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ÄGARSTYRNING – EN CENTRAL DEL FÖR VÄRDESKAPANDE 

För att på lång sikt kunna ge hög avkastning till låg risk utgår Tredje AP-fondens 

ägarstyrningsarbete från de tre principerna; engagemang, agerande och krav på förändring. 

I egenskap av ägare och genom en stark position, speciellt på den svenska 

kapitalmarknaden, kan AP3 utöva ett påverkansarbete och ställa krav på positiva 

förändringar. Ägarstyrning är en central del av fondens värdeskapande. 

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

riksdagens uppdrag ska fonden investera och förvalta buffertkapitalet för att nuvarande och 

framtida pensionsåtaganden i det statliga inkomstpensionssystemet ska kunna uppfyllas – utan att 

pensionsavgifterna eller skatterna ska behöva höjas. AP3 bidrar därigenom till att säkra den svenska 

allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer. 

 

Kommunikationen med fondens intressenter är en viktig del för att skapa insikt och förståelse för 

AP3:s uppdrag, mål och resultat. Det är även viktigt att förklara fondens förhållningssätt till val av 

investeringar. Fonden eftersträvar god informationsgivning med hög transparens och tydlighet. För 

att möta omgivningens ökade intresse för hållbarhetsfrågor har AP3 valt att integrera 

hållbarhetsrapporteringen i fondens årsredovisning. Hållbarhetsrapporteringen är upprättad enligt 

Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4. Rapporten innehåller bland annat en översiktlig 

beskrivning av AP3:s väsentlighetsanalys och intressentdialoger samt GRI-index. Årsredovisning 

med integrerad hållbarhetsrapport finns på fondens hemsida, www.ap3.se. 

Förutom nämnda redovisning av fondens hållbarhetsarbete, eftersträvar AP3 att så öppet som 

möjligt redovisa hur fonden utövar sitt ägaransvar. I vissa situationer är det dock inte möjligt att 

offentligt redovisa detaljerna i de diskussioner som förs med andra ägare, valberedningar, styrelser 

och bolagsledningar. Anledningen är att de dialoger som förs i förtroende ofta är de mest effektiva. 

Transparens och tydlighet är dock viktiga förtroendefrågor och därför redovisar AP3 i denna 

Ägarsatyrningsrapport hur fonden utövat sitt ägaransvar under 12-månadersperioden juli 2016-juni 

2017. 
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AP3 arbetar tillsammans med AP1, AP2 och AP4 via AP-fondernas Etikråd med miljö- och 

etikfrågor i utländska noterade bolag. Etikrådets arbetsprocess, inklusive bolagsdialoger och 

investerarinitiativ, presenteras årligen i en separat rapport som finns på Etikrådets hemsida, 

www.etikradet.se. 

ÄGANDET AVGÖRANDE FÖR VALET AV STRATEGI 

AP3:s förvaltningsstrategi bygger på diversifiering av risktagandet och fonden har investeringar i 

många olika tillgångsslag, både noterade och onoterade. Det är också viktigt att förvaltningen är 

kostnadseffektiv och det är ett skäl till att AP3 har valt att investera merparten av aktiekapitalet i 

breda marknadsindex. AP3 har en diversifierad aktieportfölj med innehav i fler än 3 000 

internationella bolag. Marknadsvärdet per den 30 juni 2017 var omkring 160 miljarder kronor, varav 

10 miljarder kronor utgjordes av onoterade aktier. Drygt en fjärdedel av totala aktieportföljens 

värde utgörs av svenska bolag och vid halvårsskiftet 2017 uppgick marknadsvärdet av fondens 

svenska aktieportfölj till nästan 45 miljarder kronor. 

Den svenska aktieportföljen är väldiversifierad och innehåller omkring 160 bolag, knappt hälften av 

Stockholmsbörsens totalt cirka 330 bolag. Svenska aktier har en större vikt i fondens totalportfölj 

jämfört med Sveriges marknadsvikt i ett globalt aktieindex, dvs. fonden har home-bias. Det medför 

att ägarandelarna i svenska bolag är betydligt större än i de utländska, i genomsnitt 0,9 procent av 

kapital och röster. Variationen är dock betydande. I mer än vart fjärde portföljbolag är AP3:s 

ägande lägre än 0,1 procent och i ungefär lika stor andel av fondens portföljbolag överstiger 

ägandet 1 procent. I ett antal bolag är ägarandelarna betydligt större och i några bolag kan ägandet 

uppgå till ett par procentenheter. 

AP3 har valt olika strategier för påverkansarbete beroende på hur fondens ägande ser ut och 

fonden koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedömer att man gör störst 

nytta och har störst möjlighet att påverka. 

 I helägda bolag eller bolag där AP3 är stora ägare, främst fondens onoterade 

fastighetsbolag Vasakronan, Hemsö, Trophi och Regio, kan fonden direkt påverka 

bolagens strategier genom representation i bolagens styrelser. 

 I noterade börsbolag varierar ägarandelarna. AP3 har en globalt diversifierad aktieportfölj 

bestående av fler än 3 000 bolag, varav flertalet utländska. Ägandet i utländska noterade 

bolag är normalt sett litet och fonden har av naturliga skäl begränsade möjligheter att på 

egen hand påverka via aktiv ägarstyrning. I dessa bolag sker påverkansarbetet ofta i 

samarbete med andra ägare, huvudsakligen via AP-fondernas Etikråd. 

 I svenska börsbolag är ägarandelarna större och här sker aktivt engagemang främst via 

dialoger, röstning på bolagsstämmor eller deltagande i valberedningsarbetet. Möjligheterna 

att påverka på hemmamarknaden är större, inte minst till följd av AP3:s starka ställning på 

den svenska kapitalmarknaden. 

AP3 engagerar sig i de flesta ägarstyrningsfrågor. Fonden arbetar exempelvis aktivt för att påverka 

utformningen av ersättningssystem och öka mångfalden i bolagens styrelser. Påverkan sker genom 

dialog med bolagens styrelser och verkställande ledning, genom deltagande i valberedningar och 

genom röstning på årsstämmor. Under senare år har fonden även utövat samma typ av aktiva 
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ägarskap i en del av fondens globala aktieportfölj. Ersättningsfrågorna är prioriterade även i de 

utländska bolagen och fonden arbetar även aktivt för att särskilja rollerna som VD och 

styrelseordförande. AP3 röstar själv i utländska bolag och röstningen har successivt utökats till att 

omfatta fler bolag. Fonden kontaktar även ett urval av bolagen för att förklara ställningstaganden i 

olika frågor som fonden röstat på. 

Som ansvarsfull ägare deltar fonden också i diverse investerarinitiativ för att få bolag att förebygga 

olika risker inom hållbarhetsområdet. Det förebyggande arbetet bedrivs antingen av fonden i nära 

samarbete med andra institutionella ägare eller inom ramen för AP-fondernas Etikråd. 

 

 

AP-FONDERNAS VÄRDEGRUND FÖR HÅLLBARHET OCH ÄGARSTYRNING 

AP3:s uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning till en låg risknivå. Genom att ansvarsfullt 

investera och förvalta buffertkapitalet, bidrar AP3 till att säkra den svenska allmänna pensionen för 

nuvarande och framtida pensionärer. Åtagandet gentemot pensionssystemet är bestämt av det 

uppdrag som anges i AP-fondslagen (Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)). 

Enligt uppdraget ska fonden ta hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten, dock utan att 

göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Lagen anger bland annat att fonden ska 

utöva ägarrollen i syfte att bättre tillvarata möjligheterna till högre avkastning på förvaltade medel 

till förmån för de försäkrade i pensionssystemet. Näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska 

hänsyn får inte tas. Enligt placeringsreglerna får fondens totala innehav av svenska aktier inte 

överstiga två procent av det totala marknadsvärdet för svenska bolag på svenska marknadsplatser. 

Ägarandelen i ett enskilt bolag får uppgå till maximalt tio procent av rösterna i bolaget. 
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Utifrån det uppdrag som fastställs i lagen har AP-fonderna utvecklat en gemensam värdegrund för 

hållbarhet och ägarstyrning. Värdegrunden bygger på den svenska statens värdegrund där demokrati 

och en hållbar utveckling är centrala delar i enlighet med skrivningarna i regeringsformen. AP-

fondernas värdegrund bygger också på de internationella konventioner som Sverige undertecknat. I 

de fall Sverige ställer sig bakom en ny konvention eller modifiering av befintlig konvention, men 

där denna ännu inte formellt ratificerats kommer AP-fonderna att agera som om ratificering redan 

skett. AP-fonderna kommer regelbundet att följa hur ratificeringsprocessen av den nya eller 

modifierade konventionen fortskrider. Om Sverige inte ratificerat konventionen inom en 

treårsperiod från det att Sverige ställt sig bakom densamma, kan AP-fonderna komma att se över 

utgångspunkten för sina riktlinjer i de frågor den nya eller modifierade konventionen berör. 

Ramverket till AP-fondernas värdegrund utgörs av den svenska regeringsformen tillsammans med 

de internationella konventioner som Sverige undertecknat. I ramverket är en hållbar utveckling 

central. Den svenska regeringsformen bygger på demokrati, grundläggande fri- och rättigheter, alla 

människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. De internationella 

konventioner som Sverige har undertecknat, däribland konventioner om miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen, är också väsentliga delar av det ramverk 

som AP-fondernas värdegrund och arbete baseras på. Ramverket kommer även till uttryck genom 

det stöd som Sverige ger till initiativ såsom FN:s Global Compact, ILO och OECD:s riktlinjer för 

multinationella bolag samt genom Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor. 

AP-fonderna förväntar sig att bolag verkar i enlighet med lagar, konventioner och internationella 

riktlinjer oavsett i vilket land bolaget verkar. Det ansvaret gäller även om landet inte har 

undertecknat en konvention eller har en svagare lagstiftning. Ett internationellt och vedertaget 

ramverk är väsentligt för AP-fondernas hållbarhetsarbete och möjligheter att föra en framgångsrik 

dialog med bolag oavsett nationell hemvist. Detta gäller även för möjligheterna till samarbete med 

andra investerare och aktörer, vilket bedöms vara väsentligt för AP-fondernas möjligheter att göra 

positiv skillnad. 

ÄGARPOLICYN UTGÖR BASEN FÖR ÄGARSTYRNING 

AP3 förutsätter att de bolag som fonden investerar i följer nationell lagstiftning i de länder där 

verksamhet bedrivs. Det är bolagsstyrelsens ansvar att se till att det finns adekvata processer och 

kontroller för att försäkra sig att så sker. Att bolagen följer lagen är självklart, men det räcker 

givetvis inte som princip för ägarstyrning. Därför har AP3 en ägarpolicy som grund för fondens 

ägarstyrningsarbete. Ägarpolicyn beslutas av fondens styrelse, utvecklas successivt, revideras vid 

behov och publiceras på fondens hemsida. Policyn innehåller ett antal grundläggande principer för 

ägarstyrning och anger hur fonden förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga 

ansvarstagande. Principerna är övergripande och gäller för samtliga bolag där fonden har ett 

ägande, oavsett om det rör sig om svenska eller utländska innehav. 

Tillämpningen av ägarpolicyn kan skilja sig åt beroende på bolagets geografiska domän samt 

storleken på fondens innehav. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden 

bedöms ha störst möjlighet att påverka. Eftersom fondens ägarandelar normalt sett är större i 

svenska bolag än i utländska, blir det naturligt att fokusera mer på de svenska bolagen. 

Nedan presenteras översiktligt de sju huvudområden som ägarpolicyn reglerar. Den fullständiga 

ägarpolicyn återfinns på fondens hemsida, www.ap3.se. 
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1. Aktieägarnas rättigheter och skyldigheter 

Likabehandlingsprincipen är en grundpelare inom aktiebolagsrätten och AP3 verkar för att aktier 

med samma ekonomiska rätt i bolaget alltid ska behandlas lika i ekonomiskt hänseende. 

Minoritetsägares intressen ska skyddas och aktieägare ska inte förfördelas ekonomiskt vid utdelning, 

vid likvidation av bolag eller vid uppköp av samtliga aktier i bolag. 

2. Kapitalstruktur 

AP3 verkar för att bolagen ska ha en långsiktigt väl avvägd kapitalstruktur. Viktiga 

kapitalstrukturfrågor inkluderar exempelvis synen på vinstutdelning till aktieägarna samt villkor för 

nyemissioner och återköp av aktier. 

3. Bolagens styrelser 

En av aktieägarnas viktigaste uppgifter är att utöva inflytande i valet av styrelseledamöter. 

Styrelsesammansättningen ska utgå från det enskilda bolagets behov och styrelsen ska företräda alla 

aktieägare i styrningen av bolaget. Det är viktigt att ledamöterna har möjlighet att avsätta tillräcklig 

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

styrelsearbete förutsätter mångfald i styrelsens sammansättning, beträffande både etnicitet och kön. 

Bolagets styrelseordförande och verkställande direktör ska inte vara samma person. 

4. Revision och intern kontroll 

Revisorer utses av bolagets aktieägare och är aktieägarnas granskande organ. Det är viktigt att 

revisionen kontinuerligt utvärderas ur ett ägarperspektiv och processen för utvärdering och 

upphandling av revisorer bör behandlas av valberedningen. Revisorernas oberoende ställning är 

central och därför ska revisionsbolagets uppdrag i huvudsak bestå av revision. Konsulttjänster ska 

begränsas och redovisas för aktieägarna. 

5. Ersättning till ledande befattningshavare 

AP3 verkar i en återhållande riktning när det gäller rörliga ersättningar till ledande 

befattningshavare. Rätt konstruerade aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningsprogram kan vara ett 

sätt att koppla samman ledningens intressen med aktieägarnas. Det är styrelsen som ska ta fram 

förslag till incitament som gynnar värdeskapande i bolaget och även i efterhand utvärdera hur 

programmet hjälpt till att skapa värden. 

6. Miljö och etik 

Enligt lagen ska AP-fonderna ta miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten, dock utan att göra 

avkall på det övergripande målet om hög avkastning. AP3 verkar för att bolagen ska identifiera och 

hantera miljömässiga, etiska och sociala risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna. Bolagen 

ska göra riskanalyser, upprätta styrsystem och ha en god extern rapportering samt ha 

uppförandekoder och policyer för att tydliggöra sitt förhållningssätt till miljö och etik. 

7. Informationsgivning 

Bolag ska löpande ha en öppen dialog med aktieägarna. Bolagens information ska vara korrekt, 

tydlig, saklig och trovärdig. Informationen från bolagen ska möjliggöra en kvalificerad bedömning 

av bolagets framtida utveckling och de faktorer som skapar värde för aktieägarna. 
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RÖSTNING I SVENSKA BOLAG UNDER STÄMMOSÄSONGEN 2017 

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

fonden väljer att allokera kapitalet. Den svenska aktieportföljen innehåller cirka 160 bolag. 

Eftersom merparten av AP3:s aktieinnehav är indexförvaltat återfinns fondens största ägande i 

kronor räknat i Stockholmsbörsens större bolag. De största ägarandelarna har dock fonden i tre 

mindre bolag; vindkraftbolaget Arise och medicinteknikbolaget Karolinska Development där 

fonden äger cirka 10 procent vardera och fastighetsbolaget Sagax där ägarandelen uppgår till drygt 

8 procent. I de två första bolagen har fonden en ägarhistoria alltsedan bolagen var onoterade bolag 

och därav är ägandet ganska stort. I fastighetsbolaget Sagax är ägandet delvis en följd av att AP3 

och Sagax har en affärsmässig relation genom samägandet av fastighetsbolaget Hemsö. 

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

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

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

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

röstat i större bolag där fonden kapitalmässigt är stora investerare, men också i många mindre bolag 

där AP3 inte är kapitalmässigt stora investerare men där fonden ändå har större ägarandelar. 

