsen fastställda mandaten fattas i fondens dyna-
miska allokeringsledningsgrupp. Frågor om fondens övergri-
pande riskhantering behandlas i fondens riskkommitté. AP3 
har även en utvidgad ledningsgrupp bestående av fondens 

samtliga chefer, 14 personer, vars uppgift är att samordna 
projekt samt utbyta information och erfarenheter.

Fondens kapitalförvaltning är organiserad i fem enheter: 
strategisk allokering, betaförvaltning, alfaförvaltning, 
alternativa investeringar och externförvaltning. 

Affärsstöd och kontroll  ansvarar för backoffice, middle 
office, ekonomi, IT, kontorsservice, personal, juridik och 
compliance.

Kontinuerlig kompetensutveckling viktig 
AP3 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att 
kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt 
att utveckla verksamheten. Fonden arbetar aktivt med kom-
petensförsörjningsfrågor för att identifiera vilken kompetens 
som behövs både idag och i framtiden för att säkerställa att 

medArbetAre
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medArbetAre

fonden har den kompetens som krävs vid var tid. Inom af-
färsstöd och kontroll har ett kompetensprojekt genomförts 
för att tydliggöra roller, ansvarsområden och kompetenskrav. 
I de medarbetarsamtal som årligen genomförs mellan chef 
och medarbetare kartläggs utvecklingsbehov utifrån kom-
mande års målsättningar. Kompetensutvecklingen sker även 
via utbildningar, seminarier och konferenser. Ett speciellt 
fokusområde för 2012 har varit träning i presentationsteknik 
på engelska.

Minst lika viktigt är att medarbetarna utvecklas i arbetet 
genom att få lära sig nya saker, t ex genom att få nya eller 
större arbetsuppgifter eller att delta i projekt. Fonden 
arbetar även med kompetensförsörjning genom att flera 
anställda genom åren har bytt roller internt och både 
breddat sin kompetens och tagit vidare steg i sin karriär. Det 
förekommer också att personer får byta arbetsuppgifter och 
avdelning för att i större utsträckning komma till sin rätt eller 
för att organisationens behov har förändrats. 

Medlemmarna i verkställande ledningen har individuella 
utvecklingsprogram med fokus på ledarskap för att utveckla 
sin egen yrkeskompetens och skapa professionella nätverk i 
näringslivet.

medarbetarundersökning
För AP3 är det viktigt att skapa en företagskultur och miljö 
där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Medarbetar-
undersökningar genomförs regelbundet i syfte att kartlägga 
hur de anställda ser på verksamheten, hur väl fonden 
lyckats förbättra sig sedan förra mätningen samt identifiera 
förbättringsområden.

Resultatet för 2012 års medarbetarundersökning var 
mycket positivt och uppvisade en fortsatt positiv trend. Fon-
dens ledning och avdelningschefer kommer att arbeta vidare 
med resultatet från undersökningen i syfte att ytterligare 
förbättra verksamheten. 

Friskvård och hälsa
För AP3 är det viktigt att vara en arbetsgivare som erbjuder 
en sund balans mellan arbete och fritid och att fokusera 
långsiktigt på de anställdas hälsa. Alla anställda erbjuds 
regelbundna hälsokontroller och får motionsbidrag. AP3s 
sjukfrånvaro låg under 2012 på en fortsatt låg nivå, 0,7 
procent.

Jämställdhet
AP3 främjar jämställdhet och mångfald bland medarbe-
tarna. Fonden gör det möjligt för både män och kvinnor att 
kombinera arbete med familjeansvar genom att erbjuda 
flexibla arbetstider och arbete under eget ansvar. Därtill 
stöder fonden sina medarbetare att vara föräldralediga. 
Under 2012 var 4 personer föräldralediga under delar av 
året, varav 1 kvinna och 3 män. 

Per 31 december 2012 var 36 procent kvinnor och 64 
procent män av fondens anställda. Andelen chefer med per-
sonalansvar var 20 procent av totalt antal anställda. Av dessa 
chefer var 36 procent kvinnor och 64 procent män. Andelen 
chefer i verkställande ledningen var 9 procent i relation till 
totalt antal anställda. Verkställande ledningen bestod av 60 
procent kvinnor och 40 procent män. Genomsnittsåldern på 
fondens anställda var vid utgången av året 43 år. Under året 
anställdes 3 personer och 4 slutade.

Könsfördelning 31 dec 2012

Kapitalförvaltning Stab- & stödfunktioner

Kvinnor 4 16

Män 28 8

Totalt 32 24

AP3 genomför kontinuerligt lönekartläggningar av löne-
nivåer för att det inte ska finnas könsbetingade löne-
skillnader för lika eller likvärdiga arbeten. AP3 gör även 
årligen en marknadslöneundersökning för att säkerställa att 
lönenivåer och ersättningspaket är marknadsmässiga och 
rimliga.

interna etiska riktlinjer
AP3s interna uppförandekod inkluderar regler om repre-
sentation, gåvor, bisysslor, intressekonflikter och egna 
värdepappersaffärer. Under våren 2012 uppdaterades 
uppförandekoden och en intern workshop ägde rum för 
att förankra uppförandekod och fondens värdegrund. AP3 
har även interna regler som inkluderar arbetsmiljö, hälsa 
och mångfald. Under 2012 gjordes en översyn av fondens 
riktlinjer för personalrelaterade förmåner. 



ledning
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Verkställande ledning  

 Kerstin Hessius 
Vd 
AP3 sedan september 2004
Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef  
Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapital
förvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg,  
VD Alfred Berg Transferator.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, 
Hemsö Fastigheter, SPP, Björn Borg, Svedab, AIAB, 
Öresundskonsortiet och Emory Center for Alter native 
Investments.
Civilekonom, född 1958.

Gustaf Hagerud 
Vice Vd & Chef Kapitalförvaltningen
AP3 sedan september 2008
Tidigare: Första AP-fonden, Alecta, ABB Aros  
Securities, Swedbank.
Ekonomie dr, född 1963.

Christina Kusoffsky Hillesöy, 
Chef Kommunikation & Hållbara Investeringar
AP3 sedan januari 2005
Tidigare: Trygghetsrådet, TurnIT, Allgon, Microsoft, 
Bank of Boston Chile.
Civilekonom, född 1964.

Mårten Lindeborg 
Chef Strategisk Allokering
AP3 sedan februari 2009
Tidigare: DNB, Skandia.
Civilekonom, född 1971.

Katarina Utterström 
CFO och Chef Affärsstöd & Kontroll
AP3 sedan juni 2008
Tidigare: DNB, Atos Consulting, KPMG, Volvo Trea
sury, Handelsbanken.
Civilekonom, född 1965.
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pär Nuder, Ordförande 
Invald i AP3s styrelse 2011 
Industriell rådgivare
Styrelseuppdrag i Fabege, Skistar, Swedegas, 
Sundbybergs stadshus, Nyx Security, Öbergs färghus, 
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.
Tidigare uppdrag som finansminister, samordnings-
minister, riksdagsledamot, statsministerns stats
sekreterare, ordförande i Vasallen och styrelse
ledamot i Vin & Sprit.
Jur. kand., född 1963.

Björn Börjesson, Vice ordförande
Invald i AP3s styrelse 2011
Styrelseuppdrag som vice ordf. i Swedfund  
International.
Tidigare uppdrag som vice VD i Handelsbanken.  
Jur. kand., född 1951.

Sonat Burman-Olsson
Invald i AP3s styrelse 2008
Vice VD och CFO ICA 
Styrelseuppdrag i Lindab, ICA Banken och KappAhl.
Tidigare uppdrag som Vice President Electrolux 
Group, Senior Vice President Electrolux Europe, 
Vice President Electrolux International, Executive 
Director-tjänster på bland annat British Petroleum 
och Siemens.
Civilekonom och Executive MBA, född 1958.

Inga-Lill Carlberg  
Invald i AP3s styrelse 2009
Senior vice president, Nordea Retail Banking Sweden
Tidigare uppdrag som chef Nordea Private Banking  
Sweden, chef Nordea Investment Management.
Styrelseuppdrag i Nordea Investment Funds och 
Stiftelsen för finansforskning.
Civilekonom, född 1962.

Gunvor engström
Invald i AP3s styrelse 2008
Styrelseuppdrag i Länsförsäkringar Liv, Semcon, In
ternationella Företagarföreningen, Apoteksgruppen, 
Metria och ordf. i Friskolornas riksförbund.
Tidigare uppdrag som landshövding Blekinge Län, 
VD Bank2, VD Företagarna, departementsråd i 
Näringsdepartementet, egen före tagare och VD 
Tjänsteförbundet.
Civilekonom, född 1950.

Lars ernsäter
Invald i AP3s styrelse 2010
Ekonom LO 
Tidigare uppdrag hos Konjunkturinstitutet. 
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet 
i bland annat nationalekonomi och statistik, född 
1951.

peter Hellberg
Invald i AP3s styrelse 2010
1:e vice ordförande Unionen
Styrelseuppdrag som ordf. i LO-TCO Biståndsnämnd, 
vice ordf. i TCO, ledamot i Klara Norra fastigheter 
samt PTKs utbildningsstiftelse.
Systemvetarlinjen, född 1966.

Kari Lotsberg 
Invald i AP3s styrelse 2005
Styrelseuppdrag i Rädda Barnen, Swedsec och 
Investment Consulting Group.
Tidigare uppdrag som statssekreterare i Finans
departementet, chef för ekonomiska avdelningen 
i Sveriges Riksbank, byråchef i norska Finansde
partementet, representant vid OECD för norska 
Finansdepartementet, medlem av Inter-Institutional 
Monitoring Group inom EU.
Civilekonom, född 1950.

elisabeth Unell 
Invald i AP3s styrelse 2012
Oppositionsråd Västerås stad,  
Ledamot i SKLs styrelse och Etablering Västerås.
Tidigare uppdrag som kommunstyrelsens ordförande 
i Västerås och ordförande i Aroseken. 
Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.

styrelse
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FörVALTNINGSBeräTTeLSe 2012
VIKTIGA HäNdeLSer 

  AP3 investerade  under första kvartalet 1 340 mkr i 
tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av 
Patrizia Immobilien AG. Investeringen består av 21 000 
hyreslägenheter och över 90 procent av beståndet ligger 
i delstaten Baden-Württemberg.

  AP3 ingick ett avtal med Kungsleden i december om att 
förvärva resterande 50 procent av aktierna i Hemsö. 
Samtidigt tecknades ett avtal där Hemsö renodlar sin 
verksamhet genom att sälja ett antal fastigheter till 
Kungsleden. Affären var villkorad av godkännande från 
Konkurrensmyndigheten. Affären slutfördes under 
första kvartalet 2013. Köpeskillingen avser både aktier 
och lösen av lån och uppgick till 3 400 mkr.

  I augusti publicerades en statlig offentlig utredning om  
buffertfonderna, AP1-AP6, och förvaltning av pensions-
reserven. AP3 lämnade sitt remissvar under fjärde 
kvartalet. 

ÅreTS reSULTAT
Förvaltningsresultatet uppgick till 22 638 (-5 483) mkr, 
vilket motsvarar en avkastning på 10,7 (-2,4) procent före 
kostnader och 10,7 (-2,5) procent efter kostnader. AP3s 
fondkapital uppgick vid årets utgång till 232 956 (214 106) 
mkr, en ökning med 18 850 mkr jämfört med föregående 
årsskifte.

Under året hade fonden ett nettoutflöde om totalt 3 788  
(1 240) mkr. Från och med 2009 är nettoflödet negativt pga 
att inbetalda pensionsavgifter är lägre än pensionsutbetal
ningarna. Det innebär att AP3 betalar till Pensionsmyndig
heten för att täcka detta underskott.

Fondkapitalets förändring

Mkr 2012 2011

Ingående fondkapital 1/1 214 106  220 829 

Pensionsavgifter 55 441 53 895 

Pensionsutbetalningar -59 009 -54 922 

Avgift till Pensionsmyndighetens administration -220 -213 

Årets resultat 22 638  -5 483

Summa fondkapital 31/12 232 956 214 106 

röreLSeNS INTäKTer 
Rörelsens intäkter efter avdrag för provisionskostnader 
uppgick till 22 821 (-5 328) mkr. Rörelsens intäkter utgörs 
huvudsakligen av realiserade och orealiserade värdeför
ändringar avseende fondens finansiella tillgångar, vilka 
värderas till verkligt värde på balansdagen. Övriga intäkter 
utgörs av räntenetto, erhållna utdelningar samt valutakurs
förändringar. 

Årets provisionskostnader uppgick till 119 (89) mkr. 
Provisionskostnader redovisas som en avdragspost under 
rörelsens intäkter. Dessa kostnader avser fasta förvalt
ningsarvoden för externa mandat, förvaltningsavgifter för 
fonder samt depåkostnader och andra relaterade tjänster.

röreLSeNS KOSTNAder
Rörelsekostnaderna uppgick till 183 (155) mkr, varav 117 
(104) mkr avsåg personalkostnader. Fondens totala kostna
der i förhållande till genomsnittligt fondkapital uppgick till 
0,14 (0,11) procent. Procentandelen är beroende av såväl 
kostnadsnivån som av fondkapitalets storlek. 

Förvaltningskostnadsandel

Mkr 2012 2011

Provisionskostnader, mkr 119  89 

Rörelsekostnader, mkr 183 155 

Förvaltningskostnadsandel1, % 0,14  0,11 

Förvaltningskostnadsandel2, % 0,08 0,07

1 Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt  
  fondkapital.
2 Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital
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MArKNAdSUTVeCKLING 2012
Året präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen 
i södra Europa, en tilltagande oro för budgetstupet i USA 
och svagare konjunktursignaler från stora delar av världen. 
Dessutom prövades ledarskapet i världens två största och 
viktigaste ekonomier, presidentvalet i USA och regimskiftet 
i Kina. Centralbankerna i Europa, USA och Japan fortsatte 
att stötta konjunkturen genom okonventionella stimulans
åtgärder såsom stödköp av obligationer. Centralbankerna i 
flertalet utvecklingsländer sänkte sina styrräntor. Trots sti
mulansåtgärder växte den globala ekonomin 2012 betydligt 
långsammare än de två föregående åren och i en något lång
sammare takt än vad de flesta konjunkturbedömare räknat 
med. Den globala tillväxten fortsatte att drivas av de senaste 
årens snabbväxande BRIC-länder, främst Kina och Indien. 
Skillnaden i tillväxt mellan de mer utvecklade länderna och 
tillväxtekonomierna fortsatte att vara påfallande.

Även om konjunkturen försvagades under året steg 
samtidigt de flesta finansiella tillgångar i värde. Centralban
kernas stimulansåtgärder gav effekt och lyfte avkastningen 
på räntebärande tillgångar. Såväl reala som nominella 
statsobligationer visade positiv avkastning. Bäst utveckla
des statsobligationer i euroområdet med en avkastning på 
cirka 6 procent. Även kreditobligationer utvecklades starkt. 
Exempelvis steg svenska bostadsobligationer med nästan 
5 procent och amerikanska företagsobligationer steg med 
10-15 procent beroende på risknivå.