Sammantaget röstade AP3 under stämmosäsongen 2017 på 62 ordinarie årsstämmor, varav 11 

stämmor via fullmakt och närvaro av representanter från AP3 på 51 stämmor. Detta är något fler 

antal ordinarie årsstämmor än föregående år. Det är också en större andel av fondens totala 

bolagsinnehav jämfört med tidigare, detta trots att den svenska aktieportföljen innehåller drygt 160 

bolag jämfört med 150 bolag förra året. Förutom ordinarie årsstämmor deltog fonden på ett antal 

extrastämmor. Det totala antalet agendapunkter som fonden röstat på är betydligt fler än förra året, 

1 600 jämfört med 1 300. Detta beror delvis på att fonden röstat på något fler stämmor i år, men 

den främsta orsaken är att många fler bolag valt att hålla individuella val av styrelseledamöter istället 

för att som tidigare välja styrelse i klump. 

 2017 2016 

Antal bolagsstämmor som AP3 röstat på i Sverige 62 53 

Andel bolag av totalt antal svenska bolagsinnehav 39 % 35 % 

Antal agendapunkter som AP3 röstat på i Sverige cirka 1 600 cirka 1 300 

Antal valberedningar som AP3 deltagit i 5 4 

 

De 62 bolagsstämmor fonden röstat på hade vid halvårsskiftet ett totalt marknadsvärde av cirka 

42 miljarder kronor, att jämföra med totalt marknadsvärde på fondens svenska aktieportfölj på 

omkring 45 miljarder. Det betyder att fonden genom sin närvaro och aktiva röstning i ett drygt 60-

tal bolag täcker ungefär 93 procent av marknadsvärdet på den svenska aktieportföljen. Att utöka 

röstningen till att omfatta samtliga drygt 160 svenska börsbolag i portföljen skulle kräva att fonden 

närvarar och röstar i många mindre bolag där fonden har små ägarandelar med begränsat 

ägarinflytande. 
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Förhållandevis lugn stämmosäsong 

Inför den aktiva delen av stämmosäsongen deltog fonden på ett 30-tal aktieägarmöten. På dessa 

möten presenterade bolagen förslag som de hade för avsikt att lägga fram för beslut av aktieägarna 

på årsstämmorna. Exempelvis presenterade några bolag helt nya, eller reviderade, 

incitamentsprogram. Överlag var det inga kontroversiella ersättningsförslag som presenterades och 

de uppfyllde de krav som AP3 ställer på denna typ av program. 

Den svenska stämmosäsongen var förhållandevis lugn, åtminstone jämfört med de senast årens 

stämmor. En anledning är aktiemarknadens positiva utveckling då Stockholmsbörsen steg cirka 

13 procent under 2016 och fortsatte att stiga under inledningen av 2017. Bra vinstutveckling i 

bolagen innebär oftast stigande börskurser och nöjda aktieägare, vilket avspeglas i mindre kritiska 

aktieägare på årsstämmorna. Sedan brukar det vanligtvis ändå hända saker som orsakar oro på några 

årsstämmor. Inför årets stämmosäsong var exempelvis ett antal ledande befattningshavare i större 

bolag under press, inte minst medialt. Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har varit 

misstänkta för mutbrott och bestickning i samband med jakthärvor, varit åtalade för insiderbrott 

eller varit misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Några av fallen har avskrivits utan åtgärd, 

medan det i några fall fortfarande pågår utredningar. Trots de allvarliga händelserna har både 

bolagen och dess ägare lyckats att till stora delar fokusera på det som är väsentligt för 

årsstämmorna, nämligen det affärsmässiga och det resultat som bolagen genererar. 

Det finns några ganska tydliga trender från de senaste årens stämmor. Exempelvis har 

hållbarhetsfrågorna flyttats allt högre upp på bolagens och ägarnas agendor. Ett sunt 

förhållningssätt till miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor är en förutsättning för att företag 

ska kunna upprätthålla konkurrenskraften och skapa långsiktigt god lönsamhet. Det är helt enkelt 

en fråga om överlevnad. Hållbarhetsfrågorna drivs i stort sett av alla intressenter; den allmänna 

opinionen, kunderna, de politiska beslutsfattarna, ägarna och av bolagen själva. 

En annan tydlig trend är att transparens blir allt viktigare för bolagen och dess ägare. Bolagens 

redovisning av den egna verksamheten är idag betydligt mer öppen än den var för några år sedan, 

samtidigt som aktieägarna i många fall har utvecklat rapporteringen av hållbarhets- och 

ägarstyrningsarbetet. 

Ytterligare en trend är ökade krav på att styrelser och bolagsledningar ska ha en sammansättning 

som speglar samhället i stort. Det innebär exempelvis ökade krav på jämnare könsfördelning, men 

också att ägarna eftersträvar att finna styrelsepersoner med olika bakgrund och erfarenheter. 

Nedan lyfter AP3 fram några övriga reflektioner från årets stämmosäsong. 

Inte lika stort fokus på ersättningsfrågorna 

Ersättningsfrågorna brukar nästan alltid dra till sig en hel del uppmärksamhet inför och på 

årsstämmorna, inte minst i media. AP3 kan dock konstatera att det under senare år blivit något 

mindre fokus på dessa frågor. Även om bolagen fortfarande kommer med nya förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram är det ganska ovanligt att förslagen inte uppfyller de krav som 

AP3 ställer på denna typ av ersättning. Programmen är nästan alltid prestationsbaserade och 

takbegränsade, innehåller ofta ett eget risktagande för deltagarna genom egen ekonomisk insats och 

medför en kostnad för aktieägarna som vanligtvis är känd och begränsad. Dessutom motiveras 

förslagen normalt sett väldigt väl och i den mån bolagen tidigare haft liknande program har dessa 
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oftast utvärderats. Det händer dock att bolagen lägger fram förslag till nya ersättningsprogram eller 

föreslår förändringar i befintliga program som inte uppfyller de krav fonden ställer. I dessa fall 

brukar fonden försöka påverka styrelsen att dra tillbaks eller förändra förslaget inför årsstämman. 

Bolagen är ofta lyhörda för fondens synpunkter. 

Tuffare krav på revisorerna 

Revisionsberättelsen är slutprodukten av revisorns granskning och en kvalitetsstämpel på bolagets 

räkenskaper. Inför årets stämmosäsong beslutades nya regler för hur revisionsberättelsen ska 

utformas och vad den ska innehålla. De nya bestämmelserna bygger på ny lagstiftning, genom 

införandet av EU-regler, samt nya regler för revisionsberättelsen i International Standards on 

Auditing, ISA. Syftet med de nya reglerna är att revisionsberättelsen ska innehålla mer information 

till nytta för bolagens intressenter. Exempelvis ska revisorn rapportera om vad man kallar ”annan 

information”, vilket kan vara information som ligger utanför årsredovisningen. Dessutom ska 

revisorn beskriva särskilt betydelsefulla områden. Kort handlar det om att revisorn ska identifiera 

och beskriva riskområden samt hur revisorn hanterat dessa risker i sin granskning. Revisorerna har 

ofta talat om dessa särskilda granskningsområden på årsstämmorna, men AP3 anser att det är bra 

att detta numer även finns med i den skriftliga revisionsberättelsen. All information som innebär att 

aktieägarna kan fatta mer välgrundade beslut är välkommen. 

Individuella val av styrelseledamöter – det nya normala 

En fråga som förra året blev högaktuell på årsstämmorna var individuella styrelseval. Frågan drevs 

då främst av några internationella investerare, bland annat Norges Bank Investment Management 

NBIM. Många, men långt ifrån alla, bolag valde då att tillmötesgå NBIM:s önskemål. Man kan 

konstatera att införandet av individuella val av styrelseledamöter och rösträkning inte innebar några 

större komplikationer för själva stämmorna, annat än att stämmorna tidsmässigt förlängdes något. 

Under årets stämmosäsong valde i stort sett samtliga bolag att tillämpa individuella val av 

styrelseledamöter, medan den praktiska hanteringen har skilt sig åt mellan bolagen. Vissa bolag har 

tillämpat individuell röstning, rösträkning och utfallsredovisning fullt ut medan andra valt en 

enklare variant genom att tillåta aktieägarna att rösta på varje ledamot men inte redovisa utfallet av 

röstningen. Även om tillämpningen av styrelseval skiljer sig åt mellan bolagen kan man konstatera 

att individuella val av styrelseledamöter är här för att stanna och numer kan betraktas som normen 

för hur det fungerar på svenska bolagsstämmor. 

Andelen kvinnor bolagensstyrelser fortsätter öka 

Från politiskt håll har det under lång tid funnits ett överhängande hot om lagstiftad könskvotering i 

bolagsstyrelser, medan investerare och bolagen själva haft uppfattningen att självreglering är att 

föredra inom detta område. Regeringen valde dock att inte gå vidare med lagförslaget om 

könskvotering. Det betyder att det även fortsättningsvis är självreglering som gäller och här har 

bolagens valberedningar ett stort ansvar att verka för könsmässigt mer jämställda styrelser. 

Bolagsstyrningskoden föreskriver att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens 

styrelser. Valberedningarna ska i motiveringarna av sina förslag beakta kodens föreskrift om 

könsfördelning. Kollegiet utfärdade 2014 en anvisning med ett antal initiativ för att uppnå en 

jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser, vilken trädde ikraft den 1 januari 2015. Kollegiet 

vill att ägarna påskyndar utvecklingen mot cirka 40 procents andel för det minst företrädda könet 



10 (17)  

   

sammantaget i börsbolagens styrelser år 2020. Redan år 2017 bör de stora bolagen i genomsnitt ha 

nått cirka 35 procent och de mindre närmat sig 30 procent. 

Enligt Kollegiets senaste redovisning fortsätter andelen kvinnor i börsbolagens styrelser att öka 

även i år. Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har 

ökat med 1,7 procentenheter till 33,2 procent. Bland de stora bolagen är andelen kvinnor 

39,0 procent, en ökning med 2,8 procentenheter och andelen kvinnor bland nyvalda 

styrelseledamöter är 41,8 procent. Man kan konstatera att Kollegiets ambitionsnivå för 2017 

avseende könsfördelningen i såväl större som mindre börsbolags styrelser har uppfyllts. Samtidigt 

återstår en del arbete för valberedningarna för att nå 40 procent andel av det minst företrädda könet 

år 2020. 

AP3 har normalt sett förhållandevis små ägarandelar i bolagen och det är sällan som fonden blir 

tillfrågad att aktivt delta i bolagens valberedningar. I de valberedningar där AP3 beretts möjlighet att 

delta, och där fonden ansett att det är möjligt, har fonden verkat för att öka andelen kvinnliga 

styrelseledamöter. Man kan konstatera att AP3 tillsammans med övriga aktieägare i 

valberedningarna har varit förhållandevis framgångsrika i denna strävan, dock inte i alla bolag. 

Vasakronans valberedning – där AP3 i år har agerat ordförande – har bidragit till att styrelsen i år 

kompletterats med ytterligare en kvinnlig styrelseledamot. I Nobina, Nordens största operatör inom 

kollektivtrafik, har valberedningen lyckats att fördubbla antalet kvinnliga ledamöter i styrelsen och i 

Nordic Waterproofing, en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter, 

blev en kvinnlig styrelseledamot invald vid en extrastämma under vintern och av de två nya 

ledamöterna som valdes vid ordinarie årsstämma var en kvinna. De två återstående 

valberedningarna där AP3 varit representerade har inte varit lika framgångsrika när det gäller att öka 

andelen kvinnliga styrelseledamöter. Vindkraftbolaget Arise har börsens till antalet minsta styrelse, 

fyra ledamöter varav en kvinna, och här skedde i år inga förändringar i styrelsens sammansättning. I 

medicinteknikbolaget Karolinska Development har det skett stora ägarförändringar, och så även i 

styrelsens sammansättning. Karolinska Development ett av bolagen på börsen som inte har några 

kvinnor i styrelsen. AP3:s mål är att kvinnoandelen i styrelserna i dessa bolag ska öka till dess att en 

acceptabel könsfördelning uppnåtts. 

AP3 har under många år drivit frågan om en ökad andel kvinnor i svenska börsbolags styrelser. Det 

är med stor tillfredsställelse fonden konstaterar att utvecklingen fortsatt i positiv riktning då andelen 

kvinnor i börsbolagens styrelser fortsatt att öka även i år. Enligt fondens uppfattning är det mest 

väsentligt att följa hur andelen kvinnor bland de nyvalda ledamöterna i bolagens styrelser utvecklas. 

I bilagan till denna rapport följer en mer detaljerad redovisning av en del av de förslag som lades 

fram på bolagens årsstämmor och hur AP3 förhöll sig till dessa frågor. 
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ÄGARSTYRNING I UTLÄNDSKA BÖRSBOLAG 

AP3:s utländska aktieportfölj förvaltas både internt och av externa förvaltare. Fondens arbete med 

ägarfrågor i utländska bolag bedrivs bland annat genom att rösta på bolagsstämmor och stödja olika 

investerarinitiativ. Eftersom AP3 har en diversifierad aktieportfölj med förhållandevis små 

ägarandelar i många bolag, blir omfattningen av röstningen en avvägning mellan den kostnad den 

ger upphov till och det mervärde röstningen bedöms skapa. AP3 har investeringar i fler än 3 000 

bolag spridda över hela världen och den geografiska spridningen innebär att det inte är praktisk 

möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att fonden själv deltar på utländska stämmor, utan 

röstningen sker via fullmakt. Den globala ägarstyrningskonsulten Institutional Shareholder Services, 

ISS, tillhandahåller en elektronisk röstningsplattform och den svenska ägarstyrningskonsulten, 

Nordic Investor Services, NIS, sköter stämmobevakningen, analyserar stämmomaterialet och 

administrerar röstningen. AP3 gör dock egna bedömningar och beslutar själva hur fonden ska rösta. 

Det bör noteras att AP3 valt att avvika från ISS röstningsrekommendation förhållandevis ofta. I 

mer än vart fjärde fall där ISS lämnat en röstningsrekommendation baserat på deras egen analys, har 

AP3 valt att inte följa denna rekommendation utan röstat i enlighet med fondens egna övertygelse. 

Detta är ett av huvudskälen till att AP3 sedan ett antal år tar ansvar för röstningen själva även i 

utländska bolag och inte överlämnar ansvaret till ägarstyrningskonsulter. 

AP3 har under ett antal år successivt ökat röstningsaktiviteten och fonden röstar årligen på minst 

750 utländska årsstämmor. Under 12-månadersperioden juli 2016-juni 2017 röstade AP3 på 837 

stämmor i totalt 825 bolag. Fondens globala röstning omfattar bolag i Australien, Bermuda, 

Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. 

Dessutom ingår några bolag med säte i Belgien, Curacao, Hong Kong, Israel, Italien, Jersey, 

Jungfruöarna, Luxemburg, Nya Zealand, Singapore, Spanien och Sydkorea. Urvalet av bolag baseras 

främst på respektive bolags vikt i ett globalt aktieindex, MSCI ACWI, vilket innebär att fonden 

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

AP-fondernas Etikråd fokuserat på, exempelvis bolag som Etikrådet för en dialog med, bolag där 

Etikrådet stödjer internationella initiativ för att driva en särskild fråga och bolag där fonderna lagt 

en resolution på stämman. 

Under senare år har den globala röstningen successivt förskjutits mot en större andel amerikanska 

och japanska bolag och en mindre andel europeiska bolag. Förskjutningen beror till stor del på att 

fondens aktieexponering mot Europa successivt har strukturerats om från en indexnära förvaltning 

till en mer koncentrerad portfölj bestående av ett mindre antal större bolag. 
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Statistik över AP3:s globala röstning 2016/2017 
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Utländska bolag har svårare att möta AP3:s krav 

Under perioden juli 2016-juni 2017 röstade AP3 på cirka 10 400 förslag på 837 utländska stämmor. 

Fonden röstade mot styrelsens förslag eller avstod från att rösta i tre av tio förslag på stämmorna, 

vilket är en något högre andel nej-röster än föregående år och en betydligt större andel nej-röster än 

för svenska bolag. Den förhållandevis stora andelen nej-röster är en bekräftelse på att utländska 

bolag har svårt att uppfylla många av de krav som AP3 ställer inom ägarstyrningsområdet. Det är 

även en indikation på att styrelser och bolagsledningar i utländska bolag inte är lika framgångsrika 

när det gäller att förankra förslagen hos aktieägarna. I Sverige informeras oftast de institutionella 

ägarna i god tid om förslagen till årsstämmorna och normalt sett är ofta många förslag väl 

förankrade hos aktieägarna innan stämmorna. En anledning till att andelen nej-röster är större än 

tidigare är att AP3 röstat i fler japanska bolag i kombination med att fonden röstat mot enkönade 

styrelser, vilket är vanligt förekommande i japanska bolag. Detta har medfört en kraftig ökning av 

antalet/andelen nej-röster i just japanska styrelseval. Av samma orsak har andelarna mot styrelsens 

rekommendation och mot ISS rekommendation ökat. AP3 konstaterar också att ersättningar till 

ledande befattningshavare är ett område där det finns stora skillnader mellan hur det ser ut i 

svenska bolag jämfört med många utländska bolag. Under årets stämmosäsong röstade fonden nej 

eller avstod från att rösta i mer än hälften av ersättningsförslagen, vilket speglar att utländska bolag i 

mindre omfattning uppfyller AP3:s krav på ersättningssystem än vad svenska bolag gör. Exempelvis 

verkar AP3 regelmässigt för att rörliga ersättningar till ledande befattningshavare ska vara rimliga, 

vilket är svårare än i Sverige då ersättningsfrågorna i utländska bolag oftast beslutas av direkt av 

styrelsen och aktieägarnas röst endast betraktas som rådgivande. 

Fonden röstade ja till långt fler än vartannat av de förslag som lagts av andra aktieägare på 

stämmorna, vilket är ett resultat av att aktieägare många gånger lägger fram egna väl genomarbetade 

förslag på stämmorna i utländska bolag. Några exempel på aktieägarförslag som AP3 röstat ja till är 

förslag om krav på förbättrad redovisning av politiska donationer och att uppdraget som VD och 

styrelseordförande ska särskiljas. 

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

www.ap3.se. 

 2016/2017 2015/2016 

Antal bolagsstämmor som AP3 röstat på utanför Sverige 837 670 

Andel bolag som AP3 röstat i av totalt antal bolagsinnehav 28 % 22 % 

Antal agendapunkter som AP3 röstat på utanför Sverige 10 371 8 657 

Andel av agendapunkter där AP3 röstat för styrelsens förslag 71 % 75% 

Andel av punkter där AP3 avstått eller röstat mot styrelsen 29 % 25% 

 

 2016/2017 2015/2016 

Antal förslag från styrelser 9 949 8 239 

Antal förslag från aktieägare 422 418 

Totalt antal agendapunkter 10 371 8 657 

Antal ja-röster 7 216 6 714 

Antal nej-röster 2 648 972 

Antal avstående-röster 507 971 

Totalt antal agendapunkter  10 371 8 657 

http://www.ap3.se/
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Antal röster i linje med styrelsens rekommendation 7 419 6 580 

Antal röster mot styrelsens rekommendation 2 952 2 077 

Totalt antal agendapunkter 10 371 8 657 

Antal röster i linje med aktieägares förslag 235 230 

Antal röster mot aktieägares förslag 187 185 

Antal röster avstående aktieägares förslag 0 3 

Totalt antal aktieägarförslag 422 418 

 

AP3 återkopplar till bolagen 

AP3 anser det är viktigt med återkoppling till bolagen för att förklara fondens ståndpunkt i olika 

ägarfrågor. Detta är exempelvis en del i den dialogprocess som fonden framgångsikt använt sig av 

inom AP-fondernas Etikråd. I likhet med tidigare år har AP3 kontaktat ett 50-tal utländska bolag 

och förklarat varför fonden röstat nej till olika förslag på bolagsstämmorna. Fonden har valt att 

kommunicera ett antal principiella ägarfrågor. Exempelvis har AP3 motsatt sig förslag som innebär 

att styrelsen endast består av män och röstat mot förslag som innebär att styrelsens ordförande och 

VD är en och samma person. AP3 har även röstat mot förslag om emissionsmandat som är alltför 

omfattande och motsatt sig aktiebaserade incitamentsprogram som inte kopplats till tydliga och 

mätbara prestationskrav och där utspädningen för aktieägarna riskerar bli alltför stor. Bolagen har 

ofta återkommit till AP3 med frågor eller kommentarer och fondens förhoppning är att dialogerna 

ska intensifieras över tid så att bolagen och dess ledning får bättre förståelse för fondens 

förhållningssätt. 

Klimatförändringen utgör en allvarlig global utmaning och för att minska koldioxidutsläppen krävs 

det handlingskraft från alla delar av samhället. AP3 strävar efter att vara en föregångare inom detta 

område och minskar successivt koldioxidavtrycket i portföljen. Som en del i fondens klimatstrategi 

har AP3 har valt att försöka påverka bolagen genom aktiv ägarstyrning. Det handlar främst om att 

få bolagen att utveckla en egen klimatstrategi – att de ska mäta sitt koldioxidavtryck och att de ska 

anpassa och utveckla sin verksamhet för att minska avtrycket. Under 2016 och 2017 har AP3 

kontaktat 100 av världens ”smutsigaste bolag”, dvs. bolag med stor exponering mot koldioxid, och 

uppmanat till förändring. Responsen från bolagen har varit överlag positiv och AP3 avser att 

fortsätta de påbörjade dialogerna. 
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ETIKRÅDETS ARBETE MED MILJÖ OCH ETIK 

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

leverera långsiktigt aktieägarvärde. Fondens övertygelse är att välskötta bolag, som hanterar såväl 

klimatfrågan som det sociala ansvaret på ett ansvarsfullt sätt, över tid är en långsiktigt bättre 

investering. Fonden tillämpar miljö- och etikhänsyn via genomlysning av bolag för eventuella 

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

stödja olika investerarinitiativ som riktas mot enskilda bolag eller branscher. 

Särskilt viktiga är följande överenskommelser inom etik- och miljöområdet: 

 

 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

 ILO:s kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling och 

organisationsfrihet) 

 FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna – Ruggieprinciperna 

 AP3 ser också positivt på att företag ansluter sig till principerna i FN:s Global Compact 

AP1, AP2, AP3 och AP4 samordnar påverkansarbetet rörande miljö och sociala frågor i utländska 

noterade bolag via AP-fondernas Etikråd. Varje enskild AP-fond fattar dock alltid det slutliga 

affärsmässiga beslutet kring varje investering. Ledstjärnan i Etikrådets arbete är att göra skillnad. 

Etikrådets arbete är att agera och ställa krav på positiva förändringar inom hållbarhet hos utländska 

bolag, enskilda eller som bransch. AP-fonderna är små ägare i utländska bolag, och Etikrådet 

fokuserar därför sitt arbete på de dialoger och projekt som bedöms göra störst skillnad. Målsättning 

är att bolagen ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet. Det gör man 

genom att engagera sig och föra dialoger med bolag i syfte att förbättra deras arbete med miljö- och 

socialt ansvar. Etikrådet bidrar till att minska riskerna som kan påverka den långsiktiga avkastningen 

i AP-fondernas investeringar. 

 

Samarbetet inom Etikrådet har pågått i tio år och även om syftet med Etikrådet är detsamma som 

för tio år sedan, har mycket hänt. När Etikrådet startade var arbetet främst inriktat på reaktiva 

dialoger. Även om Etikrådet fortfarande jobbar med reaktiva dialoger läggs det alltmer tid och 

resurser på det förebyggande arbetet. Att få bolagen att arbeta strukturerat och systematiskt med 

hållbarhetsfrågor, att bli mer transparenta med de risker och möjligheter som finns och att de ska 

agera ansvarsfullt är en stor utmaning i sig. 
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Systematisk process i reaktiva dialoger 

Etikrådets tillämpar en systematisk arbetsprocess i sina reaktiva dialoger. Tillsammans med en 

extern konsult, Global Ethical Services, GES, genomlyses fondernas aktieportföljer två gånger per 

år med avseende på kränkningar av de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 

Däremellan sker löpande uppföljningar av rapporterade incidenter i bolag. Etikrådet för dialoger 

med de bolag där det finns en misstänkt eller bekräftad kränkning. Syftet med dialogen är dels att 

bolaget ska upphöra med kränkningen, dels att införa förebyggande system för att undvika framtida 

kränkningar. I de bolag som Etikrådet väljer att föra en direkt dialog med bedöms problemen vara 

påtagliga, väl dokumenterade och att Etikrådets engagemang ska kunna göra skillnad. Så länge 

dialogen går framåt och Etikrådet anser att det finns möjlighet att påverka bolaget i positiv riktning, 

lägger Etikrådet tid och resurser på dialogen. En dialog avslutas vanligtvis när målet för dialogen 

har uppnåtts. Etikrådet har en tidsgräns på fyra år för bolagsdialoger som gäller 

konventionskränkningar. Om målet med bolagsdialogen inte uppnåtts inom fyra år rekommenderas 

AP-fonderna att avyttra bolaget. 

Förebyggande initiativ – ofta i samarbete med andra 

Etikrådets förebyggande initiativ syftar till att stärka bolags arbete med hållbarhetsfrågor för att 

undvika att allvarliga incidenter sker. Etikrådet är sedan flera år aktivt engagerad i ett flertal 

förebyggande projekt. Under de senaste åren har allt mer fokus lagts på dessa initiativ eftersom det 

har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande. 

Dialogerna handlar om att uppmana bolagen att öka sitt fokus på riskhantering kring olika miljö- 

och sociala frågor, förbättra interna processer alternativt förbättra transparensen kring sitt arbete. 

Ofta innebär Etikrådets proaktiva arbete att man adresserar bolag i en hel bransch eller en specifik 

sektor. Exempel på förebyggande arbete under senare år återfinns inom gruvindustrin, 

kakaobranschen, tobaksindustrin och bland palmoljebolag. 

Uteslutning av bolag – när man når vägs ände 

Etikrådets mål är att få till stånd en positiv förändring och inom AP3 finns en övertygelse om att 

denna förändring bäst uppnås genom att som ägare trycka på och via dialog försöka påverka bolag. 

Under 2016 förde Etikrådet dialoger om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, miljö och 

korruption med drygt 300 bolag spridda över hela världen. 

Att sälja aktier löser sällan problemen och AP3 ser avyttring som en absolut sista utväg. Avyttring 

sker med vissheten om att problemet med stor sannolikhet inte kommer att försvinna på grund av 

att AP3 säljer aktierna i bolaget. Missförhållandena riskerar dessvärre istället att fortgå utan 

påtryckningar från aktiva ägare som kräver förbättringar av bolaget. Per den 30 juni 2017 hade AP3 

uteslutit 17 bolag från sitt investeringsuniversum.1 

Etikrådets arbetsprocess inklusive bolagsdialoger och investerarinitiativ presenteras i en årlig 

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

www.etikradet.se. 

                                                      

1 AP3 hade per den 30 juni 2017 uteslutit följande 17 bolag (inkl. 3 dotterbolag): Agrium, Freeport-McMoRan Copper 
and Gold Inc., Elbit Systems, Hanwha Corporation, Incitec Pivot Limited, Larsen & Toubro Ltd, L3 Technologies Inc, 
Motorola Solutions, Orbital ATK, Poongsan Corporation, Poongsan Holdings Corporation, Potash Corp of 
Saskatchewan, Textron, Wal-Mart Stores Inc, Wal-Mart de Mexico, Wal-Mart Chile och Zijin Minig Group. 

http://www.etikradet.se/
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Bilaga 

REDOGÖRELSE FÖR AP3:S RÖSTNING PÅ SVENSKA ÅRSSTÄMMOR 2017 

Bilagan innehåller en detaljerad redovisning av en del av de förslag som lades fram på bolagens 

årsstämmor och hur AP3 förhöll sig till dessa förslag. Frågor som brukar vara av särskilt intresse på 

årsstämmorna är bolagens kapitalstruktur, ersättningsfrågor samt styrelsens sammansättning. Nedan 

redovisas därför hur fonden förhållit sig till olika förslag om ersättningar till ledande 

befattningshavare samt fördelning mellan kvinnor och män i styrelserna. Hållbarhet var även en 

fråga som många institutionella investerare adresserade och många bolag tog ställning till. Det finns 

ett ökat intresse för hållbarhet inom samtliga sektorer och generellt har hållbarhetsfrågorna flyttats 

uppåt på bolagens agendor. I redovisningen är bolagen samlade i kluster beroende på vilken 

sektorklassificering de tillhör. 

FINANS OCH FASTIGHET 

 

NORDEA 

AP3 inledde den aktiva delen av stämmosäsongen den 16 mars 2017 med årsstämma i Nordea. 

Inför stämman handlade en hel del om regeringens förslag att höja den så kallade 

resolutionsavgiften för bankerna och de konsekvenser detta skulle kunna tänkas få. Nordea var den 

bank som reagerade starkast på förslaget och hotade med att lämna Sverige om förslaget skulle bli 

verklighet. Under sommaren presenterade regeringen sitt slutgiltiga förslag som var något 

modifierat jämfört med tidigare. Det återstår att se om detta är tillräckligt för att Nordea inte ska 

göra allvar av sitt hot om flytt. 

På stämman föreslog valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Marie Ehrling 

och Tom Knutzen som hade undanbett sig omval, och omval av Björn Wahlroos till 

styrelseordförande. Årsstämman beslutade nyval av Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars 

Wollung, vilket innebär att styrelsen utökades med en ledamot till tio ledamöter. Det innebär också 

att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökade något och att Nordea har en styrelse bestående av lika 

många kvinnor och män. 

Förra året höjdes styrelsearvodena med drygt 15 procent, vilket är mer än normalt. Förslaget var 

inte helt okontroversiellt men röstades ändå igenom med stor majoritet. I år beslutade årsstämman 

att höja arvodet för ledamöterna med tre procent. Valberedningen motiverade höjningen med att 

styrelsearbetet i Nordea blivit mer komplext, tar allt mer tid och att ärendena kräver ett mer 

omfattande beredningsarbete i styrelseutskotten. AP3 har ofta efterfrågat att valberedningarna ska 

bli bättre på att motivera sina förslag och i detta fall anser fonden att valberedningen motsvarat 

förväntningarna. Nordea förändrade för tre år sedan ersättningsmodellen för ledande 

befattningshavare så att de numer endast har möjlighet till kontant rörlig ersättning, vilket betyder 

att ersättningsprogrammet inte är en stämmofråga annat än som en del i ersättningsprinciperna som 

beslutas av aktieägarna. 

SEB 

Annika Falkengren lämnade i samband med årsstämman efter nästan 30 år i banken, varav de 

senaste 11 åren som VD. Även Urban Jansson och Birgitta Kantola lämnade styrelsen. Årsstämman 

beslutade omval av övriga ledamöter, nyval av bankens VD Johan Torgeby och Marcus Wallenberg 

till ordförande. Beslutet innebär att styrelsen minskat från 13 till 11 ledamöter. Av styrelsens 11 

ledamöter är fyra kvinnor, vilket innebär en mindre andel kvinnor i styrelsen än tidigare. Om man 
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exkluderar VD i beräkningen, vilket är brukligt i dessa sammanhang, är andelen kvinnliga 

styrelseledamöter i stort sett oförändrat från tidigare. 

SEB har en bra förankringsprocess av de förslag styrelsen avser att lägga fram på årsstämmorna. 

Exempelvis genomförs återkommande aktieägarmöten där ägarna får möjlighet att lämna 

synpunkter på de förslag till incitamentsprogram som ska presenteras på stämman. Styrelsen 

föreslog i år, på samma sätt som förra året, två program. Dels ett vinstandelsprogram, SEB 

Resultatandel 2017, för alla medarbetare, dels SEB Aktieprogram 2017 för verkställande ledningen 

och vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner. 

Resultatandelsprogrammet infördes för fyra år sedan och omfattar alla medarbetare. 50 procent av 

utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av aktier. Aktierna 

förloras normalt sett om anställningen upphör under treårsperioden. Den maximala tilldelningen är 

begränsad till 75 000 kronor per anställd och utfallet beror på hur förutbestämda prestationskrav 

uppfylls. 