Aktiemarknaden svängde ganska kraftigt under året. 
Inledningsvis lyftes börserna av positiva tillväxtsignaler från 
USA och stimulansåtgärder i Europa. Utvecklingen vände 
dock nedåt under våren i takt med att de amerikanska till-
växtförväntningarna inte såg ut att infrias samtidigt som Kina 
uppvisade tydliga signaler på svagare tillväxt. Vid sidan av 
den allmänna konjunkturutvecklingen påverkades aktier av 
vinstförväntningar och värdering. Trots svagare konjunktur 
hölls företagens vinster uppe ganska väl under 2012 och 
värderingen på de flesta börser var inte utmanande. Därmed 
steg börskurserna ganska kraftigt under senare delen av året. 
I genomsnitt steg börskurserna inklusive utdelningar med 
cirka 17 procent under året enligt ett globalt världsindex.

På valutasidan innebar 2012 ett trendbrott för den 
svenska kronan. Under 20 år med flytande växelkurs har 
kronan vanligtvis straffats vid tilltagande marknadsoro. 
Under 2012 bröts mönstret då stressade finansmarknader 
gav en starkare krona och lugnare perioder en försvagad 
krona. Det var inte enbart finansmarknadsoron som påver
kat kronkursen. Riksbanken sänkte räntan vid tre tillfällen 
under året till följd av försämrade tillväxtutsikter. Under 
sommaren ifrågasatte marknaden eurons framtid på allvar, 
medan den svenska kronan stärktes mot de flesta valutor 
och starkast gick kronan mot den japanska yenen. 

Olika räntemarknaders utveckling 2012

Amerikanska företagsobligationer
Svenska bostadsobligationer
Svenska statsobligationer, 1-3 år
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Svenska realränteobligationer
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Lägre obligationsräntor bidrog till att de flesta räntebärande 
tillgångar avkastade positivt under 2012. Exempelvis hade amerikan-
ska företagsobligationer en mycket bra utveckling. Även svenska 
företagsobligationer och bostadsobligationer uppvisade en bra 
avkastning.

Olika aktiemarknaders utveckling i lokal valuta inkl. utdelning 2012
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Aktiemarknaderna svängde kraftigt under första delen av 2012. Andra 
halvåret präglades av en successiv uppgång, vilket innebar att nästan 
samtliga av världens börser steg. I genomsnitt steg börskurserna 
inklusive utdelningar med cirka 17 procent under året enligt ett globalt 
världsindex.

Valutautveckling gentemot svenska kronan under 2012
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Kronan stärktes mot de flesta valutor under 2012. Starkast gick kronan 
mot den japanska yenen. 
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risktagande per riskklass 31 dec 2012

 Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Value at Risk, mkr 938 20 16 127 323 86 23 1 025

Value at Risk, % 0,40 0,01 0,01 0,05 0,14 0,04 0,01 0,44
Bidrag till totalrisken,  
procentenheter 84,6 -0,6 0,1 9,9 -1,1 6,0 1,1 100
Realiserad volatilitet 12m, % 11,8 1,2 1,2 3,3  6,0  5,3

risktagande per riskklass 31 dec 2011

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Value at Risk, mkr 2 114 33 61 208 475 81 24 2 073

Value at Risk, % 0,99 0,02 0,03 0,10 0,22 0,04 0,01 0,97
Bidrag till totalrisken,  
procentenheter 100,4 -0,5 -0,8 9,3 -11,4 2,4 0,6 100,0
Realiserad volatilitet 12m, % 19,7 2,1 2,1 3,7 4,2 9,2

Avkastning per riskklass 31 dec 2012

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Avkastning,% 17,4 1,9 6,4 5,0  30,6  10,7

Bidrag till totalavkastningen, 
procentenheter 8,8 0,3 0,9 0,9 -1,2 0,6 0,5 10,7

Avkastning per riskklass 31 dec 2011

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Avkastning, % -10,3 0,8 7,5 13,5  3,9  -2,4

Bidrag till totalavkastningen, 
procentenheter -5,3 0,1 1,0 1,9 -0,2 0,0 0,1 -2,4

exponering per riskklass 31 dec 2012  

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Exponering, mkr 126 029 31 449 30 517 38 438 53 295 10 716 12 347 249  496

Exponering, % 54,1 13,5 13,1 16,5 22,0 4,6 5,3 107,1

exponering per riskklass 31 dec 2011

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta
Övrig  

exponering

Absolut     
avkastande  

strategier Ap3 totalt
Exponering, mkr 114 482 22 460 43 913 36 826 41 394 6 316 6 466 230 464

Exponering, % 53,5 10,5 20,5 17,2 19,3 3,0 3,0 107,6
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1 Se ordlista

Årets aVkastning 
Den totala avkastningen på AP3s portfölj uppgick för året till 
10,7 (-2,4) procent före kostnader. Den reala avkastningen, 
dvs efter justering för inflation, uppgick till 10,7 (-4,4) pro
cent. AP3s övergripande mål är att skapa en real avkastning 
om 4 procent per år i snitt över tiden. Den senaste 10-års-
perioden har AP3 skapat en genomsnittlig nominell avkast
ning på 6,7 procent per år. Justerat för inflation innebär det 
en real årlig avkastning på 5,3 procent i snitt. Inkomstindex, 
dvs pensionsrätternas uppräkningstakt, har under samma 
period ökat med 3,5 procent per år. AP3 har därmed bidragit 
positivt till pensionssystemet och fonden har överträffat sitt 
långsiktiga reala avkastningsmål. 

expONerING OCH rISK
AP3s förvaltningsstrategi baseras på riskallokering. Port
följen byggs upp av sju riskklasser; Aktier, Räntor, Krediter, 
Inflation, Valuta, Övrig exponering och Absolutavkastande 
strategier. Genom att dela upp portföljen på detta sätt kan 
fonden på ett strukturerat sätt löpande analysera och prog
nostisera framtida avkastning och risk för de olika riskklas
serna samt deras bidrag till totalportföljen. Prognoserna i 
kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit 
ligger sedan till grund för allokeringsbeslut. 

Exponering definieras som underliggande värde som 
utsätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. 
Genom att använda derivatinstrument för att hantera risken 
och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl 
större som mindre än det faktiska fondkapitalet. Per 31 
december 2012 uppgick exponeringen till 107,1 (107,6) 
procent av fondkapitalet. 

Risken i AP3s portfölj uttrycks bl a med måttet Value at 
Risk (VaR)1. VaR innebär att med 95 procents sannolikhet 
kommer den dagliga negativa värdeändringen i portföljen 
inte att överstiga det beräknade beloppet. I jämförelse med 
de senaste åren låg VaR under 2012 på måttliga till låga 
nivåer. Efter en mindre uppgång under andra kvartalet till 
följd av ökad marknadsvolatilitet sjönk VaR återigen ner 
till relativt sett låga nivåer under andra halvåret. Per 31 
december 2012 uppgick VaR för totalportföljen till 1 025  
(2 073) mkr. Se vidare not 22.

Riskklass Aktier stod för den största andelen av fondens 
exponering och var den dominerande bidragsgivaren till 
portföljens risk. Riskklasserna Valuta och Räntor hade en 
negativ samvariation med aktierisken och bidrog därför till 
att minska risken i totalportföljen. Diversifiering mellan olika 
tillgångsslag och geografiska marknader bidrog till att hålla 
nere den totala risken i portföljen. Risken för totalportföljen 
var 33 procent lägre än summan av VaR per riskklass tack 
vare diversifieringseffekten. 

aVkastning Per riskklass
riskklass Aktier
Riskklass Aktier består av investeringar i noterade och onot-
erade aktier. AP3s aktieexponering har under 2012 varierat 
mellan som lägst 49 procent och som högst 54 procent av 
fondkapitalet. Aktieportföljen diversifieras genom att placera 
delar av kapitalet mot alternativa index och genom s k tema
tiska investeringar som t ex aktier med hög direktavkastning 
och aktier i läkemedels- och bioteknikbolag.

Aktiemarknaderna svängde kraftigt under året men 
slutade med en kraftig uppgång under framför allt sista 
kvartalet. Aktier avkastade 17,4 (-10,3) procent under 2012 
och bidrog med 8,8 (-5,3) procentenheter till fondens totala 
avkastning. AP3s aktieportfölj gynnades bl a av en övervikt 
mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Avkastningen 
var 0,4 procentenheter bättre än MSCI All Country World 
Index. Asiatiska aktier exklusive Japan hade den högsta års
avkastningen på nästan 23 procent medan nordameri kanska 
aktier uppvisade lägst avkastning på drygt 15 procent. 
Svenska aktier avkastade cirka 16 procent.

Marknaden för onoterade aktier präglades under 2012 
av en hög aktivitetsnivå. Framför allt erhölls betydande 
distributioner1 i samband med att underliggande fonder 
avyttrade sina portföljbolag. Största bidragsgivare till 
dessa distributioner var amerikanska fonder fokuserade på 
mogna bolag (buyouts). Under 2012 sålde dessutom AP3 
ett par av sina fondinnehav i andrahandsmarknaden, vilket 
genererade ytterligare kassaflöden. Avkastningen på AP3s 
onoterade aktieinnehav uppgick till 11 procent.

riskklass räntor
Riskklass Räntor består av investeringar i statsobligationer, 
obligationer med statsgaranti samt obligationer utgivna 
av överstatliga organ, s k supranationals. AP3s exponering 
mot statsräntor ökade under året från 10 till 14 procent. 
Fondens innehav består framför allt av exponering mot  
Sverige och USA. Exponeringen mot de skuldtyngda län
derna i södra Europa uppgick till 0,1 procent av fondkapita
let och avser obligationer garanterade av spanska staten.
Genomsnittlig räntebindningstid, s k duration1, låg runt 
2,5 (2,5) år. 92 (75) procent av placeringarna hade högsta 
kreditbetyget Aaa från kreditvärderingsinstitutet Moody’s.

Riskklass Räntor avkastade 1,9 (0,8) procent, vilket 
innebar ett avkastningsbidrag på 0,3 (0,1) procentenheter 
till portföljens totalavkastning. Avkastningen påverkades 
positivt av sjunkande räntor under året i Sverige och USA.

riskklass Krediter
Riskklass Krediter består till största delen av svenska bostads
obligationer samt företagsobligationer med hög kreditvärdig
het, s k investment grade1, i Sverige och USA. Riskklassen 
innehåller även investeringar i säkerställda banklån. 
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Under 2012 minskade AP3 framför allt exponeringen mot 
svenska bostadsobligationer och riskklass Krediters andel 
av fondkapitalet sjönk från 21 till 13 procent. AP3 ökade 
investeringen i fonder med säkerställda banklån med 
framför allt exponering mot USA. Durationen för Krediter 
var kortare än för Räntor och uppgick vid årsskiftet till 2,0 
(3,5) år. 

Sjunkande räntor och sänkta kreditspreadar påverkade 
värdeutvecklingen positivt. Krediter avkastade 6,4 (7,5) 
procent, vilket innebär ett avkastningsbidrag på 0,9 (1,0) 
procentenheter till totalavkastningen. 

riskklass Inflation
Riskklass Inflation inkluderar investeringar i svenska och 
tyska realränteobligationer samt investeringar i fastigheter, 
skog, jordbruk och infrastruktur, vars andel successivt 
ökade under året. 

AP3 gjorde under året en större investering om 1 340 
mkr i tyska bostadsfastigheter via ett investerarkonsortium 
lett av Patrizia Immobilien AG. Nya investeringar gjordes 
även inom infrastruktur och skog. I december 2012 ingick 
AP3 ett avtal med Kungsleden om att förvärva resterande 
50 procent av Hemsö Fastighets. Affären var villkorad av 
godkännande från Konkurrensmyndigheten och slutfördes 
under första kvartalet 2013. Köpeskillingen uppgick till  
3 400 mkr. 

Riskklass Inflation avkastade 5,0 (13,5) procent vilket 
innebar ett avkastningsbidrag till fondens totala avkastning 
på 0,9 (1,9) procentenheter. AP3s fastighetsinnehav avkas
tade 14,8 (15,0) procent under 2012. AP3s innehav i Hemsö 
har vid årsskiftet värderats baserat på transaktionen med 
Kungsleden.

riskklass Valuta
Riskklass Valuta består av fondens exponering för föränd
ringar i valutakurser mot svenska kronor. Exponeringen 
härrör från investeringar i utländska tillgångar, vilka inte 
säkrats till svenska kronor, samt från direkta valutapositio
ner. Valutapositioner tas i syfte att öka avkastningen eller 
minska risken i totalportföljen. 

Riskklass Valuta gav ett avkastningsbidrag på -1,2 (-0,2) 
procentenheter till fondens totala avkastning. 

Valutarisken samvarierar normalt sett negativt med aktie-
risken och utgör på så sätt en viktig diversifieringsfaktor i 
portföljen. AP3 har medvetet utnyttjat denna diversi fierings-
effekt för att minska totalrisken och därför ökat valutaexpo
neringen under året från 19 till 22 procent.

Under året stärktes den svenska kronans värde väsentligt 
mot de flesta stora valutor. Mest betydelsefullt för fonden 
var förstärkningen mot US-dollar och mot euro. Kronans 
förstärkning förklarar riskklass Valutas negativa bidrag till 
fondens avkastning, då investeringar i utländsk valuta blir 
mindre värda utryckt i svenska kronor då kronan stärks.

riskklass övrig exponering
Riskklass Övrig exponering innehåller investeringar som 
inkluderar kombinationer av olika risktyper. I riskklassen åter
finns investeringar i konvertibla skuldebrev, försäkringsrela
terade obligationer, volatilitetsstrategier och hedgefonder. 
Under året ökade AP3 allokeringen till volatilitetsstrategier 
som ett alternativ till aktieexponering. Positionernas avkast
ning är beroende av den faktiska volatilitetens utveckling i 
förhållande till förväntad (implicit) volatilitet. Investeringar 
i försäkringsrelaterade obligationer ökade under året med 
drygt 1 000 mkr. Allokering gjordes även till hedgefonder.

Riskklass Övrig exponering avkastade 30,6 (3,9) procent 
under 2012 vilket innebar ett avkastningsbidrag på 0,6 (0,0) 
procentenheter till totalavkastningen.

riskklass Absolutavkastande strategier
Absolutavkastande strategier omfattar mandat med absolut-
avkastande resultatmål. Det innebär att inget kapital alloke
ras till denna riskklass utan styrelsen tilldelar förvaltningen 
ett riskmandat att agera inom. Syftet är att riskklassen ska 
ha låg samvariation med AP3s totala risk. De absolutavkas
tande strategierna består av cirka 30 mandat som förvaltas 
av både interna och externa förvaltare. 

Under 2012 uppgick avkastningen för Absolutavkas
tande strategier till 1 025 (107) mkr, vilket motsvarar ett 
avkastningsbidrag på 0,5 (0,1) procentenheter till totalport
följen. Det genomsnittliga riskutnyttjandet uppgick till 64,3 
(82,3) mkr uttryckt som VaR1. 

Från och med 2010 bedriver AP3 inte traditionell aktiv 
förvaltning. Skulle man göra en jämförelse med den tidigare 
definitionen av aktiv förvaltning skulle fondens Absolut
avkastande strategier klassificeras in under denna rubrik 
liksom den överavkastning som skapats i förvaltningen av 
AP3s likvida portfölj med aktier och räntebärande tillgångar. 
För 2012 är det sammanlagda bidraget till resultatet 1 983 
(55) mkr. Den samlade aktiva avkastningens bidrag till total
resultatet uppgick därmed till 0,9 (0,03) procentenheter.