Aktieprogrammet för verkställande ledningen, vissa ledande befattningshavare och en grupp av 

nyckelpersoner omfattar ca 2 000 personer. Dessa tilldelas ett individuellt bestämt antal aktierätter 

baserat på hur förutbestämda mål uppfylls. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen 

inte överstiga 100 procent av den fasta lönen. Mål sätts årligen och är både finansiella och icke 

finansiella. Hälften av aktierätterna levereras efter tre år och resterande efter fem år, förutsatt att 

man är anställd under programmets tre första år och att man förvärvar eller äger aktier till ett i 

förväg bestämt belopp. AP3 är förhållandevis nöjd med hur incitamentsprogrammet är utformat då 

det innehåller en tydlig prestationskoppling, bedöms som långsiktigt, har ett tak för tilldelning och 

förutsätter att man äger aktier i bolaget. Dessutom är kostnaden för aktieägarna känd och 

begränsad, vilket sammantaget innebär att de krav som fonden ställer på denna typ av ersättning är 

uppfyllda. 

HANDELSBANKEN 

Styrelseledamoten Tommy Bylund stod inte till förfogande för omval på årets stämma. 

Valberedningen föreslog omval av övriga ledamöter och nyval av VD Anders Bouvin och Jan Erik 

Höög, ordförande i Stiftelsen Oktogonen. Stämmobeslutet innebär att fem av bankstyrelsens 11 

ledamöter är kvinnor och exklusive VD har styrelsen lika många kvinnor och män. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att återköpa aktier för att justera kapitalstrukturen 

vid en stärkt kapitalsituation eller att använda återköpta aktier som finansieringskälla vid eventuellt 

förvärv av företag eller verksamheter. Styrelsen begärde även ett emissionsbemyndigande för 

konvertibler, vilket man fick. AP3 stöttade dessa beslut. Handelsbanken har inget aktierelaterat 

incitamentsprogram utan har alltsedan 1973 uteslutande använt sig av ett resultatandelssystem, 

personalstiftelsen Oktogonen, för att belöna de anställda. Personalstiftelsen är inte föremål för 

stämmobeslut och därmed blir rörliga ersättningar vanligtvis heller inte någon stor fråga på 

Handelsbankens årsstämmor. 

SWEDBANK 

Förra årets stämma föregicks av en väldigt stökig period då flera toppchefer tvingades lämna 

banken efter tvivelaktiga fastighetsaffärer. VD Michael Wolf misstänktes för insiderbrott som 

gjorde att även han fick stiga åt sidan och till sist lämnade även ordförande Anders Sundström 

banken. Eftersom vissa aktieägare uttryckt missnöje med hur delar av styrelsen agerat fanns i år ett 

behov av att omröstninmgen om ansvarsfrihet fattades genom separata, individuella beslut för varje 
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styrelseledamot respektive VD. Samtliga styrelseledamöter och VD erhöll ansvarsfrihet på 

stämman. 

På årsstämman beslutade stora förändringar i styrelsen. Göran Hedman, Pia Rudengran och Karl-

Henrik Sundström hade undanbett sig omval och årsstämman beslutade nyval av Mats Granryd, 

tidigare VD Tele2, Bo Johansson, VD Swedbank Sjuhärad, Annika Poutiainen, tidigare chef för 

marknadsövervakningen på Nasdaq och Finansinspektionen samt Magnus Uggla, med mer än 30 

års erfarenhet från Handelsbanken. Av styrelsens tio ledamöter är fyra kvinnor. 

Årsstämman beslutade i likhet med föregående år två parallella program för rörlig ersättning. Ett 

prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram för 2017 bestående av ett generellt program 

omfattande 14 000 anställda, med uppskjuten rörlig ersättning bestående av aktier och ett 

individuellt program omfattande 650 anställda med rörlig ersättning i två delar; kontant ersättning 

och uppskjuten rörlig ersättning bestående av aktier. Det generella programmet omfattar även 

ledande befattningshavare. Det maximala aktiebeloppet är för enskild deltagare anställd i Estland, 

Lettland och Litauen begränsat till 1,6 månadslöner och för enskild deltagare anställd i övriga länder 

begränsat till 0,8 månadslöner. Den maximala utspädningseffekten uppgår till 0,4 procent av antalet 

utestående aktier. Det individuella programmet är konstruerat på väsentligen samma sätt som förra 

årets program och riktar sig till anställda i befattningar där den individuella prestationen bedöms 

skapa intäkter och där rörlig ersättning bedöms främja prestationen. Om vissa prestationsmål 

uppnås under 2017 tilldelas deltagarna i början av 2018 en rörlig ersättning av vilken 60 procent 

utbetalas kontant och 40 procent tilldelas i form av prestationsaktierätter som under 2021 kan 

omvandlas till aktier. Den maximala utspädningseffekten för denna del uppgår till 0,2 procent. AP3 

röstade för förslaget till aktierelaterad ersättning då programmet innehåller en prestationskoppling, 

är långsiktigt och har ett tak för tilldelning. Däremot finns inget krav på egen investering av 

deltagarna, men detta uppvägs av att en del av den rörliga ersättningen hålls inne en längre tid och 

omvandlas till aktier. 

INDUSTRIVÄRDEN 

Valberedningen föreslog omval av samtliga åtta styrelseledamöter och omval av Fredrik Lundberg 

till styrelseordförande. Av styrelsens åtta ledamöter är tre kvinnor, dvs. en kvinnoandel på 

38 procent, men av de ledamöter som inte är anställda i Industrivärden är två kvinnor och fem 

män, vilket innebär en kvinnoandel på 28 procent. Beroende på hur man räknar ligger andelen 

kvinnliga styrelseledamöter antingen över eller under det mål om minst 35 procent kvinnor år 2017 

som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Sedan 2012 har stämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda på i allt 

väsentligt samma villkor. Programmet för 2017 överensstämmer i sin helhet med förra årets 

program. Programmet innebär att de anställda efter tre år erhåller matchningsaktier (eller 

motsvarande kontantbelopp) och förutsatt att vissa prestationsvillkor uppfylls även 

prestationsaktier, under förutsättning att man investerat en viss del av sin fasta lön i 

Industrivärdenaktier och att man är fortsatt anställda under treårsperioden. Programmet riktas till 

högst fem personer i bolagsledningen, till högst sex nyckelpersoner och till övriga fast anställda, 

sammanlagt 22 personer. För varje förvärvad aktie kan deltagarna vederlagsfritt tilldelas 0,5 aktier. 

Utöver detta kan prestationsaktier tilldelas om totalavkastningen under inlåsningsperioden är lika 

med eller överstiger indexet SIXRX. Ledningen kan då tilldelas en (1) prestationsaktie och 

nyckelpersoner samt anställda kan tilldelas 0,5 prestationsaktie. Om totalavkastningen överstiger 

SIXRX med 2 procent kan ledningen tilldelas ytterligare en (1) prestationsaktie och nyckelpersoner 
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tilldelas ytterligare 0,5 prestationsaktie. Totalt kan ledningen tilldelas 2,5 aktier per sparaktie, 

nyckelpersoner 1,5 aktier per sparaktie och anställda en (1) aktie per sparaktie. Antalet sparaktier är 

begränsade till högst 10 procent av deltagarens fasta bruttoårslön. Programmet omfattar högst 

50 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier. Om antalet 

sparaktier som förvärvas överstiger 100 000 aktier ska tilldelning minskas proportionerligt. Vid full 

tilldelning beräknas kostnaden upp till cirka 9 miljoner kronor. Programmet förväntas ha en 

marginell påverkan på Industrivärdens väsentliga nyckeltal. Syftet med programmet är att 

uppmuntra personalen till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt 

aktieägarvärde. Programmet bedöms dels öka bolagets möjligheter att behålla och rekrytera 

kompetent personal, dels öka deltagarnas intresse och engagemang för bolagets verksamhet och 

utveckling. Mot denna bakgrund bedöms programmet ha en positiv inverkan på bolagets fortsatta 

utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Industrivärden. AP3 

röstade ja till förslaget. 

INVESTOR 
Vid årets stämma återvaldes samtliga styrelseledamöter och Jacob Wallenberg beslutades fortsätta 
att leda styrelsens arbete. Av de ledamöter som inte är anställda i Investor är fyra kvinnor och sex 
män, vilket innebär en kvinnoandel på 40 procent. Förra året höjdes styrelsearvodena kraftigt men i 
år var höjningen mer normal. Ledamöterna har möjlighet att erhålla hälften av arvodet i form av 
syntetiska aktier och valberedningen har sedan 2011 rekommenderat ledamöterna att investera i 
bolagets aktier. Valberedningen föreslog att styrelsen ska anta en policy som innebär att 
ledamöterna under en femårsperiod ska bygga upp ett eget innehav av aktier i bolaget, eller i form 
av syntetiska aktier, till ett marknadsvärde motsvarande minst ett års arvode före skatt. En bra 
princip enligt AP3. 

Stämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i stort 
överensstämmer med tidigare riktlinjer med tillägget att ledningsgruppen utökas med två personer 
som representerar Patricia Industries. Stämman beslutade vidare ett program för långsiktig 
aktierelaterad lön som väsentligen överensstämmer med tidigare års program. Programmet består 
av en aktiesparplan riktad till samtliga anställda och ett prestationsbaserat aktieprogram riktat till 
högre befattningshavare i bolaget. Deltagande förutsätter att man investerar i eller tidigare innehar 
aktier i bolaget. Aktiesparplanen innebär att deltagaren för varje behållen aktie om tre år erhåller rätt 
till två matchningsoptioner till ett pris av 120 procent av dagens aktiekurs och rätt att köpa en 
matchningsaktie för 10 kronor. Programmet har en fyraårig inlösenperiod vilket innebär att den 
totala löptiden på programmet är sju år. Högre befattningshavare erbjuds dessutom att delta i ett 
prestationsbaserat aktieprogram som förutsätter att de även deltar i aktiesparplanen, dvs. investerar 
egna pengar i aktier. Även denna del av programmet har en treårig kvalifikationsperiod och vid 
uppfyllelse av prestationskriterier har deltagarna rätt att för ett pris motsvarande 50 procent av 
dagens aktiekurs köpa ett visst antal prestationsaktier. Maximalt antal prestationsaktier bestäms i 
förväg medan den verkliga tilldelningen bestäms efter tre år. Totala maximala kostnaden för detta 
program kan bli 40 miljoner kronor. Medarbetare inom Patricia Industries, totalt 25 personer, 
omfattas av ett separat program där deltagarna får en direkt koppling till värdeutvecklingen i 
bolaget. De som tidigare deltagit i Investors program kommer att omfattas av detta program. Totala 
maximala kostnaden för detta program kan bli 35 miljoner kronor. Alla program innehåller tydliga 
prestationskopplingar, är långsiktiga, har tak för tilldelning och förutsätter egen investering av 
deltagarna. Dessutom är kostnaden för aktieägarna känd och begränsad, vilket sammantaget innebär 
att de krav som fonden ställer på denna typ av ersättning är uppfyllda. 

KINNEVIK 

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle utökas med två ledamöter; Cynthia Gordon, tidigare 

CEO Africa Division Millicom och Henrik Poulsen, VD Dong Energy och tidigare VD 
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telekombolaget TDC. Tom Boardman omvaldes till ordförande. Av de stämmovalda 11 

ledamöterna är tre kvinnor, vilket innebär en kvinnoandel på 27 procent. Det är något högre än 

förra året men andelen kvinnliga ledamöter ligger ändå under det mål om minst 35 procent kvinnor 

år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Det beslutade incitamentsprogrammet har samma struktur som tidigare års program och har 

samma prestationsvillkor som för 2016 års plan. Alla anställda (förutom deltagarna i det 

kontantbaserade incitamentsprogrammet), totalt 32 personer, har rätt att delta i 

incitamentsprogrammet. För att delta krävs att de anställda äger aktier och deltagarna tilldelas rätter 

att vederlagsfritt erhålla aktier. Maximalt antal aktier som kan tilldelas är begränsat till 380 000, 

vilket motsvarar en utspädning om 0,14 procent av aktiekapitalet och 0,06 procent av antalet röster. 

En aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en (1) aktie förutsatt att deltagaren fortfarande är anställd i 

Kinnevikgruppen och har behållit investeringsaktierna till slutet av intjänandeperioden samt 

förutsatt att de prestationsvillkor som gäller för aktierätterna har uppfyllts. Programmet har en 

tydlig prestationskoppling, innebär en inlåsningseffekt för deltagarna då det är treårigt och kräver en 

egen insats i form av investering i aktier. Dessutom medför programmet en i förväg känd och 

acceptabel kostnad för aktieägarna. Förslaget uppfyller därmed de krav AP3 ställer på denna typ av 

ersättning och fonden röstade ja till förslaget. 

Årsstämman beslutade även ett nytt långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för anställda 

som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, värdeskapandet i 

Kinneviks onoterade portföljbolag. Programmet är ett långsiktigt, kontantbaserat, 

incitamentsprogram som baseras på värdetillväxten i Kinneviks onoterade portföljbolag, och består 

av icke-överlåtbara syntetiska optioner. Kinnevik subventionerar deltagarnas förvärv av optioner 

genom att deltagarna får en kontant ersättning motsvarande 50 procent av premien för optionerna. 

Fem år efter att optionerna getts ut ger de en rätt till en kontantbetalning om värdetillväxten i den 

onoterade portföljen har uppnått ingångsnivån. Programmet har en tydlig prestationskoppling 

baserat på värdetillväxt och det finns en ingångsnivå på minst 8 procent värdetillväxt och under den 

nivån är optionerna värdelösa. Det finns även en maxnivå på 25 procent och om den uppnås blir 

kostnaden 125 miljoner kronor. AP3 röstade ja till förslaget. 

LUNDBERGFÖRETAGEN 

Staffan Grefbäck hade avböjt omval och det blev endast en ettårig mandatperiod. Aktieägare som 

representerar drygt 90 procent av rösterna föreslog att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Tre av 

dessa är kvinnor, varav två är Fredrik Lundbergs döttrar. Bolaget har förhållandevis måttliga 

styrelsearvoden och ledningen kan utöver fast årslön även erhålla bonus som baseras på resultat- 

och lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättningen ska dock inte utgå i form av 

optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. 

INTRUM JUSTITIA 

En av de större fusionerna under året har varit samgåendet mellan kredithanteringsföretagen 

Intrum Justitia och Lindorff, en affär på totalt 67 miljarder kronor. Många ägare var kritiska till de 

ursprungliga villkoren som styrelsen för Intrum Justitia förhandlat fram med Nordic Capital, vilka 

innebar att Intrum Justitias ägare skulle få 52,98 procent i det nya bolaget och Nordic Capital 

47,02 procent. På en extra bolagsstämma lyckades AMF, SEB Fonder och Lannebo Fonder stoppa 

affären, vilket ledde till en uppgörelse där Intrum Justitias ägare fick 55 procent av det nya bolaget. 

De förbättrade villkoren motsvarar ett värde på 800 miljoner kronor för bolagets aktieägare. EU-

kommissionen har också haft invändningar i fråga om konkurrensvillkor i fem nordiska/ baltiska 
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marknader, både i fråga om inkassotjänster och köpta fordringar. Som en konsekvens kommer 

bolaget att avyttra dessa verksamheter. 

Styrelseledamöterna Lars Lundquist, Tore Bertilsson och Ulrika Valassi hade avböjt omval. Med 

hänvisning till det planerade samgåendet med Lindorff föreslog valberedningen att styrelsen skulle 

utökas från sju till åtta ledamöter. Årsstämman beslutade nyval av ledamöterna Per E. Larsson, 

Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsvik, samtliga tidigare ledamöter i Lindorffs 

styrelse. Av styrelseledamöterna är endast 25 procent kvinnor och valberedningens ambition är att i 

samband med årsstämman 2018 kunna presentera ett förslag som förbättrar könsfördelningen i 

styrelsen. 

Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare förekommer både kort- och 

långsiktig rörlig lön. Kortfristig rörlig lön är kopplad till i huvudsak finansiella mål och belönar 

kortsiktiga prestationer och fastställs för ett år i taget. Kortfristig rörlig lön är maximerad till 

50 procent av den fasta årslönen för VD och mellan 20 och 50 procent för övriga medlemmar i 

koncernledningen. Det långfristiga rörliga programmet uppmuntrar till långsiktigt värdeskapande 

över en treårsperiod, och gör att koncernledningen får delta ekonomiskt i bolagets framgångar. 

Tillväxten i Intrum Justitias resultat per aktie används generellt som mätetal eftersom detta bedöms 

vara en god indikator på koncernens långsiktiga framgång. Långfristig rörlig lön är maximerad till 

50 procent av den fasta årslönen för VD och mellan 20 och 50 procent för övriga medlemmar i 

koncernledningen. Kostnaderna för rörliga program för 2017 beräknas uppgå till högst 11 miljoner 

kronor för det kortsiktiga programmet och till högst 10,2 miljoner kronor för det långfristiga 

programmet. 

För att ytterligare uppmuntra ett ägarbeteende och engagemang hos koncernledningen ställs 

förväntningar på individuellt aktieägande som direkt kopplar den individuella ersättningen för 

koncernledningens medlemmar till företagets utveckling. Det innebär att varje medlem av 

koncernledningen förväntas äga aktier i Intrum Justitia motsvarande en viss andel av sin fasta årslön 

före skatt – 100 procent för VD och 50 procent för övriga medlemmar av koncernledningen. 

Aktieägandet bör bestå så länge personerna kvarstår som anställda och ingår i koncernledningen. 

Detta är något som AP3 anser som väldigt positivt. 

HUFVUDSTADEN 

Bolaget har ingen valberedning utan huvudägaren, Lundbergsfären, lämnar förslag till årsstämman 

avseende styrelsesammansättning. Årsstämman beslutade omval av samtliga nio ledamöter. Fredrik 

Lundberg omvaldes till ordförande. Av styrelsens nio ledamöter är tre kvinnor, vilket innebär att 

man ligger nära Kollegiets rekommendation. Enligt riktlinjerna för ersättning till ledande 

befattningshavare kan bonus till VD och övriga ledande befattningshavare utgå med maximalt tre 

månadslöner. Bonuskostnaden kan maximalt uppgå till 2,9 miljoner kronor, vilket är ganska måttligt 

jämfört med andra likvärdiga bolag. 

FABEGE 

Svante Paulsson hade undanbett sig omval och valberedningen föreslog nyval av Jan Litborn. 

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och genom förslaget bibehölls den balanserade 

könsfördelningen i styrelsen vilken består av fyra kvinnor och fyra män. Erik Paulsson omvaldes av 

årsstämman till styrelseordförande. Ledande befattningshavare har möjlighet till rörlig ersättning 

med maximalt tre månadslöner och det totala taket för ledningen ligger på 3,3 miljoner kronor. 

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda, vilket AP3 anser vara en bra 
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ersättningsmodell. Avsättningen till stiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är 

maximerad till två basbelopp per år och anställd. 

PANDOX 
Årsstämman beslutade utöka styrelsen med en ledamot då Jeanette Dyhre Kvisvik, VD och 
medgrundare till sociala modeplattformen Villoid, valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman 
beslutade omval av Christian Ringnes till ordförande. Av de ledamöter som inte är anställda i 
Pandox är tre kvinnor och fem män, vilket innebär en kvinnoandel på 38 procent. Enligt bolagets 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska ersättningen vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig. Ersättning ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, samt långsiktiga 
aktiekursbaserade incitamentprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner. Fast 
lön baseras på individens kompetens. Kortsiktig rörlig ersättning baseras på företagsgemensamma 
och individuella mål. För ledande befattningshavare i Pandox kan den kortsiktiga rörliga ersättning 
uppgå till maximalt fyra månadslöner. Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst fem år. 
LTI-program ska vara baserade på aktier, Pandox aktiekurs eller aktierelaterade instrument och 
kontantregleras. LTI-program ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Pandox 
utveckling. 

KUNGSLEDEN 

Lars Holmgren lämnade styrelsen och årsstämman beslutade nyval av Ingalill Berglund, tidigare VD 

i Atrium Ljungberg, och omval av Göran Larsson till ordförande. Av styrelsens sju ledamöter är 

fem kvinnor, vilket innebär en kvinnoandel på över 70 procent – antagligen det bolag på börsen 

som har högst andel kvinnliga styrelseledamöter. Lägg därtill att bolaget är ett av få börsbolag som 

har kvinnlig VD. 

Enligt Kungsledens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan dessa erhålla rörlig 

lön som ska baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg 

fastställda mål och vara fastställt till visst tak. För VD vice VD kan utfallet från det kortsiktiga 

programmet uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen och utvärderas i förhållande till mål 

för bolagets förvaltningsresultat per aktie. Styrelsen avser även att införa ett långsiktigt 

kontantbaserat incitamentsprogram för VD och vice VD. Det långsiktiga incitamentsprogrammet 

avser att förstärka kopplingen mellan befattningshavarnas och aktieägarnas intressen. Utfallet i 

programmet kommer vara beroende av Kungsledenaktiens totalavkastning. Incitamentsprogrammet 

löper över tre år. Utfallet för rörlig ersättning i enlighet med det långsiktiga programmet ska 

maximalt vara 50 procent av den fasta lönen under treårsperioden. Det maximala utfallet för övriga 

ledande befattningshavares rörliga ersättning ska i normalfallet ligga i intervallet 25-50 procent av 

den fasta lönen och baseras på befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda 

mål för bolagets förvaltningsresultat, vilket för respektive befattningshavare kompletteras med 

förvaltningsområdes- eller avdelningsspecifika mål. 

På samma sätt som i många andra bolag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta 

beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av 

aktiekapitalet. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 

10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande är att styrelsen ska ha flexibilitet 

att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och 

därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. 
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JM 

Lars Lundquist, styrelsens ordförande sedan 2005, hade avböjt omval och årsstämman beslutade 

nyval av Fredrik Persson, tidigare VD Axel Johnson AB, till styrelseordförande och Olav Line, VD 

Mustad Eiendom AS, till ordinarie ledamot. Tre av sju ledamöter är kvinnor. 

Enligt JM:s ersättningsprinciper kan ledande befattningshavare erhålla kortsiktig rörlig ersättning 

som är maximerad till 50 procent av fast lön. Den kortsiktiga rörliga lönen ska baseras på utfallet i 

förhållande till uppsatta mål. Långsiktiga rörliga program kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade 

och ska vara prestationsrelaterade och vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. 

Det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman består av konvertibler riktade 

till anställda i Sverige, enligt samma typ som funnits i bolaget under många år. Konverteringskursen 

har bestämts till 125 procent av nuvarande aktiekurs, vilket innebär en viss risk för deltagarna. Det 

långsiktiga incitamentsprogrammet är visserligen inte prestationsrelaterat, men det finns ett tydligt 

beskrivet syfte, nämligen att samtliga anställda ska intressera sig för JM:s verksamhet och framtida 

resultatutveckling. Programmet kräver dessutom egen ekonomisk insats från deltagarna, lösenpriset 

är tillräckligt högt satt, löptiden är tillfredsställande lång, och kostnaden är känd och acceptabel. 

Därmed röstade AP3 ja till förslaget. 

SAGAX 

Årsstämman beslutade omval av samtliga sex styrelseledamöter. Av de fem ledamöter som inte är 

anställda i bolaget är endast en kvinna, vilket innebär att andelen kvinnliga ledamöter ligger klart 

under det mål om minst 35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning. Det räcker dock med att man byter ut en av de stämmovalda manliga ledamöterna 

mot en kvinna så når man målet om 40 procent kvinnor i styrelsen. AP3 är fjärde största ägare i 

bolaget, men har inte deltagit i valberedningens arbete. Som en av de större ägarna i bolaget 

kommer fonden dock att driva frågan om en jämnare könsfördelning i styrelsen. 

BALDER 

Inga förändringar i styrelsens sammansättning då årsstämman beslutade omval av samtliga fem 

styrelseledamöter. Av de fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget är endast en kvinna, 

ordförande Christina Rogestam. Å andra sidan har bolaget en till antalet ledamöter liten styrelse och 

om man skiftar en man mot en kvinna så erhålls en fullt ut jämställd styrelse. Styrelsen har ganska 

låga arvoden och inte heller några tilläggsarvoden för utskottsarbete. Årsstämman beslutade i 

enlighet med styrelsens förslag ett bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, emittera preferensaktier eller aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 

högst 10 procent. AP3 brukar inte vara särskilt förtjust i denna typ av emissionsbemyndigande. I 

just detta fall har dock AP3 och Balder en ömsesidig affärsmässig relation genom det samägda 

fastighetsbolaget Trenum och fonden finner därmed bemyndigandet som acceptabelt. 
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ENERGI 

 

LUNDIN PETROLEUM 

Styrelseledamoten Magnus Unger hade undanbett sig omval och valberedningen föreslog nyval av 

Jakob Thomasen, tidigare VD för Maersk Oil. Ian H. Lundin fortsätter som styrelsens ordförande. 

Av de ledamöter som inte är anställda i Lundin är tre kvinnor och fyra män, vilket innebär en 

kvinnoandel på 42 procent. Det innebär att valberedningen varit framgångsrika i att finna duktiga 

kvinnor i en väldigt mansdominerad bransch som oljesektorn. 

Ersättningsfrågorna i Lundin Petroleum har alltid varit ganska kontroversiella, men det har blivit 

mycket bättre än det var för ett par år sedan. Styrelsen har exempelvis gjort en genomgripande 

utvärdering av ersättningar till koncernledningen, upprättat en ersättningskommitté för att följa upp 

och utvärdera ersättningsstrukturen och bolaget har idag även en tydligare och mer omfattande 

ersättningspolicy än tidigare. Styrelsen föreslog ett aktiebaserat incitamentsprogram på samma 

villkor som förra året. AP3 bedömer att programmet är långsiktigt, det innehåller en 

prestationskoppling, det finns både tröskel och tak för tilldelning och kostnaden i form av 

utspädning för aktieägarna är acceptabel. AP3 anser dock att prestationsvillkoret, som är baserat på 

relativ TSR, kunde vara bättre utformat och att fonden hellre sett att prestationsvillkoret kopplats 

direkt till bolagets verksamhet och finansiella mål. AP3 valde att rösta för förslaget. 

Amnesty International lade på stämman fram ett aktieägarförslag rörande Lundins tidigare 

verksamhet i Sudan. Enligt förslaget ska styrelsen anslå pengar till en kompensationsmekanism för 

de drabbade i Sudan. Liknande förslag lades fram av samma aktieägare vid årsstämmorna 2012 och 

2013, och avslogs då av aktieägarna. Enligt styrelsen ligger förslaget inte i bolagets och dess 

aktieägares intresse och man rekommenderade därför aktieägarna att rösta emot förslaget. AP3 

valde att rösta nej till förslaget. 

AFRICA OIL 

Bolaget har sin hemvist i Kanada och det är styrelsen själva som nominerar de ledamöter som väljs 

på årsstämman. Styrelsen föreslog i år inga förändringar vilket innebär att styrelsen även 

fortsättningsvis består av fem manliga ledamöter. Tilldelning av aktier eller optioner i 

incitamentsprogram beslutas normalt sett inte av årsstämman utan av en ersättningskommitté inom 

styreslen. När det gäller ersättningar till styrelse och koncernledning under föregående år 

bestämmer styrelsen nivåer som aktieägarna föreslås godkänna, vilket är en icke bindande 

rådgivande röstning. 

KRAFTFÖRSÖRJNING 

 

ARISE 

AP3 är störste aktieägare i Arise med 10 procent av aktiekapitalet och har också deltagit i 

valberedningens arbete. Styrelsen består av tre män och en kvinna, förre näringsministern Maud 

Olofsson, vilket innebär en kvinnoandel på 25 procent. Andelen ligger därmed under det mål om 

minst 35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Valberedningen arbetar aktivt för att finna ytterligare duktiga kvinnliga kandidater som är lämpliga 

att sitta i bolagets styrelse. Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan 

rörlig ersättning utgå. Denna del av ersättningen ska i huvudsak vara baserad på bolagets resultat 

och den kan sammantaget uppgå till ett belopp om maximalt 3,2 miljoner kronor. Förra året 

beslutades ett optionsprogram, men i år föreslogs inga liknande aktierelaterade ersättningar. 
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INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER 

 

ABB 

Eftersom ABB har sin hemvist i Schweiz följer man inte samma lagstiftning som bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. Exempelvis beslutas tilldelning av aktier eller optioner i incitamentsprogram 

normalt sett inte av årsstämman utan av en ersättningskommitté. När det gäller ersättningar till 

styrelse och koncernledning under föregående år bestämmer styrelsen nivåer som aktieägarna 

föreslås godkänna, vilket är en icke bindande rådgivande röstning. 

Michel de Rosen och Robyn Denhlom var inte tillgängliga för omval och på styrelsens förslag 

valdes Lars Förberg, Cevian Capital, till ny styrelseledamot. Det innebär att styrelsen minskade från 

11 till 10 ledamöter. Tyvärr är endast en (1) av 10 ledamöter kvinnor, vilket är riktigt svagt. 

Eftersom bolaget saknar valberedning och det är styrelsen själva som föreslår ledamöter måste 

frågan adresseras till styrelsen och då främst till ordförande Peter Voser. 

Förra årets röstade många aktieägare nej till ersättningspaketet till ledningen på 50 miljoner CHF, 

motsvarande 420 miljoner kronor. I år höjde man maxbeloppet till 52 miljoner CHF, vilket inte 

gjorde det lättare att ställa sig bakom förslaget. Förskingringen i Sydkorea kostade aktieägarna 

660 miljoner kronor enligt bokslutet för 2016. Samtidigt belönades VD Ulrich Spiesshofer med 

23 miljoner kronor i bonus för sina insatser under året. Spiesshofer erhöll totalt 82 miljoner kronor 

i ersättning för 2016, varav 32 miljoner utgjordes av gratisaktier. Sammantaget delade bolagets 12 

högsta chefer på över 100 miljoner kronor i kontantbonus för 2016. Inte ens revisorernas allvarliga 

kritik har fått styrelsen att vakna och bromsa utbetalningarna. AP3 röstade nej till ledningens nya 

lönepaket och ersättningsrapport på stämman. Motiveringen till ställningstagandet är bristande 

transparens, otillräckliga prestationskrav och alldeles för höga belopp. 

ASSA ABLOY 

Styrelseledamoten Ulrik Svensson stod inte till förfogande för omval och styrelsen minskade med 

en ledamot till nio. Lars Renström omvaldes till styrelseordförande och Carl Douglas omvaldes till 

vice ordförande. Av de ledamöter som inte är anställda i bolaget är lika många män som kvinnor. 

De beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare innebär inte någon materiell 

förändring jämfört med de riktlinjer som gällt tidigare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och 

konkurrenskraftig. Den fasta grundlönen ska avspegla ansvar och prestation. Den rörliga delen 

utbetalas dels kontakt, dels i form av aktier. Den rörliga kontanta ersättningen baseras på utfallet i 

förhållande till finansiella mål och i förkommande fall personliga mål. Denna del av ersättningen 

ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen. Bolagets årliga kostnad för rörlig ersättning till 

koncernledningen beräknas bli ca 66 miljoner kronor. Det långsiktiga incitamentsprogrammet 

omfattar 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner som erbjuds att för lägst 5 procent och 

högst 10 procent av sin fasta grundlön förvärva aktier till marknadspris. För VD och 

koncernledningen går gränsen vid 15 procent. Givet att man efter tre år fortfarande är anställd i 

bolaget ger investeringen möjlighet till gratis tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier. 

Givet maximal privat investering, att man fortfarande är anställd och har kvar aktierna efter tre år 

samt att prestationsvillkoren är uppfyllda, kan programmet komma att uppgå till ett belopp 

motsvarande 75 procent av den årliga grundlönen för VD, 60 procent för övriga koncernledningen 

och 20 procent för övriga deltagare. Utspädningen är väldigt marginell, 0,1 procent av det totala 

antalet utestående aktier och röster i bolaget. AP3 ställde sig positiv till styrelsens förslag med 

motiveringen att programmet innehåller en tydlig prestationskoppling, är tillräckligt långsiktigt, har 
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ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av deltagarna. Dessutom är kostnaden för 

aktieägarna känd och begränsad. 