Sett över en treårsperiod har aktiv förvalting bidragit med 
939 mkr i snitt per år. Det kan ställas i relation till fondens 
totala kostnader som under samma period uppgått till 282 
mkr i snitt per år. Den aktiva förvaltningen har utöver att 
täcka AP3s totala kostnader bidragit till totalresultatet med 
657 mkr i snitt per år.

1 Se ordlista
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KOSTNAder
AP3s målsättning är att bedriva en kostnadseffektiv förvalt
ning, vilket innebär att nedlagda kostnader ska bidra med 
ett mervärde i form av högre avkastning eller lägre risk. AP3 
arbetar med en hög grad av diversifiering, dvs kapital sprids 
över olika tillgångsslag, geografiska regioner, investerings-
horisonter och förvaltningsstrategier, för att skapa stabilitet i 
resultatet och därmed öka den riskjusterade avkastningen.

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader är kostnader direkt relaterade till 
köp- och säljtransaktioner. Dessa kostnader påverkar direkt 
investeringarnas avkastning och därmed nettoresultat av 
finansiella transaktioner i resultaträkningen. Vid förvärv av 
aktier erläggs courtage. Under 2012 uppgick totalt erlagt 
courtage till 33 (36) mkr. Av courtagekostnaderna är 34 
(47) procent hänförligt till fondens externa förvaltning. Vid 
handel med ränte- och valutaprodukter uttrycks transak
tionskostnaden som skillnader mellan köp- och säljkurs. 
I tabellen på sid 48 redovisas statistik över courtage och 
affärsvolymer under 2012.

provisionskostnader
Provisionskostnader är kostnader som är nära relaterade 
till intäkternas förvärvande. Prestationsbaserade arvoden 
för externa förvaltningsuppdrag är en typ av vinstdelning 
mellan AP3 och förvaltaren. Arvoden utgår om förvaltaren 
överträffar ett förutbestämt avkastningsmål. Kostnaderna 
påverkar direkt investeringarnas avkastning och därmed 
netto resultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen. 
Prestationsbaserade arvoden uppgick till 114 (110) mkr för 
året. 

Fasta provisionskostnader är administrativa avgifter för 
externa förvaltningsuppdrag samt kostnader för depåtjäns
ter och andra transaktionsrelaterade tjänster. Avgifterna 
baseras på underliggande förvaltat kapital. Kostnaderna 
redovisas som en avdragspost under rörelseintäkter i 
resultaträkningen. 

Provisionskostnaderna uppgick till 119 (89) mkr 2012. 
Ökningen jämfört med föregående år beror främst på en 
omstrukturering av mandat under 2011 då avslut gjordes. 
Nya avtal ingicks i slutet av 2011 och i början av 2012. Ande
len externt förvaltade tillgångar uppgår till 36 (35) procent 
och avser främst onoterade aktier, aktier i tillväxtmarkna
der samt Nordamerika och Asien, dvs tillgångar där AP3 
bedömer att extern förvaltning är mer kostnadseffektivt.

För vissa typer av förvaltningsuppdrag avseende onote
rade tillgångar, såsom t ex riskkapitalfonder och fastighets
fonder, fastställer avtal att erlagda förvaltningsarvoden 
ska återbetalas innan förvaltaren får delta i vinstdelningen. 
Dessa förvaltningsarvoden läggs till anskaffningsvärdet för 
tillgångarna och redovisas därmed som en del av nettore
sultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen.

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av 
onoterade aktier, exklusive direktinvesteringar i fastigheter

Mkr
Onoterade 

 aktier 2012
 Onoterade 
aktier 2011

Intäkter, utdelningar, realiserat samt  
orealiserat resultat 1 061 1 255 
Förvaltararvoden redovisade som  
provisionskostnader -20 -23
Erlagda förvaltararvoden som balansförts -100 -196
Nettobidrag 941 1 036
Förvaltat kapital, 31/12 17 969 16 534

Utestående investeringsåtaganden 3 350 4 158

rörelsekostnader
Fondens interna kostnader redovisas som rörelsekostnader i 
resultaträkningen. Rörelsekostnaderna består till 64 procent 
av personalkostnader. De övriga större posterna är kostna
der för marknadsdata och systemstöd. Under 2012 har AP3 
genomfört ett större projekt avseende uppgradering av fon
dens portföljsystem Wallstreet Suite (WSS). Portföljsystemet 
är AP3s kärnsystem där samtliga transaktioner registreras 
och där fondens totala positioner aggregeras och värderas 
dagligen. Uppgraderingsprojektet har medfört ökade kostna
der för systemvara, licenser och konsulter om 9 mkr. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 183 (155) mkr 2012. 
Ökningen jämfört med föregående år beror främst på 
uppgraderingsprojektet av fondens portföljsystem. Därtill 
gjordes ingen avsättning till rörlig ersättning 2011 då AP3 
hade ett negativt resultat.
 
rörelse- och provisionskostnader 2008-2012
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Ap3s kostnader i förhållande till andra fonder
AP3s kostnader är låga i ett internationellt perspektiv. 
Sedan flera år tillbaka deltar AP3 i en årlig benchmarking
studie vars syfte är att utvärdera kostnadseffektiviteten hos 
internationella pensionsfonder. Studien genomförs av det 
kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement Inc.
(CEM). CEM tar i sin studie hänsyn till den samlade kostna
den för att bedriva förvaltningen, det förvaltade kapitalets 
storlek, portföljens sammansättning samt andelen aktiv 
förvaltning. AP3s kostnader jämförs med 17 pensionsfon
der med liknande förvaltning från fem länder. Den senaste 
analysen som baseras på 2011 års kostnader visar att AP3s 
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totala förvaltningskostnader var cirka 30 procent lägre 
än snittet för jämförelsegruppen. De lägre kostnaderna 
förklaras främst av att AP3 har en högre andel internt för
valtade tillgångar samt en lägre andel aktiv förvaltning än 
jämförelsegruppen samt att AP3 betalar mindre för externa 
förvaltningsmandat. Det är AP3s uppgift som förvaltare av 
buffertkapitalet i pensionssystemet att kontinuerligt arbeta 
med kostnadsbasen och säkerställa en rimlig kostnad för 
levererade tjänster. 

Ap3s kostnader jämfört med CeMs jämförelsegrupp 2007-2011
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Konsultbolaget McKinsey utvärderade på regeringens 
uppdrag AP-fondernas verksamhet under 2011 och som en 
del av denna utvärdering gjordes en jämförelse av AP1-
AP4s kostnadsnivå jämfört med sju stora internationella 
pensionsfonder. Också denna jämförelse visade att AP3s 
kostnader är låga i ett internationellt perspektiv.1 

Samarbete med andra Ap-fonder
Tanken bakom riksdagens beslut att ha fyra separata 
buffertfonder var att sprida riskerna genom att fonderna 
arbetar självständigt i sin kapitalförvaltning och att skapa 
en sund konkurrens fonderna emellan. Dessutom skulle 
den ekonomiska makten som kapitalförvaltningen innebär 
spridas och inte bli alltför koncentrerad. Dessa målsättning
ar hindrar dock inte fonderna från att samarbeta inom vissa 
områden där det är möjligt att uppnå kostnadsbesparingar 
och ett effektivt resursutnyttjande. 

Utöver samarbetet inom Etikrådet har AP3 under 2012 
samarbetat med övriga AP-fonder främst avseende perso
nalrelaterade frågor såsom ersättningar och förmåner. Det 
har bl a resulterat i en gemensam policy för ersättningar, 
personalförmåner, representation och tjänsteresor samt 
vad gäller frågor relaterade till nya regelverk för finans
marknaderna. Fonderna har gemensamt utrett konsekven
ser och tillämpningar avseende t ex nya regler för clearing 
av vissa typer av derivat i USA och Europa, skatteregler i 
USA samt nya regler avseende blankning och korta positio
ner i aktier och statsobligationer.

rISKHANTerING
AP3s kärnverksamhet är att hantera finansiella risker för 
att skapa avkastning. Riskerna som tas ska vara medvetna, 
rimliga, rätt prissatta och ligga inom de ramar som omgär
dar verksamheten. Vilka risker som är tillåtna och nivån på 
risktagandet styrs av AP-fondslagen, riskramverket som 
beslutas av styrelsen samt interna limiter som beslutas av 
VD. Detta ramverk fastställer fondens risktolerans för att 
uppnå fastställt avkastningsmål.

övergripande riskanalys
För att säkerställa en effektiv riskhantering och kontroll utgår 
AP3 från en övergripande analys av fondens totala risker. 
Detta utgör ett ramverk för att identifiera och värdera risker 
inom verksamhetens alla områden med syfte att kunna vidta 
åtgärder för att minska risk där så bedöms lämpligt. Fondens 
verkställande ledning är ansvarig för riskanalysen, vilken 
genomförs baserad på en självutvärdering av verksamheten. 
Självutvärderingen bidrar till att skapa en hög riskmedveten
het och sund riskkultur inom organisationen. 

Riskanalysen används som ett verktyg i fondens 
verksamhets och resursplanering för det kommande året. 
Prioriterade risker och åtgärdsplaner presenteras årligen 
för fondens revisionsutskott och styrelse.

Fondens risker kategoriseras inom fyra områden
   Verksamhetsrisker – risker relaterade till fondens 

uppdrag, målsättning och styrning.

   Affärsrisker – finansiella risker relaterade till investe
ringsverksamheten.

   Operativa risker – risker relaterade till processer, 
system, personal, lagar och regelverksefterlevnad.

   Anseenderisker – incidenter som riskerar att skada 
fondens anseende och förtroende hos huvudmannen 
och allmänheten.

riskstyrning
AP3s verksamhet innebär att exponera kapitalet under 
förvaltning för finansiella risker för att skapa avkastning. 
Avkastningskravet baseras på AP3s roll och uppdrag i 
pensionssystemet. Avkastningen ska uppnås genom ett 
kontollerat risktagande. 

Styrelsen ansvarar för att fastställa avkastningsmål och 
risktolerans för fonden genom att besluta om övergripande 
ramar och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen beslutar 
om fondens risknivå samt övergripande exponerings och 
riskintervall för de sju riskklasserna; Aktier, Räntor, Krediter, 
Inflation, Valuta, Övrig exponering och Absolutavkastande 
strategier.

1  Regeringens skrivelse 2011/12:130, bilaga 8
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Revisionsutskottet är beredande och bevakande organ åt 
styrelsen och verkar i första hand inom områdena finansiell 
rapportering och redovisning, intern kontroll och riskhante
ring samt revision. Revisionsutskottet rapporterar löpande 
till styrelsen om sitt arbete. Se vidare i fondstyrningsrap
porten som finns på hemsidan.

VD och ansvariga inom förvaltningsorganisationen  
ansvarar för att identifiera, analysera och prioritera risker, 
prognostisera förväntad avkastning och risk samt att 
fördela riskmandat mellan olika tillgångsslag och strategier 
baserat på fondens avkastningsmål. Respektive förvaltare 
ansvarar för att hantera risken inom sitt mandat för att nå 
mål inom givna limiter. Limiter kan uttryckas som positions
storlek, risk uttryckt som VaR1 , tracking error1 eller annat 
mått som är relevant för mandatets struktur samt i form av 
konsultationsnivåer och i vissa fall s k stop loss1 nivåer med 
syfte att begränsa ett enskilt mandats förlustrisk. 

Fondens oberoende riskkontroll utförs av Middle office 
som ansvarar för att identifiera och mäta risker. Kontroller 
görs att mandat efterlevs och att exponering och risk ligger 
inom uppsatta ramar och limiter.

Compliance ansvarar för att legala och etiska riskaspekter 
hanteras korrekt och enligt gällande regler. Därutöver ansva
rar compliance för att koordinera fondens självutvärdering 
avseende operativa risker.

Avkastningsmål & risktolerans Styrelsen

Riskhantering VD, Strategisk allokering

Riskägare Förvaltare

Riskkontroll Middle Office

Regelefterlevnad Compliance

Finansiella risker
Inom investeringsverksamheten består de huvudsakliga 
riskerna av marknads, kredit och likviditetsrisker. 

Marknadsrisker Kreditrisker Likviditetsrisker

Aktiekursrisk Emittentrisk Omsättningsrisk

Ränterisk Motpartsrisk Refinansieringsrisk 

Valutarisk Leveransrisk 

Inflationsrisk 

  Marknadsrisk är risken för negativa värdeförändringar 
till följd av prisförändringar på finansiella marknader, dvs 
förändringar i aktiekurser, räntor, valutakurser mm. 

Marknadsrisk kan mätas som storleken på variationer 
i resultatet och uttrycks ofta som en standardavvikelse i 
årstakt benämnt volatilitet1. AP3 följer dagligen upp mark
nadsrisken för hela fonden och för enskilda mandat genom 
riskmåttet VaR1, olika typer av stresstester samt känslig
hetsmått. VaR är ett framåtblickande riskmått som ger en 
uppskattning av hur stora resultatslag som med en viss 
sannolikhet kan komma att inträffa över en viss tidshorisont 
baserat på befintliga positioner och historiska marknads-
rörelser. Marknadsrisker är de dominerande riskerna i AP3s 
portfölj. Förvaltningens hantering av dessa risker inom 
fastställda limiter genererar fondens avkastning.

  Kreditrisk definieras som risken för förlust till följd av 
att en kredittagare eller motpart inte kan fullgöra sina
skyldigheter.
 Emittentrisk är risken att kredittagaren inte kan fullfölja
sin betalningsförpliktelse för värdepappret på förfallodagen. 

Motpartsrisk är risken att motparten i samband med
derivattransaktioner, valutaaffärer, depositioner och 
återköpstransaktioner inte kan fullfölja sitt åtagande. AP3 
agerar aktivt för att minimera fondens motpartsrisker 
genom att arbeta med utvalda motparter med god rating1.
AP3 kräver också att motparten ingår ett ISDA-avtal1 med   
AP3 som reglerar bl a hur fordringar och skulder ska 
hanteras om den ena parten inte längre kan fullgöra sina 
åtaganden. Därtill kräver AP3 att CSA-avtal1 tecknas som 
innebär att den part som har en utestående skuld måste 
ställa säkerhet för denna skuld i form av likvida medel eller 
värdepapper.

Leveransrisk uppstår vid avveckling av transaktioner i de
fall parterna inte uppfyller sina åtaganden simultant. För
att minska leveransriskerna avseende valutatransaktioner
avvecklar AP3 dessa när möjligt genom CLS1, ett system 
för simultan avveckling av transaktioner via en oberoende 
tredje part.

  Likviditetsrisk är risken för att AP3 inte ska kunna genom
föra önskade eller nödvändiga förändringar i portföljens 
sammansättning utan att belastas med orimligt höga 
transaktionskostnader, s k omsättningsrisk. Noterade aktier 
och statsobligationer med hög kreditrating är generellt 
AP3s mest likvida tillgångar medan företagsobligationer, 
onoterade aktier och fastigheter har lägre likviditet. AP3 
hanterar likviditetsrisken genom en avvägd sammansätt
ning av tillgångsslag med hög respektive låg likviditet. Vad 
gäller refinansieringsrisk följer fonden löpande upp fram
tida betalningsåtaganden mot tillgänglig likviditet för att 
minimera risken för orimligt höga finansieringskostnader.

1  Se ordlista
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ägarstyrning 
AP3s ägarpolicy karakteriseras av att den verkar i en 
återhållande riktning när det gäller rörliga ersättningar 
till ledande befattningshavare, vilket ligger i linje med 
avsiktsförklaringen i regeringens riktlinjer som utgavs 2009. 
I regeringens riktlinjer anges att ”i företag där AP-fonderna 
direkt eller genom ett företag är delägare bör AP-fonderna 
respektive företaget i dialog med övriga ägare verka för 
att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt”. Styrelsen 
ser regelbundet över fondens ägarpolicy och den senaste 
revideringen gjordes 2011. Fonden för fram sina syn
punkter rörande utformning av incitamentsprogram och 
utvärdering genom brev och dialoger med bolagen. 

AP3 utövade sin rösträtt på 64 (52) svenska bolags
stämmor under bolagsstämmosäsongen 2011/12. Fonden 
var representerad i 6 (8) valberedningar; Aerocrine, Arise 
Windpower, Bergvik Skog, BioInvent, Karolinska Develop
ment och Orexo. Fonden röstade på 502 (399) utländska 
bolagsstämmor. AP3 röstade emot eller avstod att rösta 
i 66 (75) procent av förslagen rörande ersättningsfrågor, 
vilket speglar att utländska börsbolag har svårt att uppfylla 
de krav som AP3 ställer på ersättningssystem till ledande 
befattningshavare.

En rapport om AP3s ägarstyrning publicerades i augusti 
2012 och finns på fondens hemsida. Rapporten innehåller 
en redogörelse för AP3s agerande inför och på bolagsstäm
morna samt arbetet med miljö- och etikhänsyn. 

Genom dialoger verkar AP3 för att säkerställa att de 
bolag som fonden har större investeringar i har en ända
målsenlig riskhantering inom miljö- och etikområdet. Syftet 
med dialogerna är att säkerställa att bolagen har styrsystem 
på plats, uppförandekoder samt hållbarhetsansvariga per
soner i sin organisation för att minska risken att de hamnar i 
situationer där de bryter mot internationella konventioner. 
Fonden uppmanar även bolag att analysera och se över sin 
miljöpåverkan och att ta fram miljörelaterade mål för att 
minska utsläpp och annan negativ miljöpåverkan. Fonden 
förde under 2012 dialog med 17 (10) svenska bolag kring 
bolagens sociala ansvar.

AP3 samarbetar med AP1, AP2 och AP4 kring miljö- och 
etikfrågor i utländska bolag i det gemensamma Etikrådet. 
Genom aktiv ägarstyrning påverkar Etikrådet utländska bo
lag inom etik- och miljöfrågor. Under 2011 förde Etikrådet 
såväl proaktiva som reaktiva dialoger med 120 utländska 
bolag samt indirekt med över 100 bolag via sin etikkonsult. 
Etikrådet deltog i ett flertal internationella investerarinitia
tiv rörande bl a korruption, klimatfrågor, arbetsvillkor och 
barnarbete. En rapport om Etikrådets arbete 2012 kommer 
att publiceras under första halvåret 2013. 

OrGANISATION OCH MedArBeTAre 
Vid utgången av 2012 hade fonden 56 (57) anställda, varav 
20 kvinnor och 36 män. I genomsnitt har fondens anställda 
en yrkeserfarenhet på drygt 19 år. Under 2012 slutade 4 
personer och 3 personer anställdes. Fonden hade under 
2012 en fortsatt låg sjukfrånvaro på 0,7 (0,5) procent.

ersättningsfrågor
AP3s riktlinjer för ersättning avser att säkerställa att fonden 
kan attrahera och behålla kompetent personal. Den sam
manlagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig. 
Ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och konkur
renskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren 
verkar utan att för den skull vara löneledande. Ersättningar 
till fondens anställda utformas i enlighet med regeringens 
riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna.

Styrelsens ersättningsutskott ansvarar för att bereda er
sättningsfrågor till styrelsen. Ersättningar och andra anställ
ningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds av 
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningar 
och anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare 
godkänns per person av ersättningsutskottet baserat på 
VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet beslut om 
löneram för övriga anställda. Ersättningsutskottet inhämtar 
årligen jämförande lönestatistik från marknaden för att 
säker ställa att ersättningen till företagsledningen och övriga 
anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrenskraftig, 
rimlig och ändamålsenlig. 

Ersättningsutskottet har under 2012 gått igenom er-
sättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i fonden samt 
inhämtat lönestatistik från jämförande marknader avseende 
såväl ledande befattningshavare som övriga anställda. I 
jämförelsegruppen ingår pensionsbolag, kapitalförvaltnings
organisationer inom de större affärsbankerna samt statliga 
bolag och myndigheter med finansiell verksamhet. AP3 har 
under året uppdragit åt Towers Watson att genomföra en 
marknadsjämförelse avseende alla anställda. Towers Wat
sons marknadslöneanalys bygger på en metodik där varje 
roll kategoriseras utifrån nivå, funktion och disciplin samt 
värderas utifrån ett antal givna faktorer. I kartläggningen 
deltog 16 företag och myndigheter.

Dessutom har en fördjupad analys avseende ledande 
befattningshavare genomförts av Strive Advisory. I Strive Ad
visorys fördjupade marknadslönekartläggning för ledande 
befattningshavare omfattas 22 företag och myndigheter.

Towers Watsons marknadslöneanalys visar att huvud-
delen av de anställda i AP3 har en ersättningsnivå som 
ligger runt eller under median. I Strive Advisorys marknads
lönekartläggning är resultatet likartat. Spridningen i resul
taten motiveras främst av skillnader i arbetslivserfarenhet, 
ålder, kompetensnivå och prestation. Analyserna visar att 
AP3 har en  individuell och differentierad lönesättning som 
bedöms utifrån kriterierna kompetens, ansvar och presta
tion i enlighet med AP3s lönekriterier. Ersättningsutskottet 
bedömer därmed att ersättningsstrukturen och ersätt
ningsnivåerna är marknadsmässiga, konkurrenskraftiga 
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utan att vara löneledande, samt rimliga och ändamålsenliga 
för VD, ledande befattningshavare och övriga anställda.

Styrelsen bedömer att fonden följer regeringens 
riktlinjer och att det inte finns några undantag som ska 
särredovisas.

Mot bakgrund av AP3s viktiga uppdrag som förvaltare  
av en del av det statliga pensionskapitalet ställs stora krav 
på att fonden agerar med gott omdöme i sin verksamhet 
och att fonden är transparent avseende hur arbetet bedrivs. 
Mot bakgrund av den uppmärksamhet som under som
maren 2012 riktades mot AP-fondernas personalförmåner 
beslutade fonden att göra en översyn av sina personal-
relaterade riktlinjer. Ordförandena i samtliga AP-fonder 
kom därtill överens om att genomföra en harmonisering av 
det övergripande ramverket avseende personalrelaterade 
förmåner. Det resulterade i ”AP-fondernas gemensamma 
policy för ersättningar, personalförmåner, representation 
och tjänsteresor”. Policyn finns på hemsidan. 

reGerINGeNS UTVärderING 
I den årliga utvärderingen av AP-fondernas verksamhet 
2011 konstaterade regeringen att fonderna inte uppnått 
sina långsiktiga mål. Samtidigt konstaterades att fondens 
avkastning för perioden 2001-2011 överträffar inkomstin
dex även om marginalen har minskat sedan 2010 som följd 
av negativ utveckling på aktiemarknaden under 2011. Re
geringen noterade att AP-fonderna har fortsatt att utveckla 
sina strategier och förvaltningsmodeller för att uppnå en 
mer stabil avkastning och portföljer som bättre kan hantera 
häftiga svängningar på marknaden.

Regeringen skriver att AP1-AP4 under 2011 fortsatte att 
utveckla och stärka arbetet inom miljö och etik genom att i 
ökad grad integrera frågorna i den löpande förvaltningen, 
vilket de ser som en positiv utveckling. Även Etikrådets sam
arbete med AP7 i ett förebyggande gruvprojekt rörande 
etik- och miljöfrågor uppfattades som positivt. Regeringen 
påpekar vikten av kommunikation och transparens och 
lyfter fram Etikrådets årsrapport, information på hemsidor 
och fondernas ägarrapporter som goda exempel.

FONdSTYrNINGSrAppOrT
Fondstyrningsrapporten är en från årsredovisningen skild 
handling och offentliggörs i samband med publicering av 
årsredovisningen på fondens hemsida. Fondstyrnings
rapporten är inte reviderad.
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resulTATräkNiNg

Resultaträkning

rÖrelseNs iNTäkTer

Mkr Not 2012 2011

Räntenetto             2 3 771 3 697

Erhållna utdelningar 3 183 3 338

Nettoresultat, noterade aktier och andelar 3 13 518 -15 854

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 4 2 468 2 407

Nettoresultat, räntebärande tillgångar 1 273 2 001

Nettoresultat, derivatinstrument 5 1 078 -375

Nettoresultat, valutakursförändringar -2 351 -453

Provisionskostnader, netto 6 -119 -89

Summa rörelsens intäkter 22 821 -5 328

rÖrelseNs kOsTNAder

Personalkostnader 7 -117 -104

Övriga administrationskostnader 8 -66 -51

summa rörelsens kostnader -183 -155

Årets resultat 22 638 -5 483
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Balansräkning

TillgÅNgAr

Mkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Aktier och andelar

   Noterade             9 112 954 107 087

   Onoterade 10 24 812 21 346

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 11 99 226 93 077

Derivat 12 2 565 1 802

Kassa och bankmedel 1 668 1 520

Övriga tillgångar   13 17 072 10 018

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      14 1 913 1 842

summa tillgångar 260 210 236 692

FONdkApiTAl OCH skulder

skulder

Derivat          12 556 2 774

Övriga skulder     15 26 640 19 751

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader     16 58 61

summa skulder 27 254 22 586

Fondkapital

Ingående fondkapital 17 214 106 220 829

Nettobetalning mot pensionssystemet -3 788 -1 240

Årets resultat 22 638 -5 483

summa fondkapital 232 956 214 106

summa fondkapital och skulder 260 210 236 692

Poster inom linjen 18

bAlANsräkNiNg
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NOTer
Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120 är en av buffertfonderna 
inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovisning för 
räken skapsåret 2012 har godkänts av styrelsen den 19 februari 2013. Resultat-
räkning och balansräkning ska fastställas av regeringen. 

  NOT 1 redovisnings- och värderingsprinciper 
Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska årsredovisningen upp-
rättas med tillämpning av god redovisningssed, varvid de tillgångar som fond-
medlen placerats i ska upptas till marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt har 
Första till Fjärde AP-fonderna utarbetat gemensamma redovisnings- och värde-
ringsprinciper vilka har tillämpats och sammanfattas nedan. Redovisnings- och 
värderingsprinciperna är oförändrade mot föregående år. 

Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till den 
internationella redovisningsstandarden, IFRS.  Eftersom IFRS är under omfattande 
omarbetning, har anpassningen hittills inriktats mot informationskrav enligt IFRS 
7. En fullständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt påverka redovisat resul-
tat och kapital. Mot nu gällande IFRS har följande större skillnader identifierats: 
• Fonderna värderar inte finansiella instrument baserat på köp/sälj kurs utan på 

marknadsnotering enligt valt index (oftast genomsnittskurs). 
• Transaktionskostnader, såsom courtage, redovisas som en del i anskaffnings-

värdet för finansiella instrument som redovisas till verkligt värde via resultatet. 
• Koncernredovisning samt kassaflödesanalys upprättas inte.

Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligations-
marknaden, aktiemarknaden och valutamarknaden 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 motpar-
ten mellan affärsdag och likviddag redovisas under övriga tillgångar respektive 
övriga skulder. Övriga transaktioner, framför allt transaktioner avseende onote-
rade aktier, redovisas i balansräkningen per likviddagen, vilket överensstämmer 
med marknadspraxis.

Nettoredovisning
Nettoredovisning tillämpas för fondlikvider, repor och derivatinstrument i de fall 
det finns en sakrättslig rätt till kvittning av tillgångar och skulder och om avsikten 
är att avveckla dem samtidigt.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den valutakurs 
som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen räknas tillgångar och skulder i 
utländsk valuta om till svenska kronor till balansdagens valutakurser. 

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del 
som är hänförlig till värdeförändringen av tillgången eller skulden i lokal valuta och 
en del som är orsakad av valutakursförändringen. Valutakursresultat som uppstår 
vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden Nettoresultat, 
valutakursförändringar.

Aktier i dotterbolag/intressebolag
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas aktier i dotterbolag/intresse-
bolag till verkligt värde. Verkligt värde bestäms enligt samma metoder som till-
lämpas för onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta koncernredovisning 
förel igger inte.

Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl realiserade som 
orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. I raderna Netto-
resultat per tillgångsslag ingår således såväl realiserade som orealiserade resultat.   
I de fall hänvisning nedan sker till vald indexleverantör, se fondens hemsida för 
 information kring aktuella index. Nedan beskrivs hur verkligt värde fastställs för 
fondens olika placeringar.

Noterade aktier och andelar
För aktier och andelar som är upptagna till handel vid en reglerad marknad eller 
handelsplattform, bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella mark-
nadsnotering enligt fondens valda indexleverantör, oftast genomsnittskurs. Inne-
hav som inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara i en aktiv 
marknad. Erlagda courtagekostnader resultatförs under nettoresultat noterade 
aktier.  

Onoterade aktier och andelar
För aktier och andelar som inte är upptagna till handel vid en reglerad mark-
nad  eller handelsplattform, bestäms verkligt värde baserat på värdering erhål-
len från motparten eller annan extern part. Värderingen uppdateras då ny vär-
dering erhållits och justeras för eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. 
I de fall fonden på goda grunder bedömer att värderingen är felaktig sker en jus-
tering av erhållen värdering. Värderingen följer IPEVs (International Private Equi-
ty and  Venture Capital Valuation Guidelines) principer eller likvärdiga värderings-

principer och ska i första hand vara baserat på transaktioner med tredje part, men 
även  andra värderingsmetoder såsom diskonterat kassaflöde, substansvärdeme-
toden och multipelvärdering kan användas.

Värdering av onoterade fastighetsaktier baseras på en värdering enligt sub-
stansvärdemetoden i den mån aktien inte varit föremål för transaktioner på en 
andrahandsmarknad.

Obligationer och andra räntebärande tillgångar
För obligationer och andra räntebärande tillgångar bestäms verkligt värde uti-
från balansdagens officiella marknadsnotering (oftast köpkurs) enligt fondens 
valda indexleverantör. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser 
observerbara i en aktiv marknad. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv 
marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå värderas instrumen-
tet med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller som innebär att kassa-
flöden diskonteras till relevant värderingskurva. 

Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt effektivräntemetoden base-
rat på upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet är det dis-
konterade nuvärdet av framtida betalningar, där diskonteringsräntan utgörs av 
den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta innebär att förvärvade 
över- och undervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa ränte-
justeringstillfälle och ingår i redovisad ränteintäkt.

Derivatinstrument
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat på noteringar vid årets slut. 
I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknads-
priser inte finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna 
värderingsmodeller där indata utgörs av observerbara marknadsdata. 

Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per balansdagen redovisas som till-
gångar medan kontrakt med negativt verkligt värde redovisas som skulder. Skillna-
den mellan terminskurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras linjärt över 
terminskontraktets löptid och redovisas som ränta.

Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt i ba-
lansräkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret re-
dovisas som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skillnaden mellan likvid i 
avistaledet och terminsledet periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.  

Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde medan 
 erhållen ersättning för utlåningen redovisas som ränteintäkt i resultaträkning-
en.  Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper kan bestå av värdepapper 
och/eller kontanter.  I de fall Tredje AP-fonden har rätt att förfoga över erhållen 
kontant säkerhet redovisas denna i balansräkningen som en tillgång och en mot-
svarande skuld. I övriga fall redovisas den erhållna säkerheten inte i balansräk-
ningen utan anges separat under rubriken ”Ställda panter, ansvarsförbindelser 
och Åtaganden”. Under denna rubrik redovisas även värdet av utlånade värde-
papper, samt säkerheter för dessa.

poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet redovisas direkt mot 
fondkapitalet.

provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under 
 rörelsens intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanks-
arvoden och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta avgifter för noterade 
fonder. Prestationsbaserade arvoden, som utgår när förvaltare uppnår en avkast-
ning utöver överenskommen nivå där vinstdelning tillämpas, redovisas som av-
gående post under nettoresultat för aktuellt tillgångsslag i resultaträkningen. 

Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar, för vilka återbetalning 
medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas 
som anskaffningskostnad och kommer därmed ingå i det orealiserade resultatet.  
I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.

rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare 
och depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar i in-
ventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i normal-
fallet löpande. 

skatter
Tredje AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. 

Skatt på utdelningar och kupongskatter som påföres i vissa länder nettoredo-
visas i resultaträkningen under respektive intäktsslag. 

Fonden är från och med 2012 registrerad till mervärdesskatt och därmed 
skatteskyldig till  mervärdesskatt för förvärv från utlandet. Fonden har inte 
rätt att återfå betald mervärdesskatt.  Kostnadsförd mervärdesskatt inklude-
ras i respektive kostnadspost.

Avrundningar 
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.
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 NOT 2 räntenetto 

Mkr 2012 2011
räNTeiNTäkTer

Obligationer och andra räntebärande intäkter 2 129 2 314
Derivatinstrument 1 636 1 632
Värdepapperslån, aktier 72 70
Värdepapperslån, obligationer 16 28
Övriga ränteintäkter 4 18
Summa ränteintäkter 3 857 4 062

räNTekOsTNAder

Derivatinstrument 86 365
Övriga räntekostnader 0 0
summa räntekostnader 86 365

räntenetto 3 771 3 697

 NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar 

Mkr 2012 2011
Realisationsresultat 1 605 463
Orealiserade värdeförändringar 863 1 944
Nettoresultat onoterade aktier och andelar 2 468 2 407

 NOT 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar

Mkr 2012 2011
Resultat noterade aktier och andelar 13 665 -15 708
Avgår courtage -33 -36
Avgår prestationsbaserade arvoden -114 -110
Nettoresultat noterade aktier och andelar 13 518 -15 854

 NOT 5 Nettoresultat derivat

Mkr 2012 2011
Aktierelaterade derivat 952 -683
Ränte- och kreditrelaterade derivat 126 308
Nettoresultat derivat 1 078 -375

 NOT 6 provisionskostnader

Mkr 2012 2011
Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar 87 57
Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar 20 23
Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader 12 9
summa provisionskostnader 119 89

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick 
till 114 (110) mkr, varav 114  (110)  mkr avser noterade aktier och - (-) mkr avser 
räntebärande värdepapper. Dessa redovisas direkt mot nettoresultat för respek-
tive tillgångsslag.       

Underliggande avgifter i s k total return swaps (TRS)1 redovisas inte i provi-
sionskostnader utan som en del av värdeförändringen under Nettoresultat, deri-
vatinstrument. För 2012 uppgår underliggande kostnader i TRSer till 9 (14) mkr.               

Under året har totalt 120 (237) mkr erlagts i förvaltararvoden avseende 
 onoterade tillgångar. Av dessa avser 100 (196) mkr avtal som medger åter-
betalning av erlagda förvaltningsarvoden före vinstdelning vid avyttring. Dessa 
redovisas som en del av tillgångens anskaffningsvärde.     
1  Se ordlista

 NOT 7 Forts.
 
 
 
personalkostnader i tkr, 2012

Löner 
och 

arvoden

Rörliga 
ersätt-
ningar

Pensions-
kostnader

Sociala 
kostnader 

inkl 
särskild 

löneskatt Summa
Styrelsens ordförande,  
Pär Nuder

 110    34    144   

Övriga styrelseledamöter
Sonat Burman-Olsson 72 22  94  
Björn Börjesson  96    30    126   
Inga-Lill Carlberg  50    16    66   
Gunvor Engström  50    16    66   
Lars Ernsäter  60    19    79   
Peter Hellberg  60    19    79   
Kari Lotsberg  77    24    101   
Elisabeth Unell (från juni 2012)  25    8    33   
Ledamöter som avgick under 2012
Ingela Gardner Sundström  25    2    27   
Summa  625  190 815

VD Kerstin Hessius  3 754    1 176    1 465   6 395   
Övriga ledningsgruppen
Gustav Hagerund  2 800    791    1 072   4 663   
Christina Kusoffsky Hillesöy  1 280    393    498   2 171   
Mårten Lindeborg  2 038    573    779   3 390   
Katarina  Utterström  1 717    522    666   2 905   
summa ledningsgruppen 
exkl. VD

 7 835    2 279    3 015   13 129   

Övriga anställda  51 896    4 738    14 882    21 228   92 744   

Summa  63 485    4 738    18 337    25 708   112 268
Övriga personalkostnader  4 401   4 401   
summa personalkostnader  68 511    4 738    18 337    25 898    117 484   

 
 
 
personalkostnader i tkr, 2011

Löner 
och 

arvoden

Rörliga 
ersätt-
ningar

Pensions-
kostnader

Sociala 
kostnader 

inkl 
särskild 

löneskatt Summa
Styrelsens ordförande,  
Pär Nuder

 60    19    79   

Övriga styrelseledamöter
Sonat Burman-Olsson  71    22    93   
Björn Börjesson  38    12    50   
Inga-Lill Carlberg  50    16    66   
Gunvor Engström  50    16    66   
Lars Ernsäter  60    19    79   
Ingela Gardner Sundström  60    6    66   
Peter Hellberg  71    22    93   
Kari Lotsberg  76    24    100   
Ledamöter som avgick under 2011
Claes de Neergaard (ordf.)  50    16    66   
Lars G Josefsson  38    12    50   
Summa  624    184   808

VD Kerstin Hessius  3 623    1 143    1 415   6 181  
Övriga ledningsgruppen
Gustaf Hagerud  2 739    734    1 039   4 512  
Christina Kusoffsky Hillesöy  1 205    344    462   2 011  
Adriano Pizzignacco  1 033    308    399   1 740  
Katarina Utterström  1 570    454    603   2 627  
summa ledningsgrupp exkl 
VD

6 547 1 840 2 503 10 890

Övriga anställda  49 464    14 091    18 819   82 374  
Summa  59 634    17 074    22 737   99 445
Övriga personalkostnader  4 114   4 114
summa personalkostnader  64 372    -      17 074    22 921    104 367   

 NOT 7 personal
2012 2011

totalt
varav 

kvinnor totalt 
varav 

kvinnor 
Medelantal anställda 55 19 57 20
Anställda 31/12 56 20 57 20
Antal i ledningsgruppen 31/12 5 3 5 3
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 NOT 7 Forts.

 Styrelse Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår 
sedan år 2000 till 100 tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 
50 tkr till ledamöter. Regeringen har beslutat om möjlighet för fonden att ersätta 
ledamöter i styrelsen för utskottsarbete med maximalt 100 tkr att fördelas 
mellan medlemmarna i ersättnings- och revisionsutskottet. För 2012 har 100 tkr 
betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.

  utskott Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bere-
der bl a frågor avseende VDs lön och förmåner samt löneram inför lönerevision. 
Ersättningsutskottet bereder också frågor rörande programmet för prestations-
baserad rörlig ersättning. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Revisionsut-
skottet består av tre ledamöter. Revisionsutskottet är bevakande och beredande 
åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell rapportering, redovisning, 
internkontroll, riskhantering och extern revision.

  Vds ersättning  Ersättning till VD fastställs av styrelsen. I VDs anställningsavtal 
förbinder sig fonden att betala premie för tjänstepensions- och sjukförsäkring 
uppgående till 30 procent av bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägningstid 
från såväl fondens som VDs sida på 6 månader. Vid uppsägning från fondens 
sida kan även 18 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och 
avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller 
näringsverksamhet. Det finns inget avtal om förtida pension. VD har erhållit 
övriga förmåner till ett värde understigande 2 tkr. VD omfattas ej av programmet 
för prestationsbaserad rörlig ersättning.

 ledningsgrupp exkl Vd Ledningsgruppen består av VD samt cheferna för Kapi-
talförvaltning (vice VD), Strategisk allokering, Affärsstöd & Kontroll samt Kommu-
nikation & Hållbart värdeskapande. Fonden är ansluten till kollektivavtal mellan 
BAO och JUSEK/CR/CF (SACO). Endast VD och vice VD har villkor som avviker från 
kollektivavtalet. Fondens vice VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 
Vid uppsägning från fondens sida kan även 12 månaders avgångs vederlag ut-
betalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av 
inkomst från ny tjänst eller näringsverksamhet. För övriga medlemmar i lednings-
gruppen finns inga särskilda avtal avseende uppsägningstid, avgångs vederlag eller 
förtida pension. Medlemmarna i ledningsgruppen har erhållit övriga förmåner 
till värden mellan 0 och 36 tkr. Medlemmar i ledningsgruppen omfattas ej av 
programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.  

  sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro under 2012 uppgick till 0,7% (0,5%) uppdelat 
på 0,4% (0,2%) för män och 1,4% (1,0%) för kvinnor. Ingen (0%) av fondens 
anställda har varit sjukskrivna mer än 60 dagar i sträck under 2012.

 program för prestationsbaserad ersättning Styrelsen har beslutat om ett 
program för rörlig ersättning i linje med de statliga riktlinjer som regeringen gav 
ut i april 2009 samt med anpassningar i enlighet med de allmänna råd om ersätt-
ningspolicy i försäkringsföretag m fl som Finansinspektionen publicerade i mars 
2010. Programmet gäller för 2012 och innebär att anställda inom Kapitalförvalt-
ningen har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i prestationsbase-
rad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg kommunicerade kriterier är 
uppfyllda. 60% av den rörliga ersättningen betalas ut först tre år efter intjänande 
året. Anställda inom de administrativa funktionerna har möjlighet att erhålla en 
halv extra månadslön i rörlig ersättning. För att rörlig ersättning ska kunna utgå 
till någon anställd måste fonden som helhet uppvisa ett positivt resultat. VD och 
medlemmar i ledningsgruppen omfattas inte av programmet om rörlig presta-
tionsbaserad ersättning. För 2012 har fonden reserverat 4,7 miljoner kronor för 
utbetalning av rörlig ersättning baserat på uppfyllelse av mål i enlighet med avtal.  
Det reserverade beloppet motsvarar en rörlig prestationsbaserad ersättning i 
snitt på en extra månadslön per anställd som omfattas av programmet.

 NOT 8 Övriga administrationskostnader

Mkr 2012 2011
Lokalkostnader 10 10
Informations- och datakostnader 36 26
Köpta tjänster 13 7
Övrigt 7 8
summa övriga administrationskostnader 66 51

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisionsbolag. Arvoden för konsulttjäns-
ter beställda av regeringskansliet uppgår till 0,4 (0,7) mkr.

Tkr 2012 2011
revisionsuppdrag
Ernst & Young AB 876 907
Andra uppdrag
Ernst & Young AB 115 238
Summa  991 1 145

 

 NOT 9 Noterade aktier och andelar

2012-12-21          2011-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 
Svenska aktier 26 844 29 163
Andelar i svenska fonder 1 060 486
Utländska aktier 63 294 61 771
Andelar i utländska fonder 21 756 15 667
summa noterade aktier och andelar 112 954 107 087

En förteckning över fondens tio största aktieinnehav finns på sid 48.  
På fondens hemsida www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens  
samtliga aktieinnehav. 
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Organisations-
nummer Säte Antal aktier ägarandel kapital Verkligt värde

100% eget 
kapital 2012

100%  
resultat 2012 

Onoterade aktier i dotter- och intressebolag
Vasakronan Holding AB 556650-4196 Stockholm 1 000 000 25% 5 131 20 524 3 025
Hemsö Fastighets AB 556779-8169 Stockholm 500 000 50% 1 712 2 633 581

Organisations-
nummer Säte Antal aktier ägarandel kapital

2012 
Anskaffnings-

värde

2011 
Anskaffnings- 

värde
Övriga onoterade svenska aktier 
och och andelar
Bergvik Skog 556610-2959 Falun 347 5% 174 174
Alpcot Agro 556710-3915 Stockholm 9 874 993 10% 143 143
Affibody 556714-5601 Stockholm 4 405 402 2% 19 19

Fem största innehaven i svenska  
riskkapitalbolag och fonder1

IT Provider Fund IV 17% 127 151
Valedo Partners Fund I 20% 113 91
Litorina Capital III 11% 112 109
Verdane Capital VII 10% 89 47
Innkap 2 30% 72 73

Fem största innehaven i utländska  
riskkapitalbolag och fonder1

Carl Guernsey LP Inc 25% 1340 -
RMK GAC 100% 850 850
EuroPrisa 10% 469 473
Hancock GAC 100% 440 440
Southern Cone Timberland, LLC 19% 428 428
Anskaffningsvärde resterande innehav 16 331 14 575
Totalt anskaffningsvärde 20 707 17 573
Totalt verkligt värde 24 812 21 346

En specifikation över samtliga innehav finns på www.ap3.se.
1 Avser AP3 innehav i kommanditbolagsstrukturer och andra liknande strukturer där AP3 inte har ett väsentligt inflytande.  

 NOT 11 Obligationer och andra räntebärande tillgångar

ObligATiONer OCH ANdrA räNTebärANde VärdepApper  
FÖrdelAT pÅ emiTTeNTkATegOri 

2012-12-31 2011-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 
Svenska staten 31 523 25 201
Svenska bostadsinstitut 14 609 18 589
Övriga svenska emittenter
  Finansiella företag 997 1 413
  Icke-finansiella företag 12 694 9 071
Utländska stater 10 699 19 589
Övriga utländska emittenter 21 730 15 487
Summa 92 252 89 350
räntefonder 6 974 3 727
Summa 99 226 93 077

 NOT 11 Forts.

ObligATiONer OCH ANdrA räNTebärANde VärdepApper  
FÖrdelAT pÅ iNsTrumeNTkATegOri 

2012-12-31 2011-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 
Realränteobligationer 18 013 21 140
Övriga obligationer 65 576 57 084
Certifikat 3 743 -
Onoterade reverslån 3 750 5 355
Övriga instrument 1 170 5 771
Summa 92 252 89 350
räntefonder 6 974 3 727 
Summa 99 226 93 077

Av obligationer och andra räntebärande värdepapper avser 5 314 (10 396) mkr  
återinvestering av erhållna kontantsäkerheter relaterade till värdepappers-
utlåning.  