ALFA LAVAL 

Styrelseledamoten Gunilla Berg hade avböjt omval och årsstämman beslutade nyval av Anna 

Ohlsson-Leijon, CFO på Electrolux. Tre av åtta ledamöter är kvinnor, oförändrat från föregående 

år. 

Styrelsen avser att på liknande sätt som tidigare år implementera ett långsiktigt incitamentsprogram 

riktat till maximalt 85 av bolagets högre chefer, däribland bolagets ledande befattningshavare. Det 

långsiktiga incitamentsprogrammet för 2017 är ett kontantbaserat program vilket styrs av bolagets 

vinst per aktie. Programmet löper över tre år och kan under denna period generera maximalt 

75 procent sammantaget baserat på deltagarnas individuella årliga rörliga ersättning. Utbetalning 

sker efter år tre och endast under förutsättning att deltagarna fortfarande är anställda vid 

utbetalningstidpunkten. AP3 bedömer att förslaget är rimligt och ganska återhållsamt och röstade 

därför ja till förslaget. 

ATLAS COPCO 

Styrelseledamoten Margareth Övrum hade aviserat att hon avböjer omval och avgående VD Ronnie 

Leten lämnade också styrelsen i samband med årsstämman. Som ersättare nominerade 

valberedningen Tina Donikowski, med mer än 30 års erfarenhet från GE Transportation, och Mats 

Rahmström, bolagets nye VD och koncernchef. Av de ledamöter som inte är anställda i Atlas 

Copco är tre kvinnor och fem män, vilket innebär en kvinnoandel på 38 procent. Valberedningens 

mål är att höja kvinnoandelen ytterligare, vilket AP3 välkomnar. För att öka styrelseledamöternas 

långsiktiga intresse för bolagets ekonomiska utveckling föreslog valberedningen att de ska ha 

möjlighet att välja mellan att erhålla hälften av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och 

resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant. Man har använt sig av denna möjlighet 

även tidigare. 

Enligt bolagets ersättningsprinciper kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning vars 

storlek beror på hur väl i förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga 

ersättningen är maximerad till 70 procent (tidigare 80 procent) av grundlönen för VD, till 

60 procent för affärsområdeschefer och till 50 procent för övriga ledande befattningshavare. 

Styrelsen föreslog en prestationsbaserad personaloptionsplan riktad till maximalt 335 

nyckelpersoner enligt samma principer som tidigare år. Tilldelningen av optioner är 

prestationsrelaterad och beror av hur koncernens värdetillväxt utvecklas under 2017. Löptiden på 

programmet är sju år (tidigare fem år) från tidpunkten för utfärdandet och optionerna och inlösen 

kan ske tidigast tre år efter tilldelning och gäller endast under den tid som personen är anställd. 

Lösenpriset är satt till 110 procent av dagens börskurs, vilket är lågt men ändå inte gratis. Det finns 

krav på egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter, sammantaget 38 personer, 

som ska investera maximalt 10 procent av grundlönen före skatt i aktier. Investeringen kan ske 

kontant eller genom ett tillskott av redan innehavda aktier, dock inte sådana aktier som innehas som 

en del av tidigare personaloptionsplaner. Investeringen ger möjlighet till matchning efter tre år 

genom att man får rätt att köpa matchningsaktier till ett pris av 75 procent av dagens aktiekurs, 

visserligen subventionerat men ändå mycket bättre än den fullständiga matchning som 

kännetecknar många andra förslag. AP3 konstaterar att styrelsen successivt har skärpt kraven i sina 

förslag till prestationsbaserade personaloptionsplaner. Årets förslag till program innehåller en tydlig 

prestationskoppling, är långsiktigt, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering av 
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deltagarna. Det som kan förbättras är att mätperioden för prestationen fortfarande är ett år, vilket 

rimmar dåligt med motiveringen att nyckelpersonerna ska ha ett långsiktigt intresse. Årets förslag 

uppfyller dock de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning, och därmed röstade fonden ja 

till förslaget. 

HEXAGON 

Hexagon var satt under press sedan norska ekobrottsmyndigheten, Økokrim, beslutat sig för att 

åtala Hexagons VD Ola Rollén för insiderhandel gällande privata investering i norska Next 

Biometrics. Styrelsens förtroende och stöd för Ola Rollén är dock intakt och han har fortsatt som 

VD för Hexagon. Melker Schörling lämnade under våren uppdraget som styrelseordförande och i 

samband med årsstämman avgick även Ulrik Svensson. Valberedningen föreslog fem nya 

styrelseledamöter vilket betyder att styrelsen utökas från sex till nio ledamöter. Årsstämman 

beslutade nyval av Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen, båda styrelseledamöter i 

Melker Schörling AB, John Brandon som jobbat 15 år inom Apple, Henrik Henriksson, 

koncernchef Scania och Hans Vestberg, tidigare VD Ericsson. Vestberg utsågs till vice ordförande. 

Om man exkluderar VD dominerar kvinnorna i styrelsen. Av de ledamöter som inte är anställda i 

Hexagon är fem kvinnor och tre män, vilket innebär en kvinnoandel på 63 procent. 

Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan rörlig ersättning förekomma. 

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den ska bestå av en fast och en 

rörlig del. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 150 procent av grundersättningen, 

kopplad till den resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till 

individuellt uppsatta mål. Styrelsen föreslog inget incitamentsprogram på denna stämma. 

NCC 

Styrelseledamöterna Christoph Vitzthum och Sven-Olof Johansson hade avböjt omval och 

årsstämman beslutade nyval av Birgit Nørgaard, tidigare VD i danska Carl Bro A/S och idag 

styrelseproffs, Geir Magne Aarstad, med mer än 30 år i byggbranschen bl.a. som VD för Skanska 

Norge, och Mats Jönsson, tidigare VD Coor Service Management. Fyra av sju ledamöter är 

kvinnor, vilket är mycket bra. 

Styrelsen föreslog på samma sätt som för 2016 ett långsiktigt prestationsbaserat 

incitamentsprogram. Programmet omfattar 180 personer, är treårigt, innebär vederlagsfri tilldelning 

av aktier och syntetiska aktier som ger rätt till kontant utbetalning motsvarande aktiekursen vid 

utbetalningstillfället. Tilldelningen är prestationsbaserad och beror på uppfyllandet av i förväg 

fastställda mål. Målen är genomsnittlig avkastning på eget kapital jämfört med konkurrenter samt 

minskning av antalet arbetsplatsolyckor. Maximal tilldelning är 50 procent av årslönen för VD, 

30 procent för övriga i koncernledningen och 15-30 procent för övriga deltagare. Med anledning av 

införandet av incitamentsprogrammet har man justeras ned den maximala kortsiktiga rörliga 

ersättningen, för VD och övriga personer i ledningsgruppen med 10 procentenheter till 50 

respektive 30-40 procent av den fasta lönen. För övriga deltagare justeras den maximala kortsiktiga 

rörliga ersättningen ned med 5 eller 10 procentenheter Den maximala kostnaden för programmet är 

74 miljoner kronor och utspädningen kan bli maximalt 0,4 procent. AP3 stöttade förslaget då det 

uppfyller de krav fonden ställer på denna typ av ersättning. 
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SANDVIK 

Styrelseledamoten Jürgen M Geissinger hade meddelat att han inte var tillgänglig för omval. 

Årsstämman beslutade nyval av Marika Fredriksson, till vardags CFO för Vestas Wind Systems och 

sitter i styrelsen för ÅF och SSAB. Av de ledamöter som inte är anställda i Sandvik är tre kvinnor 

och fyra män, vilket innebär en kvinnoandel på 43 procent, en ökning från föregående år. 

Styrelsen föreslog ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2017, för 350 ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner enligt samma principer som förra årets program. 

Programmet har ett krav på egen investering för samtliga deltagare och de kan investera ett belopp 

motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt. Förutsatt att man efter tre år fortfarande är 

anställd och har kvar aktierna kan man erhålla aktier vederlagsfritt, en matchningsaktie och 

ytterligare prestationsaktier beroende på befattning och att vissa prestationsmål uppnås. 

Prestationsmålen är en viss ökning av vinst per aktie och mål och måluppfyllelse presenteras i 

efterhand. För att tilldelning över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av vinst per aktie för 

2017 med mer än 5 procent. Om det inte blir någon utdelning till aktieägarna, blir det heller inga 

matchningsaktier. Kostnaden för programmet är maximalt 318 miljoner kronor och den maximala 

utspädningen kan uppgå till 0,28 procent. Enligt AP3 innehåller programmet en 

prestationskoppling, är långsiktigt, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering. 

Kostnaden för aktieägarna är känd och ligger i paritet med många andra liknande förslag. Om det 

inte blir någon utdelning till aktieägarna, blir det heller inga matchningsaktier vilket AP3 anser vara 

ett bra grundkriterium. Därmed uppfyller förslaget många av de krav som AP3 ställer på denna typ 

av ersättning. Det som är mindre bra i förslaget är tilldelningen av matchningsaktier, något som 

AP3 normalt sett brukar vara kritiska till. Dessutom vet vi ingenting om nivåerna på de 

prestationsvillkor som krävs för tilldelning förutom att det är justerad vinst per aktie under 

innevarande räkenskapsår, en alldeles för kort tidsperiod för att vara långsiktigt. Invändningarna var 

dock inte av sådan art att AP3 röstade mot förslaget. 

SECURITAS 

Valberedningen föreslog nyval av tre ledamöter och att styrelsen skulle utökas till nio 

styrelseledamöter. Årsstämman beslutade nyval av Ingrid Bonde, tidigare CFO Vattenfall, John 

Brandon, med lång erfarenhet från Apple, och Dick Seger, tidigare VD Verisure. Av de ledamöter 

som inte är anställda i Securitas är tre kvinnor och fem män, vilket innebär en kvinnoandel på 

38 procent. Valberedningens mål är att höja kvinnoandelen ytterligare. 

Årsstämman beslutade ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram för 2017 på samma sätt 

som man gjort de sju senaste åren. Uppskattningsvis 2 500 anställda omfattas av programmet. De 

blir därmed berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier, förutsatt att vissa 

förutbestämda och mätbara prestationskriterier uppfylls. Principer som redan tillämpas enligt 

befintliga incitamentsprogram kommer att vara tillämpliga även i fortsättningen. De nuvarande 

principerna omfattar tydligt mätbara, prestationsbaserade mål som har satts i så nära relation till den 

lokala verksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet. 

Prestationsmålen baseras på en årlig förbättring av EBITA inom den anställdes ansvarsområde. 

Operativ personal på regional nivå har också mål baserade på förbättring av kassaflöde. Inom 

moderbolaget mäts prestationen som årlig förbättring av EPS. Bonusen kommer att betalas ut med 

2/3 kontant i början av 2018 och 1/3 aktier i början av 2019. Programmet är ett bra sätt att 

omvandla kortsiktig kontantbonus till långsiktigt aktieägande i bolaget. Programmet uppfyller 

många av de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning då det innehåller en tydlig 

prestationskoppling, är delvis långsiktigt då det innehåller en fördröjd utbetalning av aktiedelen och 



14 (29)  

   

har en kostnad för aktieägarna som är begränsad och känd i förväg. AP3 röstade därmed ja till 

förslaget. 

SKANSKA 

Årsstämman beslutade nyval av Catherine Marcus, Global COO PGIM Real Estate. Av de åtta 

styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget är fyra kvinnor, dvs. en könsmässigt helt jämställd 

styrelse. Skanska har sedan 2007 haft långsiktiga treåriga aktieprogram för de anställda. Förra året 

beslutades ett nytt långsiktigt aktiesparprogram som är uppdelat i tre årsprogram likt tidigare 

program. Det betyder att något nytt beslut inte fattades på denna årsstämma. 

SKF 

Styrelseledamöterna Lena Treschow Torell och Joe Loughrey hade avböjt omval och årsstämman 

beslutade nyval av Ronnie Leten, tidigare VD Atlas Copco, och Barb Samardzich som har haft flera 

ledande befattningar inom Ford-koncernen. Leif Östling omvaldes till styrelseordförande. Tre av 

tio ledamöter är kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med tidigare, och här har valberedningen ett 

jobb att göra. 

Enligt SKF:s riktlinjer för ersättning till koncernledningen kan dessa erhålla rörlig lön som baseras 

på ett prestationsbaserat program som är maximerat till en viss procent av den fasta årslönen, 

varierande mellan 40 och 70 procent. Årsstämman beslutade på samma sätt som man gjort sedan 

2008 ett prestationsbaserat aktieprogram för högst 225 ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner. Givet att vissa prestationsmål uppnås ger programmet möjlighet till vederlagsfri 

tilldelning av aktier. Tilldelningen förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd under hela den 

treåriga mätperioden. Det prestationsbaserade aktieprogrammet uppfyller många av de krav AP3 

ställer på denna typ av ersättning. Programmet innehåller en prestationskoppling, är tillräckligt 

långsiktigt, och kostnaden för aktieägarna är känd och begränsad då programmet har ett tak för 

tilldelning. Förslaget innehåller dock inget krav på eget risktagande från deltagarna, vilket fonden 

har påpekat vid ett flertal tillfällen. Fonden har tidigare gjort inlägg på årsstämman och uppmanat 

styrelsen att införa ett eget risktagande från deltagarna vid eventuella framtida förslag till 

incitamentsprogram. 

VOLVO 

Valberedningen föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning och årsstämman beslutade 

omval av samtliga 11 ledamöter. Fyra av de 11 ledamöterna är kvinnor, vilket bedöms som 

tillfredsställande. Carl-Henric Svanberg omvaldes till ordförande. 

Bolagsledningen har möjlighet till både kort- och långfristig rörlig ersättning. Kortfristig rörlig 

ersättning får, såvitt avser VD, uppgå till högst 100 procent av den fasta ersättningen och, såvitt 

avser övriga ledningspersoner, högst 80 procent av den fasta ersättningen. Långfristig rörlig 

ersättning får, såvitt avser VD, uppgå till högst 100 procent av den fasta ersättningen och, såvitt 

avser övriga ledningspersoner, högst 80 procent av den fasta ersättningen. Styrelsen har beslutat om 

ett kontantbaserat program för långfristig rörlig ersättning till Volvokoncernens högsta 

befattningshavare, inklusive koncernledningen. Programmet innebär att utfallet, som är baserat på 

hur väl prestationsmålen för programmet har uppfyllts, utbetalas kontant till deltagarna på villkor 

att de investerar nettoutfallet i Volvoaktier samt att de behåller aktierna under minst tre år. 

Kontantbaserade program är inte en fråga för beslut på stämman annat än som godkännande av 

ersättningsprinciperna. AP3 anser att det är bra att man investerar kontantutbetalningen i aktier 

med inlåsning. 
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FINGERPRINT CARDS 

Styrelseledamöterna Katarina Bonde och Peter Carlsson hade avböjt omval och årsstämman 

beslutade nyval av Alexander Kotsinas, partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB, Ann-Sofie North, 

chef för investerarrelationer på Sandvik AB, och Dimitrij Titov, advokat och partner vid 

Advokatfirman Fylgia. Två av nio ledamöter är kvinnor, vilket är alldeles för få kvinnor. Trots den 

extremt turbulenta tiden med insiderhärvor, vinstvarningar och prisras för aktien föreslog 

valberedningen inledningsvis höjda arvoden med omkring 10 procent, vilket sänder märkliga 

signaler. Valberedningen borde i det utsatta läget givetvis inte ha föreslagit några arvodeshöjningar 

eller till och med justerat ned arvodena. Strax innan årsstämman meddelade valberedningen att man 

beslutat sig för att dra tillbaks förslaget om höjda styrelsearvoden och lämnade arvodena 

oförändrade. Ett beslut som AP3 välkomnar. 

Styrelsen föreslog ett långsiktigt incitamentsprogram för 25 personer. Programmet är treårigt, 

förutsätter att man är anställd under programmets löptid och det finns en prestationskoppling där 

målnivån baseras på den samlade utvecklingen av rörelsemarginalen och bolagets tillväxt under 

treårsperioden. AP3 röstade ja till förslaget. 

NORDIC WATERPROOFING 

AP3 har deltagit i bolagets valberedning. Styrelseledamoten Vilhelm Sundström hade avböjt omval 

och i ett sent skede meddelade även Holger Hansen att han inte stod till förfogande som 

styrelseledamot i bolaget. Valberedningen nominerade ledamöterna Mats O. Paulsson med 

mångårig erfarenhet från bygg- och entreprenad, och Kristina Willgård, VD AddLife AB och 

tidigare CFO på Ericsson. Valberedningen har på kort tid nominerat två kvinnor till styrelsen, dels 

Riitta Palomäki vid en extrastämma i november 2016, dels nämnda Kristina Willgård vid ordinarie 

årsstämma. Det betyder att två av sex ledamöter är kvinnor, vilket är ok. 

Bolaget har inga utestående incitamentsprogram och styrelsen föreslog på årsstämman ett 

långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram för 23 deltagare bestående av VD, 

finansdirektören och lokala bolagschefer samt lokal ledning. Deltagarna ska kostnadsfritt tilldelas 

prestationsaktierätter som berättigar till aktier i bolaget. Tilldelningen motsvarar för VD 40 procent 

av grundlönen och för övriga kategorier 20 eller 30 procent av grundlönen. Tilldelningen förutsätter 

fortsatt anställning och sker tidigast tre år efter implementeringen av programmet. 

Prestationskriterierna är EBIT-tillväxt och för maximal tilldelning ska den vara i genomsnitt minst 

12 procent per år. Om EBIT-tillväxten är i genomsnitt 4 procent per år erhåller man 20 procent av 

maximal tilldelning och mellan 4 och 12 procent EBIT-tillväxt är tilldelningen linjär. Under 

4 procent EBIT-tillväxt sker ingen tilldelning. Den maximala kostnaden uppgår till 7,5 miljoner 

kronor. Deltagande förutsätter eget innehav av aktier, mellan 10 och 100 procent av grundlönen 

beroende på vilken kategori man tillhör. AP3 anser att incitamentsprogrammet är 

prestationsrelaterat, löptiden är tillfredsställande lång och kostnaden är känd och acceptabel. 

Däremot kräver programmet ingen egen ekonomisk insats från deltagarna, men deltagande 

förutsätter att man har ett eget aktieinnehav vilket är ok. AP3 röstade ja till förslaget. 
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NOBINA 

Styrelseledamöterna Birgitta Kantola och Axel Hjärne stod inte till förfogande för omval och 

valberedningen, där AP3 ingår, föreslog nyval av Monica Lindegård, VD Samhall AB, och Liselott 

Kilaas, tidigare VD i Aleris AB och bland annat ledamot i Norges Bank. Av de stämmovalda sex 

ledamöterna är två kvinnor och andelen kvinnliga ledamöter ligger då nära den nivå på 35 procent 

som ställts upp av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Styrelsen föreslog ett aktiesparprogram för 22 ledande befattningshavare. Deltagande förutsätter att 

man förvärvar aktier i Nobina till ett belopp som högst uppgår till omkring 17 procent av 

deltagarens årliga fasta grundlön. Givet att man behåller aktierna under en treårsperiod kommer 

varje sparaktie att berättiga deltagaren till att erhålla en matchningsaktie och, under förutsättning att 

vissa prestationskrav uppfylls, ytterligare en till fyra aktier. Tilldelningen sker i samtliga fall 

vederlagsfritt. Den maximala kostnader uppgår till 9,1 miljoner kronor och den maximala 

utspädningen kan bli 0,4 procent. AP3 bedömer att programmet är långsiktigt, det innehåller en 

prestationskoppling, det finns både en tröskel och ett tak för tilldelning och kostnaden i form av 

utspädning för befintliga aktieägare är acceptabel. AP3 röstade ja till förslaget. 

ALIMAK GROUP 

Valberedningen föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning och av de ledamöter som 

inte är anställda i bolaget är två kvinnor och fyra män, vilket innebär en kvinnoandel på 33 procent. 

Styrelsen har inrättat ett kontantbaserat incitamentprogram som visserligen inte är en fråga för 

beslut av aktieägarna på stämman, men utgör en del av riktlinjerna för ersättning till ledande 

befattningshavare. Enligt programmet har anställda rätt att köpa aktier i bolaget för maximalt 

30 000 kronor, ledande befattningshavare 50 000 kronor och VD 100 000 kronor. Om bolagets 

EBIT-tillväxt är positiv kan bolaget helt eller delvis matcha erlagt investeringsbelopp. Om EBIT-

tillväxten varit minst 10 procent matchas hela beloppet och vid partiell måluppfyllelse matchas 

investeringsbeloppet därefter. Matchningen sker genom kontant utbetalning och deltagarna 

återinvesterar beloppet i bolagets aktier som behållas i minst fyra år. Om man 2020 uppfyller vissa 

kriterier gällande bolagets resultat kan bolaget utbetala ytterligare belopp motsvarande 150 procent 

av erlagt investeringsbelopp som återinvesteras i aktier och behålls ytterligare minst ett år. Den 

årliga kostnaden för programmet är 14,3 miljoner kronor per år. 

INFORMATIONSTEKNIK 

 

ERICSSON 

Styrelseledamoten Ulf J. Johansson hade undanbett sig omval och Hans Vestberg hade tidigare 

lämnat styrelsen i samband med att han lämnade uppdraget som VD. Valberedningen nominerade 

Jon Fredrik Baksaas, tidigare VD Telenor, Jan Carlsson, VD och styrelseordförande i Autoliv, samt 

Eric A. Elzvik, finanschef på ABB, till nya ledamöter. Det betyder att styrelsen utökades med en 

ledamot till 11 ledamöter, varav fem är kvinnor. Om man bortser från VD är mer än 50 procent av 

styrelseledamöterna kvinnor, vilket innebär att valberedningen gjort ett mycket bra jobb avseende 

styrelsens könsmässiga sammansättning. Valberedningen lämnade ordinarie styrelsearvoden 

oförändrade, men eftersom man inrättade ytterligare en kommitté ökade de totala arvodena kraftigt 

för de som ingår i denna kommitté, med som mest upp till 20 procent. Kommittén blir den fjärde i 

bolaget och inget annat bolag, bortsett från bankerna, har så många kommittéer. Noterbart är att 

Ericsson har högst arvoden av alla svenska bolag. 
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Bolaget har i många år haft incitamentsprogram som bestått av Aktiesparplan för alla anställda, Plan 

för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer. Styrelsen har efter sin löpande 

utvärdering av programmen kommit fram till att strukturen för tidigare och pågående program 

resulterar i en ohållbar utspädningseffekt. Med anledning av detta föreslog styrelsen inrättandet av 

ett nytt långsiktigt ersättningsprogram med fokus på medlemmar av Global Leadership Team, 

GLT. Programmet omfattar 28 anställda. Tilldelningen av aktierätter sker vederlagsfritt och ger 

deltagarna möjlighet att efter en treårig intjänandeperiod vederlagsfritt erhålla ett antal aktier 

förutsatt att ett antal prestationsvillkor uppfylls. Värdet av de underliggande aktierna för VD och 

koncernledningen får inte överstiga 180 procent av grundlönen och för övriga gäller 22,5 procent 

av grundlönen. Prestationsvillkoren relaterar till absolut och relativ TSR-utveckling för aktien under 

en treårsperiod. Hälften av prestationsaktierätterna villkoras av absolut TSR-utveckling och om den 

är 14 procent eller mer per år utfaller maximal tilldelning om 200 procent. Om absolut TSR är 

6 procent eller lägre per år blir det ingen tilldelning. Mellan 6 och 14 procent absolut TSR per år blir 

tilldelningen linjärt mellan 0 och 200 procent. Återstående 50 procent av prestationsaktierätterna 

tilldelas beroende på relativ TSR-utveckling i förhållande till 18 referensbolag. Om bolagets relativa 

TSR-utveckling är lägre än placering 12 i gruppen utfaller ingen tilldelning, om placeringen är 5 eller 

högre ges maximal tilldelning om 200 procent och placeringar däremellan ger tilldelning enligt olika 

procentsatser. Information om utfallet av prestationsvillkoren kommer att ges i årsredovisningen 

för 2019. Kostnaden för programmet varierar mellan 51 och 141 miljoner kronor fördelade över 

åren 2017-2020. Programmet innebär en marginell utspädning. 

AP3 har under många år påpekat brister i ersättningsprogrammet; subventionsinslaget är stort med 

tilldelning av många gratisaktier, prestationskravet är inte särskilt högt satt och tröskeln för 

tilldelning är generöst beräknad. Eftersom programmet är så omfattande har även kostnaden blivit 

förhållandevis hög, mellan 1,5 och 2,3 miljarder kronor för varje beslutat program. Utspädningen 

för samtliga utestående program har legat på närmare 2 procent. Fonden har dock röstat ja till 

tidigare års förslag med motiveringen att programmet kräver egen insats, är kopplat till anställning 

och har en tillfredsställande lång löptid. Det nya förslaget innehåller visserligen ingen egen insats, 

men uppfyller i övrigt de krav som fonden ställer på den här typen av program. Dessutom är det 

väldigt bra att man äntligen slopat det breda, extremt kostsamma programmet för alla anställda. 

HÄLSOVÅRD 

 

ASTRAZENECA 

AstraZeneca har sin hemvist i Storbritannien och följer därmed inte samma lagstiftning som bolag 

noterade på Stockholmsbörsen. Som brukligt och i enlighet med bolagsordningen, ställer alla 

styrelseledamöter sina platser till förfogande på årsstämman och kan därefter ställa upp för omval 

om man så önskar. I år valde man banta styrelsen från 12 till 10 ledamöter då Cornelia Bargmann, 

Ann Cairns och Jean-Philippe Courtois lämnade styrelsen samtidigt som man nominerade endast en 

ny ledamot, Philip Broadley, tidigare finansdirektör i Prudential och Old Mutual. Då man inte 

lyckats att finna ersättare till de två kvinnor som lämnar styrelsen minskar andelen kvinnliga 

ledamöter. Av de åtta ledamöter som inte är anställda i Astra Zeneca är endast två kvinnor, vilket 

innebär en kvinnoandel på 25 procent. Andelen ligger därmed under det mål om minst 35 procent 

kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

När det gäller ersättningsfrågor, exempelvis tilldelning av aktier eller optioner i incitamentsprogram, 

beslutas dessa normalt sett inte av årsstämman utan av en ersättningskommitté. Styrelsen sätter 

istället samman en rapport om ersättningar under föregående år. Rapporten är en del av 
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årsredovisningen och stämman beslutar om denna rapport. AP3 har tidigare röstat nej till att 

godkänna ersättningsrapporten med anledning av dålig transparens vad gäller prestationskraven i 

det aktiebaserade incitamentsprogrammet. Styrelsen har dock blivit tydligare på denna punkt och 

adresserat många av de frågor som vi ställt, vilket innebar att AP3 för två år sedan röstade i enlighet 

med styrelsens förslag. Bolagets ersättningspolicy som bestämdes vid årsstämman 2014 har gällt 

under de tre senaste åren och på årets stämma presenterar styrelsen ett förslag till ny 

ersättningspolicy för kommande tre år. 

Aktieägarna ska även godkänna årsrapporten om ersättningar för 2016. Ersättningen för VD Pascal 

Soriot blev för 2016 väldigt hög, 13,4 miljoner GBP, delvis eftersom de instrument som Soriot fick 

som buyout/kompensation för uppgiven inlåst ersättning på Roche när han rekryterades till bolaget 

nu tjänas in vilket drar upp totalsiffran med 3,6 miljoner GBP. Eftersom bolaget redovisar intjänat 

värde så spelar också aktiekurseffekten en roll. Den delen av ersättningen kan man därför kanske 

förklara på ett godtagbart sätt. En mer problematisk faktor är i stället hur man har valt att justera 

det så kallade AZIP-programmet. Det har tidigare varit en kontroversiell del av ersättningspaketet 

eftersom det ger full intjäning om årlig utdelning är minst 2,80 USD per aktie och om Core EPS är 

minst 150 procent årligen (”dividend cover”). Bolaget har i stort sett alltid nått upp till dessa mål, 

vilket innebär att målsättningen varit alltför lågt satt. I år har man ändrat detta så att i stället för att 

alla instrument faller om man missar ett år så ska bara det årets (alltså 25 procent av totala 

utestående) tilldelning förfalla. Detta sammanfaller med att man troligen kommer att missa Core 

EPS-kravet för 2017, vilket innebär att det ser ut som om man försöker justera programmet så att 

man ändå ska få tilldelning. I den nya policyn tar man bort hela AZIP, men man ökar i stället 

tilldelningen inom det mer konventionella PSP. Det blir alltså inte mindre tilldelning totalt men den 

mest kontroversiella delen av hela strukturen försvinner. Det är komplicerat men sammantaget kan 

man säga att den nya ersättningspolicyn innebär en förbättring (även om nivåerna kan ses som höga 

från brittisk, och givetvis från ett svenskt perspektiv) medan beslutet att ändra effekten av missade 

mål i AZIP kan kritiseras i omröstningen om ersättningsrapporten. AP3 röstade nej till 

årsrapporten om ersättningar för 2016 som en markering mot den höga ersättningen för VD. 

Styrelsen föreslog, på samma sätt som förra året, ett bemyndigande att utge politiska bidrag eller 

ådra sig politiska kostnader inom EU. Bolaget har dock inte för avsikt att ändra bolagets policy att 

inte ge några politiska bidrag eller ådra sig politiska kostnader. Förslaget är en konsekvens av 

bestämmelserna i den brittiska bolagslagen från 2006, och det kan inträffa att vissa av bolagets 

aktiviteter faller inom ramarna för de vida definitionerna av politiska bidrag och kostnader i lagen. 

Styrelsen menar att utan det nödvändiga godkännandet skulle bolaget kunna förhindras att på ett 

effektivt sätt förmedla sina synpunkter till relevanta intressegrupper och lobbyorganisationer. I 

egenskap av statlig myndighet som inte bör ta politisk ställning röstade AP3 nej till förslaget om 

bemyndigande för styrelsen att utge politiska bidrag. 

ATTENDO 

Ordförande Erik Lautmann och ledamoten Jan Frykhammar hade meddelat att de inte var 

tillgängliga för omval. Valberedningen föreslog inga ersättare utan att styrelsen skulle bantas till sju 

ledamöter. Av de sex ledamöter som inte är anställda i Attendo är tre kvinnor, vilket innebär en 

könsmässigt jämställd styrelse. 

Enligt ersättningsriktlinjerna för ledningen ska ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön baserat på 

årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga förmåner. Ersättningar inom 

Attendo ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande. På årsstämman föreslog styrelsen 
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ett långsiktigt aktiesparprogram som förutsätter att deltagarna förvärvar och behåller aktier i bolaget 

under hela kvalifikationsperioden. För varje förvärvad sparaktie har man rätt att efter en 

treårsperiod, beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla vederlagsfri tilldelning av 

ytterligare prestationsaktier. Förvärvet av sparaktier sker genom ett periodiskt sparande under en 

period om högst 12 månader efter lanseringen. Sparandet sker genom avdrag på månadslön och 

aktieinvesteringar sker kvartalsvis. Prestationsmålen avser koncernens ackumulerade rörelseresultat 

(EBITA) under perioden 2017-2019 och intervallet kommer att presenteras till aktieägarna efter 

kvalifikationsperiodens slut. Programmet omfattar maximalt 825 000 aktier och den maximala 

kostnaden för programmet uppskattas till 63 miljoner kronor. Incitamentprogrammet uppfyller 

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

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

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

från deltagarna. AP3 röstade därmed ja till förslaget. 