 NOT 10  Aktier och andelar, onoterade

AP3 hade per 31 dec 2012 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper direkt och via riskkapitalbolag 
och fonder. Specifikation nedan visar de fem största innehaven baserat på investerat kapital.

2012-12-31 2011-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 
Aktier i svenska intressebolag 6 843 4 811
Aktier i övriga svenska bolag 774 744
Andelar i svenska riskkapitalbolag och fonder 752 656
Utländska aktier och andelar 16 443 15 134

summa aktier och andelar, onoterade 24 812 21 346
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 NOT 12 derivatinstrument brutto

2012-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde
AkTierelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, clearade Innehavda, köp 23 1 0
Utställda, köp 1 408 0 -7
Utställda, sälj 1 333 - -50

Terminer 9 981 188 -34
Swappar 7 298 12 -10
Summa 20 043 201 -101
varav clearat 12 662

räNTe- OCH krediTrelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, clearade Utställda, köp 3 450 1 -
Utställda, sälj 730 490 19 -21

FRA/Terminer 244  976 21 -30
CDS 21 032 235 -52
Swappar 19 667 149 -139
Summa 1 019 615 425 -242
varav clearat 978 916

VAluTArelATerAde iNsTrumeNT
Optioner, OTC Innehavda, köp 1 998 96 -

Innehavda, sälj 860 14 -
Utställda, köp 2 179 - -3
Utställda, sälj 4 382 - -4

Terminer 100 709 1 901 -278
Swappar - - -
Summa 110 128 2 011 -285

Effekt av nettoredovisning - -72 72

summa derivatinstrument 1 149 786 2 565 -556

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas i syfte att effektivisera 
förvaltningen eller hantera risken.

Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader i 
clearade produkter, varpå motpartsriskerna enbart är gentemot clearinghuset. 
Clearade derivat redovisas netto i balansräkningen. Valuta- och kreditderivatmark-
naderna är emellertid OTC-marknader, vilket innebär att denna handel inte är 
standardiserad eller clearad, varpå motparts- och leveransrisker uppkommer 
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. Fonden använder marknadens standardiserade avtal för 
OTC-handel såsom exempelvis ISDA-avtal. 

Utställda säljoptioner är delpositioner i olika optionsstrategier med syfte att 
hantera risken i portföljen. I den mån en utställd option innebär att AP3 har en 
förpliktelse att leverera ett underliggande värdepapper har fonden alltid innehav 
i detta värdepapper som täcker eventuellt leveranskrav.

För en närmare beskrivning av riskhanteringen med avseende på derivat-
instrument hänvisas till fondens riskhanteringsplan på www.ap3.se.

2011-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde
AkTierelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, clearade Innehavda, köp 72 0 -
Innehavda, sälj 6 826 125 -9
Utställda, köp 5 607 - -70
Utställda, sälj 6 185 - -50

Terminer 3 255 127 -100
Swappar 3 726 56 -38
Summa 25 671 308 -267
varav clearat 21 838

 NOT 13 Övriga tillgångar

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Fondlikvider 1 540
Återköpstransaktioner 17 071 9 471
Övriga tillgångar 0 0
Övriga kortfristiga fordringar - 7
summa övriga tillgångar 17 072 10 018

 NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna ränteintäkter 1 761 1 691
Upplupna utdelningar 72 97
Restitutioner 35 29
Förutbetalda kostnader 38 19
Upplupna premier aktielån 7 6
summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

1 913  1 842

 NOT 15 Övriga skulder

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Leverantörsskulder 7 4
Fondlikvider 7 865
Löneskatter 1 1
Personalens källskatter 2 2
Återköpstransaktioner 13 536 8 475
Mottagna kontantsäkerheter 13 076 10 404
Övriga skulder 11 0
summa övriga skulder 26 640 19 751

 NOT 12 Forts.

2011-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde
räNTe- OCH krediTrelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, clearade Innehavda, sälj 37 095 - -9
Utställda, köp 454 0 -
Utställda, sälj 19 229 2 0

FRA/Terminer 381 013 19 -155
CDS 6 519 145 -193
Swappar 13 174 62 -91
Summa 457 484 228 -448
Varav clearat 437 791

VAluTArelATerAde iNsTrumeNT

Optioner Innehavda, köp 457 0 -
Innehavda, sälj 2 496 - -13
Utställda, köp 3 613 50 -
Utställda, sälj 4 997 - -42

Terminer 120 554 1 456 -2 230
Swappar 54 - -14
Summa 132 171 1 506 -2 299
varav clearat -
Effekt av nettoredovisning -240 240

summa derivatinstrument 615 326 1 802 -2 774
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 NOT 16 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna externa förvaltningskostnader 38 50
Övriga upplupna kostnader 12 9
Rörlig ersättning inkl sociala avgifter 8 2
summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 58 61

Avsättning till rörlig ersättning gjordes 2010 för uppskjuten utbetalning år 
2013. Avsättning har även gjorts 2012 med 40 procent utbetalning 2013 samt 
resterande del för utbetalning 2015. 

 NOT 17 Fondkapital

NeTTObeTAlNiNgAr mOT peNsiONssysTemeT

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
ingående fondkapital 214 106 220 829
Inbetalda pensionsavgifter 55  441 53 895
Utbetalda pensionsmedel innevarande år -59 005 -54 919
Överflyttning av pensionsrätter till EG -5 -2
Reglering av pensionsrätt 1 -1
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten -220 -213
summa nettobetalningar mot pensionssystemet - 3 788 -1 240

Årets resultat 22 638 -5 483

utgående fondkapital 232 956 214 106

 NOT 18 poster inom linjen

pANTer OCH därmed jämFÖrligA säkerHeTer sTälldA FÖr egNA skulder

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Panter för återköpstransaktioner
    Mottagna säkerheter 17 071 8 475
    Avlämnade säkerheter 3 915 -
Panter för derivathandel

     Erhållen kontantsäkerhet 319 0
     Ställd kontantsäkerhet 186 89
Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits

Utlånade värdepapper 12 782 10 085
Erhållen kontantsäkerhet 12 756 10 404

Ovanstående säkerheter finns redovisade i not 11, 13 samt 15.

 

ÖVrigA pANTer OCH jämFÖrligA säkerHeTer

Mkr 2012-12-31 2011-12-31

Utlånade värdepapper  mot erhållen  
säkerhet i form  av värdepapper

Utlånade värdepapper 8 989 4 742
Erhållen säkerhet i form av värdepapper 10 747 4 911

uTesTÅeNde ÅTAgANdeN

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Onoterade aktier 1 892 3 211
Fastighets- och skogsfonder 1 458 947

 NOT 19 Närstående

AP3 hyr sina lokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.

 NOT 20 Valutaexponering

VAluTAexpONerAde TillgÅNgAr per VAluTA  2012-12-31 
Mkr EUR GBP JPY USD Övrigt Totalt
Aktier och andelar 15 969 10 364 5 581 34 542 25 618 92 072
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1 357 500 - 317 770 1 944
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 223 2 336 - 10 647 - 20 206
Derivat 43 1 104 25 52 225
Övriga placeringstillgångar -4 802 450 100 2 285 2 920 953

Valutaexponering brutto 18 791 13 651 5 784 47 815 29 360 115 401

Kurssäkring -10 627 -10 343 -3 222 -36 994 -919 -62 105

Total valutaexponering 8 163 3 308 2 562 10 820 28 441 53 295

VAluTAexpONerAde TillgÅNgAr per VAluTA 2011-12-31 
Mkr EUR GBP JPY USD Övrigt Totalt
Aktier och andelar 14 530 10 431 5 413 33 444 23 352 87 170 
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1 589 718 - 262 751 2 320
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 603 2 334 - 13 726 68 21 731
Derivat 42 - -2 -22 -91 -73
Övriga placeringstillgångar -2 924 -9 48 1 745 1 995 855

Valutaexponering brutto 17 840 13 474 5 459 49 155 26 075 112 003
Kurssäkring -18 794 -7 326 -3 819 -37 030 -1 318 -68 287

Total valutaexponering -954 6 148 1 639 12 125 24 757 43 715

1 Att denna exponering anses utsatt för valutarisk är en följd av lagkrav. 



       

 NOT 21 Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki

iNVesTeriNgsTillgÅNgAr per VärderiNgskATegOri per 31 deC 2012

Mkr

Observerbara 
priser i en  

aktiv marknad

modell- 
värdering med 

observer- 
bara indata

modell- 
värdering med 

ej observer- 
bara indata Totalt 

Noterade aktier  
och andelar 112  954 112 954
Onoterade aktier  
och andelar 1 709 23 103 24 812
Obligationer och 
andra ränte bärande 
tillgångar 92 766 3 116 3 344 99 226
Derivat, positiva 
marknadsvärden 157 2 407 2 564
Summa 
investerings -
tillgångar 205 877 7 232 26 447 239 556
Derivat, negativa 
marknadsvärden -26 -488 -41 -555
Summa 205 850 6 744 26 407 239 001

iNVesTeriNgsTillgÅNgAr per VärderiNgskATegOri per 31 deC 2011

Mkr

Observerbara 
priser i en  

aktiv marknad

modell- 
värdering med 

observer- 
bara indata

modell- 
värdering med 

ej observer- 
bara indata

 

  Totalt 
Noterade aktier  
och andelar 107 087 107 087
Onoterade aktier  
och andelar 21 346 21 346
Obligationer och 
andra ränte bärande 
tillgångar 85 843 1 793 5 441 93 077
Derivat, positiva 
marknadsvärden 33 1 769 1 802
Summa 
investerings-
tillgångar 192 963 3 562 26 787 223 312
Derivat, negativa 
marknadsvärden -144 -2 621 -9 -2 774

Summa 192 818 941 26 778 220 538

FÖräNdriNg AV TillgÅNgAr uNder mOdellVärderiNg med ej ObserVer-
bArA iNdATA  2011 Till 2012

Mkr

Noterade 
aktier och 

andelar

Onoterade 
aktier och 

andelar

Obligationer  
och andra 

räntebärande 
tillgångar derivat Totalt

redovisat värde vid 
årets ingång 21 346 5 441 -9 26 777

Investerat 3 929 776 - 4 705
Sålt/återbetalt 
under året -1 101 -1 375 - -2 476
Realiserad 
värdeförändring 72 0 - 72
Orealiserad 
värdeförändring 569 3 -32 541
Förflyttning från 
nivå 1 eller 2 - - - - 0
Förflyttning till nivå 
1 eller 2 - -1 712 -1 500 - - 3 212
redovisat värde vid  
årets utgång - 23 103 3 345 -41  26 407

AP3 värderar samtliga innehav till verkligt värde, vilket fastställs utifrån en 
hierarki av priskällor och beräkningsmodeller. Verkligt värde definieras som 
det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras i 
en normal transaktion mellan marknadsaktörer vid tillfället då värdering görs. 

Innehav som finns representerade i de index som fonden använder för 
likvida investeringar i aktier och räntebärande värdepapper värderas i första 
hand till indexleverantörernas värderingspriser. I de fall tillgången inte inkluderas 
i något index eller där indexleverantörens pris bedöms som icke tillförlitligt, sker 
värdering i stället till noterade priser observerbara i en aktiv marknad. Detta är 
alltid första valet vid val av värderingspris och omfattar merparten av AP3s till -  
gångar men när dessa inte finns att tillgå tas priserna enligt nästa steg i värderings-
hierarkin.

För vissa innehav, främst vissa räntebärande värdepapper samt flertalet 
derivat som inte handlas över börs eller hanteras av ett clearinghus, saknas 
tillförlitliga noterade priser. Värdering sker då utifrån vedertagna modeller vilka i 
sin tur använder observerbara marknadsdata för att fastställa ett verkligt värde. 
Värderingsrisken för denna grupp bedöms som begränsad. I denna grupp 
inkluderas också vissa typer av transaktioner där AP3 är beroende av pris  upp-
gifter från en eller ett par externa motparter för att fastställa ett verkligt värde. 
För tillgångar där tillgängligt pris bedöms som mindre tillförlitligt, t ex på grund 
av låg marknadsaktivitet, görs en rimlighetsbedömning av fondens egen 
värdering baserad på värdering erhållen från tredje part.

Slutligen finns innehav som måste modellvärderas där värderingen till stor 
del är beroende av icke observerbara marknadsdata och därmed innehåller 
en större grad av bedömning och högre osäkerhet. För AP3s del är det främst 
innehav i riskkapitalfonder samt onoterade innehav i fastighetsbolag som 
återfinns i denna kategori.

AP3s värdering av innehav i riskkapitalfonder baseras på den värdering 
som erhålls av externa förvaltare. AP3 ställer krav på att förvaltarna ska 
följa IPEVs principer för värdering samt att fonden revideras av en välrenom-
merad revisionsfirma.Värdering från förvaltarna erhålls vanligen 90 dagar 
efter kvartalsslut vilket innebär att värderingarna av AP3s innehav per 31 
december baseras på rapporter från förvaltarna per 30 september, justerat 
för kassaflöden under fjärde kvartalet. En bedömning görs av värderingens 
tillförlitlighet för att fastställa om eventuella korrigeringar är nödvändiga 
för att uppnå ett mer rättvisande verkligt värde. Per 31 december 2012 hade 
inga sådana korrigeringar bedömts nödvändiga. 

I tabellen redovisas AP3s samtliga investeringstillgångar fördelade per 
värderingskategori. Drygt 86 (87) procent av fondens investeringstillgångar 
kan värderas till observerbara priser i en aktiv marknad. En nedvärdering 
med 10 procent av de tillgångar som är mest svårbedömda, dvs modellvär-
dering med ej observerbar indata, skulle påverka AP3s fondkapital med -1,1 
procentenheter. Fondens värderingsrisk bedöms som begränsad.
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 NOT 22 Finansiella risker

risk mäTT sOm VAlue AT risk per riskTyp FÖr Ap3s pOrTFÖlj 2012

Mkr lägsta nivå Högsta nivå genomsnitt 31 dec   31 dec1 
Aktierisk 980 2 327 1 683 1 029 1 757
Ränterisk 64 207 110 83 141
Valutarisk 327 611 464 327 559
Övrigt 33 154 86 35 60
Diversifiering -448 -1 096 -790 -449 -767
Totalt 956 2 203 1 554 1 025 1 750

risk mäTT sOm VAlue AT risk per riskTyp FÖr Ap3s pOrTFÖlj 2011

Mkr lägsta nivå Högsta nivå genomsnitt  31 dec   31 dec1 
Aktierisk 838 3 648 1 947     2 308 2 613
Ränterisk 106 356 182      116 131
Valutarisk 278 661 406     502 568
Övrigt 20 157 66    94 106
Diversifiering -530 -1 554 -884     -946 -1 072
Totalt 712 3 268 1 717  2 073 2 347

1 Med likaviktade historiska data.

dAglig VAlue AT risk (VAr) FÖr Ap3s pOrTFÖlj 2012 
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Känslighetsmått av enkla slag kan användas för att få en förståelse för vilken 
resultatpåverkan en viss prisförändring skulle få baserat på utestående positio-
ner i olika tillgångsslag. Om samtliga aktiekurser skulle förändras med 5 procent 
skulle det medföra en värdeförändring av AP3s aktieportfölj på 8 121 mkr. En 
förändring av samtliga räntor med 1 procentenhet, ett s k parallellskifte av 
räntekurvan, skulle medföra en värdeförändring på 2 644 mkr. På samma sätt 
skulle en förändring av samtliga valutakurser mot kronan på 5 procent resultera 
i en värdeförändring på 2 667 mkr. Känslighetsmåtten innehåller ingen bedöm-
ning av sannolikheten för att något ska inträffa och tar inte hänsyn till hur olika 
tillgångar rör sig i förhållande till varandra, s k korrelation.

Fondens innehav är exponerade mot marknads- och kreditrisker vilka kan 
innebära värdeförändringar när t ex aktiekurser, räntor, kreditspreadar och 
valutakurser förändras. AP3 använder Value at Risk (VaR) för att aggregera 
risk över samtliga risktyper. Per årsskiftet uppgick fondens risk mätt som VaR 
för totalportföljen till 1 025 (2 073) mkr. AP3 beräknar VaR med 95 procents 
konfidensintervall och en tidshorisont på en dag. Det innebär att 19 dagar av 
20 bör de negativa värdeförändringarna i portföljen inte vara större än VaR 
förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. AP3 baserar 
VaR-beräkningarna på historiska marknadsdata för en period om 360 dagar 
tillbaka i tiden. Den historiska datan viktas exponentiellt, dvs de senaste 80 
dagarnas marknadshändelser dominerar beräkningarna. Beräkningsmetoden 
som används är Monte Carlo-simulering, en slumpmässig simulering av värde-
förändringar baserat på historiska data. I tabellen visas också VaR per den 31 
december där den historiska datan är likaviktad, dvs varje dag under perioden 
väger lika tungt i beräkningen.

Fondens risk mätt som VaR har varierat mellan 956 mkr och 2 203 mkr under 
året. Skillnaderna i risknivå förklaras främst av förändrad marknadsvolatilitet 
och mindre av förändringar av portföljens sammansättning. Diversifierings-
effekten visar hur kombinationen av olika risktyper i portföljen bidrar till att 
minska den totala risken.

Tabellen ovan visar VaR för AP3s portfölj fördelat på risktyp, dvs en fördel-
ning utifrån vilken risk som styr värdeförändringen oberoende av typ av 
instrument eller investering. På sid 24 visas riskexponeringen istället fördelad 
på AP3s riskklasser.

eNklA käNsligHeTsmÅTT FÖr Ap3s pOrTFÖlj 31 deC 2012
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Kreditrisken i AP3s portfölj för räntebärande fordringar och derivat kan beskri-
vas genom att titta på fördelningen av exponering per ratingkategori. Tabellen 
nedan visar att 73 procent av fondens kreditriskexponering avser motparter 
med en rating från Aaa till Aa enligt kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Kredit-
riskexponeringen minskas avseende t ex repor och derivat genom att AP3 
erhåller säkerheter motsvarande hela eller del av den fordran som AP3 har på 
motparten.

expONeriNg mOT krediTrisk per 31 deC 20121

                                                                                                                KREDITBETYG

Mkr Aaa Aa A Baa ‹Baa32 
Statsobligationer 48 458 1 985 334 259
Bostadsobligationer 15 779 418 77 2
Företagsobligationer 767 1 733 4 902 4 078 6 008
Deposits & Repor 853 5 007 13 591
Derivat, nettofordran 500 1 432
bruttoexponering 65 857 9 642 20 336 4 337 6 011
Erhållna säkerheter 4 534 5 074
Nettoexponering 65 857 5 109 15 261 4 337 6 011

expONeriNg mOT krediTrisk per 31 deC 20111

                                                                                                                KREDITBETYG

Mkr Aaa Aa A Baa ‹Baa32 
Statsobligationer 39 443 4 592 2 625  696
Bostadsobligationer 19 568 188 99 6
Företagsobligationer 708 2 039 2 507 4 625  2 616
Depositioner och repor 755 1 631  11 006
Derivat, nettofordran 27 619
bruttoexponering 60 474 8 479  16 855 4 625 3 318
Erhållna säkerheter 1 200 8 299
Nettoexponering 60 474 7 279 8 556 4 625 3 318

1 Inkluderar placeringar i noterade räntebärande värdepapper, depositioner och repor, icke 
clearde derivat där AP3 har en fordran på motparten samt återinvestering av erhållna 
kontantsäkerheter relaterade till värdepappersutlåning.

2 Inkluderar även värdepapper utan rating.

Fondens likviditetsrisk begränsas bland annat genom kravet i AP-fondslagen 
avseende att AP-fonderna måste hålla minst 30 procent av fondkapitalet i 
räntebärande fordringar med låg kredit- och likviditetsrisk. Under 2012 har 
fondens andel i snitt legat på 32,5 procent.



       

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Stockholm den 19 februari 2013

Pär Nuder, ordförande              Björn Börjesson, vice ordförande

Sonat Burman-Olsson              Inga-Lill Carlberg              Gunvor Engström

Lars Ernsäter            Peter Hellberg            Kari Lotsberg

Elisabeth Unell              Kerstin Hessius, verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 februari 2013

 Peter Strandh
Auktoriserad revisor

 Förordnad av regeringen    

Jan Birgerson
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen

sTyrelseNs, Vds  OCH reVisOrerNAs uNderskriFTer
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revisiONsberäTTelse

Revisionsberättelse
för Tredje Ap-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Vi har utfört en revision av  årsredovisningen för Tredje AP-
fonden för 2012. Fondens årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 23-43.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt lagen om allmänna pensionsfonder och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegent ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur fonden upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings åtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig heterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
fondens interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i  
enlighet med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder 

(AP-fonder) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av  Tredje AP-fondens finansiella ställning per den 31 
december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om allmänna pensionsfonder. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräk-
ningen fastställes.

rapport om andra krav enligt lagar och författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat 
inventeringen av de tillgångar som Tredje AP-fonden förval-
tar. Vi har också granskat om det finns någon anmärkning i 
övrigt mot styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Tredje AP-fonden för 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av 
fondens tillgångar enligt lagen om allmänna pensionsfonder. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om resultatet 
av vår granskning och inventeringen av de tillgångar som 
fonden förvaltar samt om förvaltningen i övrigt på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om inventeringen av 
tillgångarna har vi granskat fondens innehavsförteckning 
samt ett urval av underlagen för denna.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen i öv-
rigt har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
 väsent liga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören har handlat i strid med lagen om allmänna 
pensionsfonder. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträf-
fande inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende 
förvaltningen.

Stockholm  den 19 februari 2013

Jan Birgerson

Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen   

Peter Strandh

 Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen 
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Ap3 sedAN sTArTeN 2001

Ap3 sedAN sTArTeN 2001
AP3 har sedan 2001 riksdagens långsiktiga uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta  
för inkomstpensionssystemet. För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning  i 
snitt per år investerar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande 
tillgångar och alternativa investeringar. 
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Totalavkastning efter kostnader 2001–2012, %

Marknaden under perioden 2001-2012 har 
karakteriserats av tre stora börsfall. AP3s 
nominella avkastning under perioden 2001-2012 
uppgår till i genomsnitt 4 procent per år.

Ackumulerad avkastning efter kostnader 2001–2012, % Pensioner och pensionsrätter räknas årligen 
upp med inkomstindex och därför är det viktigt 
att AP3 växer minst i samma takt som detta in-
dex för att bidra till pensionssystemet. Inkomst-
index uppgår sedan 2001 till 3,2 procent per år. 
AP3s nominella avkastning har under samma 
period uppgått till i genomsnitt 4 procent per 
år, vilket innebär att AP3s avkastning sedan 
start överstiger inkomstindex. AP3s reala, dvs 
inflationsrensade, avkastningen har uppgått till 
i genomsnitt 2,5 procent per år. 

AP3 KPI +4% Inkomstindex

Fondkapitalets ökning sedan starten 2001 
består av avkast ning om 90 730 mkr som AP3 
har skapat samt av nettoflöden från pensions-
systemet om 8 251 mkr. Sedan 2009 är fonden 
netto betalare till det svenska pensionssystemet 
och har sammanlagt betalat ut 12 974 mkr. 

Fondkapitalets utveckling sedan starten 2001, mkr

Ingående kapital 
2001

Nettoflöden  
2001-2012

Totalavkastning 
efter kostnader 

2001-2012

Utgående kapital 
2012
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Mkr

133  975

8 251

90 730

232 956

Fondkapitalet har vuxit med 99 mdkr sedan 2001
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220,8
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214,1
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233,0

Fondkapitalet har sedan starten 2001 ökat   
från 133 975 mkr till 232 956 mkr vid utgången 
av 2012. Det är en ökning med 98 981 mkr. 
sedan starten och uppgick vid utgången av 
2012 till 232 956  mkr.
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Femårsöversikt

2012 2011 2010 2009 2008

resUlTAT Och iNFlödeN
Mdkr
Nettoflöden från pensionssystemet -3,8 -1,2 -4,0 -3,9 0,9
Årets resultat 22,6 -5,5 18,3 29,4 -44,8

Fondkapital per 31/121 233,0 214,1 220,8 206,5 181,0

AvkAsTNiNg Och kOsTNAder TOTAlpOrTFölj
%
Avkastning före kostnader 10,7 -2,4 9,1 16,4 -19,7
Rörelsekostnader 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07
Provisionskostnader 0,05 0,04 0,07 0,09 0,07
Avkastning efter kostnader 10,7 -2,5 9,0 16,3 -19,8
Inflation -0,1 2,0 2,3 0,9 0,9
Real avkastning efter kostnader 10,7 -4,4 6,5 15,3 -20,5
Mdkr
Avkastning efter provisionskostnader 22,8 -5,3 18,5 29,6 -44,6
Rörelsens kostnader 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Avkastning efter kostnader 22,6 -5,5 18,3 29,4 -44,8
ANNUAliserAd NOmiNell AvkAsTNiNg  
eFTer kOsTNAder
%
Fem år (2008-2012) 1,9
10 år (2003-2012) 6,7

risk
Risk (standardavvikelse) i totalportföljen, %2 5,3 9,2 7,0 9,9 16,6
Sharpe-kvot i totalportföljen 1,8 neg 1,2 2,0 neg
Risk (standardavvikelse) likvida tillgångar, %2 6,3
Sharpe-kvot likvida tillgångar 1,6

vAlUTAexpONeriNg
% av totalportföljen3 22,0 19,3 11,3 8,3 13,8

exTerN FörvAlTNiNg
% av totalportföljen 35,7 34,8 41,0 40,7 38,8

FörvAlTNiNgskOsTNAder
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader 0,14 0,11 0,14 0,17 0,14

Antal anställda 31/12 56 57 56 55 50

1Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
2Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.   

Fondkapitalets förändring

Mkr 2012 2011 2010 2009 2008

Ingående fondkapital1 214 106 220 829 206  539 181 024 224 897
Nettoflöden -3 788 -1 240  -4 041 -3 906 831
Särskild förvaltning - - - 0 53
Resultat 22 638 -5 483  18 331 29 421 -44 757

Utgående fondkapital 232 956 214 106  220 829 206 539 181 024

1 Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 133 975 mkr.
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Ap3s rOll i peNsiONssysTemeT FördjUpNiNg: FemårsöversikT & Ap3s pOrTFölj

Tredje Ap-FONdeN 2012 | 47

Krediter
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Andel av  
avkastningen1,  

%
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 totalrisken, 

procentenheter

Räntor

13,5
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AP3

Avkastning  10,7 %
Risk   0,44%
Exponering  107,1 %

Absolutavkas-
tande strategier

5,3

3,6

1,1

Aktier

54,1

66,9

84,6

Avkastning och risk i Ap3s portfölj per 31 dec 2012

Inflation

16,5

6,7

9,9

marknadsvärde per tillgångsslag

Mdkr 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

NOTerAde AkTier1 Sverige 26,2 28,7 32,0 26,5 17,9
Europa 25,5 25,6 24,4 25,5 20,8
Nordamerika 29,3 27,1 25,2 24,1 25,7
Asien 11,8 10,6 16,4 15,2 13,6
Tillväxtmarknader 14,3 13,1 12,8 11,5 5,9

Noterade aktier totalt 107,2 105,1 110,8 102,7 83,9

räNTebärANde1

Nominella Sverige 54,2 41,7 31,6 13,6 13,7
Euro-området 2,5 0,6 14,9 12,5 12,4
Storbritannien 2,4 2,3 4,7 4,4 4,5
USA 12,4 11,8 9,1 20,3 16,8
Asien 0,0 0,0 0,0 5,2 5,5

 
Realränteobligationer Sverige 15,3 17,1 1,5 0,1 5,4

Euro-området 2,8 0,6 1,4 4,7 4,8
USA 0,0 3,6 12,3 9,5 3,9

Räntebärande totalt 89,5 77,6 75,4 70,2 67,0

AlTerNATivA  iNvesTeriNgAr1

Fastigheter Aktier och reverslån i Vasakronan 8,4 7,7 7,0 6,6 7,0

Aktier och reverslån i Hemsö Fastigheter 3,2 2,6 2,1 2,3 -
Svenska bostadsobligationer - - 3,4 3,4 6,2
Skog och jordbruk 4,2 4,0 3,2 2,9 2,3
Internationella fastighetsfonder 3,8 1,4 1,2 0,9 0,7

Fastigheter totalt 19,6 15,7 16,9 16,0 16,2

Onoterade aktier2 11,4 11,5 10,9 9,8 10,8

Nya strategier2, 3 - - 6,9 7,7 3,1

Övriga tillgångar4 5,2 4,2 - - -

Alternativa investeringar totalt   36,3 31,4 34,7 33,6 30,2

TOTAlT 233,0 214,1 220,8 206,5 181,0

1 Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i tabellen fördelats på respektive tillgångsslag. Det innebär att uppgifterna i tabellen inte är fullt jämförbara med motsvarande uppgifter  
   i balansräkningen.
2 Onoterade aktier inkluderar noterade life science-aktier t o m 2007. Fr o m 2008 ingår life science-aktier i Nya strategier.                                                                                                                                                                                                          
3 Under 2011 har Nya strategier fördelats ut på respektive tillgångsslag. De investeringar som inte har en naturlig placering inom något tillgångsslag har klassificerats som Övriga tillgångar.
4 Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.         

1Andel av totalavkastning beräknas som respektive riskklass avkastningsbidrag i förhållande till summan av samtliga riskklassers bidrag utan hänsyn till plus- och minustecken.
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FördjUpNiNg: Ap3s pOrTFölj

Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna förvaltningsmandat per 31 dec 2012

Mandat Marknadsvärde, mkr Andel av fondkapitalet, %

exTerNA diskreTiONärA mANdAT
Aktiemandat
Passiva mandat
Blackrock Investment Management Europa - Småbolag 2 497
Blackrock Investment Management Japan 5 622
Blackrock Investment Management Stillahavsasien 3 443
Blackrock Investment Management Nordamerika - Stora bolag 5 135
Blackrock Investment Management Nordamerika - Mellanstora bolag 3 855
Blackrock Investment Management Nordamerika - Små bolag 4 642
Semipassiva mandat
Blackrock Investment Management Nordamerika - Stora bolag 9 205
Intech Investment Management Nordamerika - Stora och mellanstora bolag 2 147

räntemandat
Aktiva mandat
Guggenheim Investment Management USA - High Yield 747

37 292 16%

FONdiNvesTeriNgAr
Noterade tillgångar
Aktiefonder 15 929
Räntefonder 3 430
Absolutavkastande strategier och hedgefonder 9 155
Onoterade tillgångar
Riskkapitalfonder 11 374
Fastighetsfonder 2 831
Skogsfonder 3 069

45 789 20%

iNTerNA FörvAlTNiNgsmANdAT
Noterade aktier 54 815
Räntor och krediter 75 758
Konvertibler 2 511
Försäkringsrelaterade risker 2 722
Onoterade innehav i fastighetsbolag 12 765

148 570 64%

övrigA TillgåNgAr Och skUlder1 1 301 1%

TOTAlT FONdkApiTAl 232 956 100%

1 Består främst av kassa och valutasäkringar.

Tio största aktieinnehaven i Ap3s aktieportfölj per 31 dec 2012

Bolag Marknadsvärde, mkr
Hennes & Mauritz 2 535
Ericsson 1 809
Atlas Copco 1 725
Volvo 1 672
Nordea 1 379
Sandvik 1 144
TeliaSonera 1 056
Investor 1 026
Swedbank 960
Svenska Handelsbanken 860

Tio motparter som erhöll mest aktiecourtage under 2012

Carnegie Goldman Sachs Sanford S. Bernstein
Citi JP Morgan UBS
Credit Suisse Neonet
Deutsche Bank Nordea

Fem motparter som förmedlade de största  
affärsvolymerna inom ränteförvaltningen under 2012

Danske Bank Nordea UBS
JP Morgan SEB

Fem motparter som förmedlade de största  
affärsvolymerna inom valutaförvaltningen under 2012

Barclays Nordea UBS
Deutsche Bank Royal Bank of Scotland



FördjUpNiNg: Ap3s pOrTFölj

Alternativa investeringar per 31 dec 2012

Mandat Beskrivning av mandat och förvaltning

Utestående  
investeringsåtaganden 

i mkr per 31 dec 2012
Marknadsvärde

i mkr per 31 dec 2012

Onoterade aktier Investeringar görs i fonder som investerar i onoterade aktier fördelade på olika geografiska 
regioner samt olika invester ingskategorier (buyouts och venture capital). Investeringsåtagande 
och marknadsvärde för onoterade aktier inkluderar infrastrukturtillgångar.

1 892 11 247

Investeringar i infrastrukturtillgångar görs både i Sverige och internationellt 76    1 270

Fastigheter Investeringar i fastigheter består av ett 25%-innehav i Vasakronan, 50%-innehav i Hemsö 
Fastigheter, skogs - och jordbruksfastigheter samt innehav i internation ella fastighetsfonder. 

 1 458 19 646 

Investeringar i internationella fastigheter görs via fonder 1 283 3 813

Investeringar i skogsfastigheter i Sverige och utomlands 175 4 048

AP3s värdepappersinnehav i noterade aktier, räntebärande tillgångar, onoterade aktier via riskkapitalfonder,  
investeringar i skog och fastigheter finns att ladda ned på www.ap3.se
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Utestående investeringsåtaganden i onoterade aktier per 31 dec 2012

AP3 investerar i onoterade aktier via fonder och riskkapitalbolag. 
Innehaven är diversifierade både avseende region och investerings-
kategori (buyout eller venture capital).

Mkr

Norden

 451

Övriga världen

756

Europa

685

Totalt investerat i onoterade aktier per 31 dec 2012

Mkr

Totalt 
investerat

kapital

Totalt värde
distributioner1

och marknads-
värde

16 236

21 725

Totala  
distributioner1 

2001-2012

Marknadsvärde 
31 dec 2012

10 478

Av AP3s totala investeringsåtaganden hade 16 236 mkr investerats per 
31 dec 2012. Det totala marknadsvärdet på innehavet inklusive 
distributioner uppgick till 21 725 mkr.
1 Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.
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marknadsvärde fastighetsinvesteringar per 31 dec 2012

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan, Hemsö Fastigheter, 
internationella fastighetsfonder samt skogs- och jordbruksfastigheter/fonder. 

Vasakronan Hemsö 
Fastigheter
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4 205 

8 390
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FördjUpNiNg: Ap3s pOrTFölj

AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör investeringar i mindre likvida tillgångar. Dessa tillgångar bidrar till riskdiversifiering av portföljen samt högre 
avkastningspotential genom bland annat likviditetspremier. Fondens diversifierande investeringar består av riskkapitalfonder, fastigheter, 
skogsinvesteringar samt övriga tillgångar av mer opportunistisk karaktär. Alternativa investeringar har vuxit från 3 752 mkr 2001 till 36 253 mkr 
2012, och utgjorde per 31 dec 2012 15,6 procent av AP3s totala investeringar.
1 Under 2011 omdefinierades Övriga tillgångar och motsvarande 2 977 mkr överfördes till noterade aktier och räntebärande fodringar.

diversifiering i alternativa investeringar 2001-2012 
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Ap3s globalt diversifierade portfölj per 31 dec 2012

AP3 investerar i en globalt diversifierad portfölj. Bilden nedan  visar en procentuell fördelning 
per region på marknadsvärdet  av investeringarna vid årsskiftet 2012.
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Absolutavkastning Den faktiska avkastningen, i 
kronor eller procent, som en portfölj haft under en 
viss period.

Absolut risk Variation i den absoluta avkastningen. 
Kallas även volatilitet och mäts som standardav-
vikelse.

Aktiv förvaltning Förvaltning där idén är att ta aktiva 
positioner, i syfte att uppnå bättre avkastning än jäm-
förelseindex. Aktiva positioner tas genom att över- och 
undervikta tillgångar i portföljen relativt portföljens 
jämförelseindex eller referensportföljen. Positionerna 
baseras på bedömningar om marknadsutsikter.

Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med 
hjälp av aktivt positionstagande. Se även beta.

Automatisk balansering Inträder när pensionssys-
temets skulder överstiger dess tillgångar. Innebär att 
indexuppräkningen av pensionerna reduceras tills 
dess att pensionssystemet åter är i balans.

balanstal Pensionssystemets totala tillgångar (exkl 
premiepensionen) dividerat med pensionsskulden. 
Om balanstalet understiger 1 inträder den automatis-
ka balanseringen, vilket påverkar indexuppräkningen 
av pensionerna. 

beta Känsligheten för allmänna marknadsrörelser för 
en portfölj eller en enskild aktie. Beta kan uttryckas 
som avkastning som erhålls genom en passiv expone-
ring mot en riskfaktor såsom aktierisk, kreditrisk och 
volatilitet.

buffertfond Utgörs av AP1-AP4 samt AP6. Buffert-
fondernas uppgift är dels att jämna ut tillfälliga 
variationer mellan pensions avgifter och pensions-
utbetalningar, dels att bidra till pensions systemets 
långsiktiga finansiering.

buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar aktie-
majoriteten i ett moget bolag. 

cds Credit Default Swap. Se kreditswap.

clearing Alla aktiviteter som sker med en transaktion 
efter avslut på marknadsplats och innan avveckling,  
t ex rapportering, riskberäkning och nettning av 
affärer. 

clearinghus En institution som har fått tillstånd 
att bedriva clearingverksamhet. Oftast en eller ett 
fåtal per land. I Sverige sköts derivatclearingen av 
Stockholms börsen där Stockholmsbörsen träder in 
som motpart till alla derivataffärer som har handlats 
på börsen.

cls En bank som ägs av aktörerna på valutamarkna-
den och som används i de flesta valutatransaktioner 
för effektiv avveckling.

csA-avtal Ett annex till ISDA-avtalet som reglerar hur 
den part som har en utestående skuld (orealiserad 
förlust) måste ställa säkerhet för skulden i form av 
likvida medel eller värdepapper.

Derivat Finansiella instrument vars pris bestäms av 
underliggande värde. Som derivat brukar man bland 
annat räkna optioner, terminer och swappar. Värdet 
av ett derivat beror bland annat på förändringar i det 
underliggande värdet.

distribution Omfattar återbetalt investerat belopp 
samt utbetalda reavinster.

duration Används som ett mått på ränterisk. Uttrycks 
som genomsnittlig räntebindningstid och kan använ-
das för att approximera värdeförändringar utifrån 
antaganden om förändring av räntenivån.

Fondstyrka Ett mått på hur många år som buffert-
fonderna räcker till för pensionsutbetalningar om 
fonderna inte får inflöden från pensions avgifter.

Försäkringsrelaterade obligationer Obligationer där 
avkastningen är kopplad till exponering mot katastrof-
risker så som orkaner och jordbävningar.

high yield Obligationer som förväntas ge högre av-
kastning än statsobligationer, därför att kreditrisken är 
högre. Vanligen är ratingen sämre än investment grade.

indexförvaltning Se Passiv förvaltning. 

informationskvot Mått på effektiviteten i den aktiva 
förvaltningen. Mäter hur väl fonden får betalt för att 
ta aktiv risk och avvika från den strategiska portföljen/
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. 

IPEV The International Private Equity and Venture Ca-
pital Valuation Board är en internationell branschor-
ganisation för riskkapitalföretag. Organisationen ger 
bland annat ut värderingsriktlinjer baserade på IFRS 
och US GAAP vilka ses som branschstandard.

ISDA-avtal Bilateralt avtal som skrivs mellan två OTC-
motparter och som reglerar alla generella händelser 
som kan ske mellan motparterna.

jämförelseindex Används för att utvärdera en port-
följs avkastning, vanligen i form av ett standardiserat 
marknadsindex. Kallas även referensindex. 

konsultationsnivå En i förväg bestämd nivå avseende 
ackumulerat resultat under en viss period vilken inne-
bär att mandatets valda strategi omprövas i samråd 
med överordnad. Att konsultationsnivån uppnås 
innebär också att riskmandatet begränsas enligt vissa 
fördefinierade värden för att minska förlustrisken. 

kreditobligation Räntebärande värdepapper som har  
högre risk än statsobligationer. Dessa obligationer  
emitteras ofta av företag och bolåneinstitut.

kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två parter, A 
och B, i vilket A betalar B en räntepremie under en viss 
löptid. B betalar enbart en premie till A om en fördefi-
nierad händelse för en viss tillgång inträffar. Storleken 
på denna premie utgörs av skillnaden mellan det 
nominella underliggande värdet för derivatkontrak-
tet och marknadsvärdet på den aktuella tillgången 
(credit-default-swap).

Option En option ger innehavaren rätten att köpa 
eller sälja en viss underliggande tillgång till ett i förväg 
fastställt pris vid en i förväg fastställd tidpunkt eller 
period. Utställaren av en option har motsvarande 
skyldighet. Exempel på olika typer av optionskontrakt 
är valutaoptioner, ränteoptioner och aktieoptioner.

OTc En förkortning för Over-The-Counter och avser 
kontrakt som ingås och avvecklas mellan två parter 
direkt utan att ett clearinghus är involverat.

Overlay-mandat Mandat som binder lite eller inget  
kapital och som ligger utanför referensportföljen.

Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till att uppnå  
en avkastning som är identisk med jämförelseindex, 
och inte att överträffa jämförelseindex. Uppnås 
genom att placera kapitalet i enlighet med en 
referensportfölj eller ett referensindex. Kallas även 
indexförvaltning.

private equity Samlingsnamn för aktier som inte är  
noterade på en officiell/publik handelsplats. 

rating Ett mått på en kreditvärdighet som  avspeglar  
sannolikheten att en motpart med förpliktelser kan  
honorera dessa förpliktelser. Ratingen kan avse 
motparten generellt eller en serie värdepapper som 
motparten har utfärdat.

Real avkastning Nominell avkastning rensad från 
inflation.

realiserad volatilitet Se volatilitet.

referensindex Se jämförelseindex.

riskbudgetering Anpassning av risknivån i olika 
förvaltningsuppdrag utifrån uppdragens förväntade 
avkastning och samvariation i avkastning i syfte att op-
timera förvaltningens totala riskjusterade avkastning.    

riskjusterad avkastning Ett sätt att utvärdera en 
förvaltningsprestation där avkastningen ställs i rela-
tion till hur stora risker som har tagits i förvaltningen. 
Exempel är sharpekvot och informationskvot.

Riskkapital Avser generellt investeringar i ett företags 
egna kapital. Avser ofta investeringar i företag som 
inte är marknadsnoterade, dvs private equity.

semipassiv indexförvaltning Semipassiv förvalt-
ning är en förvaltningsstil, oftast mycket kvantitativt 
orienterad, som med små avvikelser från index (liten 
aktiv risk) försöker överträffa index-avkastning. Kallas 
även enhanced indexförvaltning.

Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad avkastning för en 
portfölj, dvs effektiviteten i förvaltningen. Portf öljens 
avkastning minus den riskfria räntan, dividerat med 
standardavvikelsen av portföljens avkastning.

Stop loss En i förväg bestämd nivå avseende ackumu-
lerat resultat under en viss period vilken medför att 
samtliga positioner stängs omedelbart.

Swap En swap är ett kontrakt där motparterna kom-
mer överens om att byta flöden baserade på en viss 
underliggande tillgång till i förväg fastställda villkor. 
Kontraktet löper ofta över en period överstigande ett 
år. Exempel på olika typer av swapkontrakt är ränte-
swap, valutaränteswap och total return swap.

Termin En termin innebär ett kontrakt där mot-
parterna har skyldighet att köpa eller sälja en viss 
underliggande tillgång till ett i förväg fastställt pris vid 
en i förväg fastställd tidpunkt. Exempel på olika typer 
av terminskontrakt är valutaterminer, ränteterminer, 
forward rate agreements (FRA) och aktieindextermi-
ner. Kontrakten benämns ofta forwards eller futures.

Total return swap Se swap.

Tracking error Mäter variationen i den aktiva 
avkastningen. Mäts som standardavvikelse av aktiv 
avkastning. Historisk (ex post) tracking error beskriver 
variationen i den aktiva avkastningen och mäter 
således förvaltningens risknivå i efterhand. Förväntat 
(ex ante) tracking error är en prognos. 

Uppförandekod Koncernövergripande regelverk och 
ledningssystem för hantering av miljö- och etikhän-
syn. Kallas på engelska code of conduct.

value at risk (var) Ett vanligt riskmått som anger 
den maximala förlust en värdepappersportfölj kan 
drabbas av under en viss tidsperiod givet en viss 
konfidensnivå. VaR beräknas vanligen för en period 
av en dag och med 95 procents konfidensnivå. 
Portföljförvaltning innebär ofta att ändra portföljens 
sammansättning så att denna förlustrisk blir tillfreds-
ställande låg. 

valutasäkring Neutralisering av valutarisk, det vill 
säga den risk det innebär att  placera i en annan valuta 
än svenska kronor.

venture capital Investering som genomförs i ett tidigt 
skede av ett företags utveckling. Kapitalet som tillförs 
används ofta för produkt- eller marknadsutveckling.

volatilitet Visar hur mycket avkastningen varierar. 
Mäts som standard avvikelse på av kastningen. Reali-
serad volatilitet mäts på historisk avkastning.

volatilitetsstrategi Strategi där förväntad volatilitet 
för olika aktieindex ställs mot realiserad volatilitet. 

Avkastnings- och riskmått

Absolut avkastning (rp)  
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet ( p)  
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

informationskvot (riskjusterad aktiv avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk = 

 
 sharpe-kvot (riskjusterad absolut avkastning) 
Portföljavkastning minus riskfri avkastning 
dividerat med absolut risk = 

OrdlisTA
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