GETINGE 

Styrelseledamöterna Carola Lemne och Maths Wahlström hade avböjt omval och årsstämman 

beslutade nyval av Barbro Fridén, med omfattande medicinsk erfarenhet och VD för Sheikh 

Khalifa Medical City, Dan Frohm, med lång erfarenhet från rådgivning inom strategiska och 

operativa förändringar för globala teknikföretag, Sofia Hasselberg, läkare och managementkonsult 

på McKinsey, samt Mattias Perjos, bolagets nya VD. Av de nio ledamöter som inte är anställda av 

bolaget är fyra kvinnor. Carl Bennet omvaldes att fortsätta som ordförande. Förra året beslutades 

ett aktiebaserat incitamentsprogram som omfattar koncernens VD, ledande befattningshavare samt 

nyckelpersoner i Getinge-koncernen. Något nytt program presenterades inte på årets stämma. 

HANSA MEDICAL 
Valberedningen föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning. Tre kvinnor och tre män 
innebär en könsmässigt helt jämställt styrelse. Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och 
konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara 
baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av 
fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke 
monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås 
och ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. För två år sedan beslutades ett 
incitamentsprogram som innebar att 400 000 teckningsoptioner emitterades till ett dotterbolag för 
vidare överlåtelse till såväl ledande befattningshavare som andra anställda i bolaget. Något nytt 
program föreslogs inte i år. 

KAROLINSKA DEVELOPMENT 

Styrelseordförande Bo Jesper Hansen och ledamöterna Khalid Islam, Henrijette Richter och Carl 

Johan Sundberg stod inte till förfogande för omval. Valberedning, där AP3 deltagit, föreslog nyval 

av Hans-Olov Olsson, med unik erfarenhet från den kinesiska marknaden genom Geelys förvärv av 

Volvo Cars, Anders Härfstrand, med mångårig erfarenhet från life science-bolag, och Magnus 

Persson, med lång erfarenhet från transaktioner inom life science-sektorn. Valberedningen är väl 

medveten om behovet av att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen och det är inte 

tillfredsställande att styrelsen endast består av män. Valberedningen har diskuterat 

successionsfrågor för framtiden och påbörjat ett långsiktigt arbete i syfte att förstärka 

jämställdhetsperspektivet i styrelsen. 
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Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön och rörlig ersättning. Den rörliga 

ersättning ska vara utformad för att främja långsiktigt värdeskapande, ska ha kriterier som är 

förutbestämda, tydliga, mätbara och påverkbara och ska vara begränsad. Tidigare årsstämmor har 

beslutat långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram för bolagets nyckelpersoner. Programmen 

innehåller krav på egen investering i bolagets aktier, är långsiktiga och är kopplade till prestation. I 

år presenterades inget förslag till nytt incitamentsprogram. 

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 

Jeffrey Jonas hade avböjt omval och valberedningen föreslog i övrigt ingen förändring av styrelsen. 

Av de stämmovalda sju ledamöterna är tre kvinnor vilket innebär en högre kvinnoandel än tidigare, 

43 procent. När det gäller arvoderingen av styrelsen har bolaget en något udda konstruktion då man 

för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige erhåller ett extra mötesarvode om 10 000 kronor 

till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och med 3 000 USD kronor till varje 

ledamot boende utanför Europa. Vidare rekommenderas att styrelsen ska anta en policy enligt 

vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, 

förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i bolaget till ett marknadsvärde motsvarande ett års 

arvode före skatt. Enligt AP3 är detta en mycket bra princip. 

Styrelsen föreslog ett incitamentsprogram bestående av två delar; en del riktad till ledande 

befattningshavare (Chefsprogrammet) och en del riktad till övriga anställda (Personalprogrammet). 

Jämfört med tidigare program så har Chefsprogrammet justerats så att deltagarna inte behöver 

investera i SOBI-aktier då insiderreglerna innebär svårigheter att genomföra dylika investeringar. 

Man har även plockat bort tilldelning av matchningsaktier, vilket är ett bra beslut. 

Chefsprogrammet riktas till 231 personer, varav 188 chefer, 30 ledande befattningshavare, 12 

medlemmar av koncernens verkställande ledning och VD. Programmet ger deltagarna möjlighet att, 

givet att vissa prestationsvillkor uppfylls, efter tre år vederlagsfritt tilldelas ett antal prestationsaktier. 

Värdet av underliggande aktier kommer att uppgå till 300 procent av den årliga fasta 

bruttogrundlönen för VD och mellan 35 och 100 procent för övriga deltagare. 60 procent av 

tilldelningen beror på hur en absolut TSR-utveckling uppnås under treårsperioden och det finns en 

tröskel som säger att TSR måste öka med minst 15 procent för att tilldelning överhuvudtaget ska 

ske. För full tilldelning måste TSR öka med minst 50 procent under treårsperioden. Däremellan 

sker tilldelning linjärt. 40 procent av tilldelningen beror på hur den faktiska årliga omsättningen 

utvecklas i förhållande till den av styrelsen fastställda budgeten. I denna del görs jämförelsen för 

vart och ett av åren 2017, 2018 och 2019 och man erhåller 1/3 av 40 procent för vart och ett av 

åren som tröskelvärdet uppnås eller överskrids. Personalprogrammet riktas till 590 fast anställda 

inom koncernen och förutsätter att de anställda gör egna investeringar i SOBI-aktier (Sparaktier). 

För varje Sparaktie har anställda möjlighet att vederlagsfritt tilldelas två matchningsaktier i SOBI 

efter utgången av en treårig inlåsningsperiod. Antalet sparaktier som innehas får motsvara högst 

2,5 procent av den genomsnittliga årliga fasta bruttogrundlönen. Förslaget uppfyller de krav som 

AP3 normalt sett ställer på den här typen av ersättningsinstrument. Det man möjligtvis kan 

ifrågasätta är att förslaget innehåller många prestationsaktier, vilket innebär en stor hävstång som 

kan innebära stora utfall. VD kan erhålla maximalt 3 gånger sin grundlön, vilket med dagens fasta 

lön på ca 6 miljoner kronor lön skulle ge honom ett totalt belopp på upp mot 30 miljoner kronor 

inklusive max kortsiktig rörlig ersättning. Stora belopp, men extremt svårt att nå. AP3 röstade ja till 

förslaget. 
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BOULE DIAGNOSTICS 

Valberedningen föreslog inledningsvis omval av samtliga fem styrelseledamöter, varav en var Ernst 

Westman, tidigare VD i bolaget. Westman hoppade dock av i sista stund och valberedningen 

föreslog ingen ersättare utan styrelsen minskades med en ledamot till fyra ledamöter. Av dessa fyra 

är endast en kvinna, vilket innebär en kvinnoandel på 25 procent. 

Bolaget har två utestående incitamentsprogram som förfaller under 2017. Styrelsen föreslog ett nytt 

teckningsoptionsprogram om högst 122 631 optioner där varje option ger rätt att om tre år teckna 

en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och teckningskursen för aktierna ska 

motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen den 1 juni 2017 till och med den 

30 juni 2017. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 2,5 procent av det totala antalet 

aktier och röster i bolaget. AP3 bedömer att programmet är långsiktigt och det innehåller någon typ 

av prestationsvillkor i och med att aktiekursen ska upp med 20 procent under treårsperioden för att 

optionerna ska vara värda att utnyttja. Kostnaden i form av utspädning för befintliga aktieägare är 

acceptabel och AP3 röstade ja till förslaget. 

RAYSEARCH LABORATORIES 

Årsstämman beslutade nyval av Johanna Öberg, tidigare VD Stampen Media Partner. Det betyder 

att den slimmade styrelsen utökades med en person till fyra ledamöter. Av de tre ledamöter som 

inte är anställda i bolaget är en kvinna, vilket är ok. Ersättning till ledande befattningshavare består 

av grundlön och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till 2 procent av koncernens 

resultat före skatt efter avsättning till vinstandelsstiftelsen RayFoundation, dock maximalt 

12 månadslöner. Även övriga ledande befattningshavare omfattas av vinstandelsstiftelsen. Något 

aktiebaserat incitamentsprogram finns inte i bolaget. 

RECIPHARM 

Valberedningen föreslår omval av samtliga åtta styrelseledamöter och av de ledamöter som inte är 

anställda i bolaget är tre kvinnor och fyra män, vilket innebär en kvinnoandel på 43 procent. 

Styrelsen föreslog samma aktieprogram som har använts sedan 2014. Det treåriga 

aktiesparprogrammet omfattar samtliga anställda och förutsätter att man förvärvar aktier för ett 

belopp motsvarande högst 5 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen. För ledande 

befattningshavare gäller högst 10 procent och dessa kan även erhålla ytterliga aktier om vissa 

prestationskrav uppfylls. Det finns ett golv som anger att totalavkastningen måste vara positiv 

under treårsperioden för att man överhuvudtaget ska erhålla några prestationsaktier och utfallet i 

övrigt beror på hur bolagets totalavkastning utvecklas i förhållande till vissa förutbestämda 

jämförelsebolag. VD kan för varje sparaktie erhålla högst sex prestationsaktier, övriga ledande 

befattningshavare högst fyra aktier och övriga deltagare en aktie. Nuvarande VD, Thomas Eldered, 

tillika en av bolagets grundare, kommer inte att delta i programmet. Det maximala antalet aktier 

som omfattas av programmet är 1 059 000 aktier, vilket motsvarar 1,7 procent av kapitalet och 

0,5 procent av rösterna. Tillsammans med övriga utestående program är utspädningen 2,4 procent 

av kapitalet och 0,8 procent av rösterna. AP3 bedömer att programmet är långsiktigt, det förutsätter 

ett eget risktagande, det innehåller en prestationskoppling, det finns både en tröskel och ett tak för 

tilldelning och kostnaden i form av utspädning för befintliga aktieägare är acceptabel. AP3 röstade 

ja till förslaget. 
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HUMANA 

Styrelseledamöterna Wojciech Goc, Simon Lindfors och Maria Nilsson hade avböjt omval och 

valberedningen nominerade Kirsi Komi, tidigare på Nokia och som idag sitter i många finska 

bolagsstyrelser, samt Monica Lingegård, VD Samhall AB. Av de ledamöter som inte är anställda i 

bolaget är fyra av sju kvinnor, vilket innebär en hög andel kvinnliga ledamöter. 

Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen 

maximerad till 30 procent av grundlönen, vilket motsvarar totalt 7,2 miljoner kronor. Vid en extra 

bolagsstämma i mars 2016 beslutades två långsiktiga incitamentsprogram, dels ett 

teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare, dels ett aktiesparprogram riktat till 

övriga anställda i bolaget. Något nytt program presenterades inte vid ordinarie årsstämma. 

MATERIAL 

 

BILLERUDKORSNÄS 

Gunilla Jönsson och Jan Horman hade avböjt omval och årsstämman beslutade nyval av Victoria 

Van Camp, affärsutvecklingschef på SKF. Tre kvinnor och fyra män i styrelsen innebär en 

kvinnoandel på 43 procent, vilket överstiger det mål om minst 35 procent kvinnor år 2017 som 

uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Enligt Billeruds riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå 

baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål och ska vara maximerad till mellan 30 och 

70 procent av den fasta lönen, beroende på befattning. Rörlig ersättning ska dock endast utgå om 

bolagets rörelseresultat är positivt, en grundförutsättning som AP3 tycker fler bolag bör ta efter. 

Styrelsen föreslog ett aktiebaserat incitamentsprogram för 100 ledande befattningshavare, andra 

nyckelpersoner och talanger inom koncernen. För att delta ska man äga aktier i bolaget och man 

kan då vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. VD, vice VD 

och ekonomidirektören samt ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjuds att 

allokera sparaktier motsvarande 10 procent av bruttogrundlön. Resterande 70 personer erbjuds 

allokera högst 500 sparaktier. För varje sparaktie som deltagarna allokerar tilldelas deltagarna 

vederlagsfritt en (1) matchningsaktierätt. För 50 procent av matchningsaktierätterna som deltagaren 

tilldelas gäller även att totalavkastningen under räkenskapsåren 2017-2019 ska vara positiv för att de 

ska ge tilldelning. Deltagarna kan även tilldelas ytterligare aktierätter beroende på hur olika 

prestationsvillkor uppnås. Vinsten per deltagare är begränsad till 550 kronor per aktierätt, 

motsvarande maximalt ungefär 26 månadslöner för VD, 22 månadslöner för vice VD, 17 

månadslöner för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, samt 22 månadslöner för 

resterande personer och talanger. Programmet innehåller en tydlig prestationskoppling, är 

långsiktigt, har ett tak för tilldelning och förutsätter en egen investering. Programmet uppfyller 

därmed de krav som AP3 ställer på den här typen av ersättning och fonden röstade ja till förslaget. 

BOLIDEN 

Styrelseledamoten Ulla Litzén hade aviserat att hon avböjer omval och valberedningen nominerade 

Pia Rudengren, tidigare finanschef i Investor och idag styrelseproffs, till ny ledamot. Anders Ullberg 

omvaldes till ordförande. Av de ledamöter som inte är anställda i Boliden är tre kvinnor och fyra 

män, vilket innebär en kvinnoandel på 43 procent. En hög andel med tanke på männens dominans i 

gruvbranschen. 
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Gruvbolaget Boliden har riktlinjer för ersättning till koncernledningen som medger att ledningen 

kan erhålla rörlig ersättning som ska vara maximerad till 60 procent av den fasta lönen för VD och 

till 40 eller 50 procent för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga lönen ska baseras på utfall i 

förhållande till uppsatta mål. Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. 

HOLMEN 

Holmens årsstämma föregicks av en turbulent period till följd av att chefsåklagaren vid Riksenheten 

mot korruption bedrivit förundersökning om misstänkt mutbrott i samband med jakter som 

arrangerats av Holmen. Handelsbanken styrelseordförande Pär Boman, tidigare finansministern 

Anders Borg och värden för Holmens jakter, styrelseordförande Fredrik Lundberg, delgavs 

misstanke om mutbrott. Utredningen lades senare ned. 

Valberedningen föreslog inga förändringar i styrelsens sammansättning. Av styrelsens nio ledamöter 

är endast två kvinnor. Exklusive VD är andelen kvinnliga styrelseledamöter 25 procent, vilket 

betyder att valberedningen har en del jobb framför sig för att öka andelen kvinnor i styrelsen. Förra 

året beslutades ett incitamentsprogram men i år presenterade styrelsen inget sådant förslag. 

SSAB 

Kim Gran stod inte till förfogande för omval och valberedningen föreslog nyval av Pasi Laine, VD 

för Valmet Oyj. Av styrelsens nio ledamöter är tre kvinnor och exklusive VD är andelen kvinnor 

38 procent, vilket är mycket bra för ett bolag i stålbranschen. Bengt Kjell omvaldes på stämman till 

ordförande för bolaget. 

Bolaget har inget incitamentsprogram och en mycket enkel och tydlig policy när det gäller riktlinjer 

för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning. På 

samma sätt som förra året innehåller ersättningspolicyn en skrivning som innebär att program för 

rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har 

möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörliga lönedelar om en sådan åtgärd bedöms 

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

Genom detta tillägg kan styrelsen, om det skulle bedömas som nödvändigt, stoppa utbetalning av 

alla rörliga ersättningar och detta anser AP3 vara en bra ordning. 

DAGLIGVAROR 

 

AUTOLIV 

Autoliv har sin hemvist i USA och följer inte samma lagstiftning som bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. George A. Lorch hade meddelat att han skulle lämna styrelsen i samband med 

årsstämman. I ett sent skede meddelade även Aicha Evans att hon inte heller kunde sitta kvar i 

styrelsen. Styrelsen valde att inte att nominera några ersättare och följaktligen minskades styrelsen 

till nio ledamöter. Bolagets VD, Jan Carlson, är även styrelseordförande i bolaget vilket AP3 tidigare 

motsatt sig då fonden anser att VD och ordförande inte ska vara en och samma person. Valet av 

Jan Carlsson var uppe för prövning även vid denna årsstämma och AP3 avstod att rösta i denna 

fråga, vilket var det enda röstningsalternativet. Av de nio ledamöter som inte är anställda i Autoliv 

är endast en kvinna, vilket innebär att andelen kvinnor i styrelsen ligger långt under det mål om 

minst 35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 
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När det gäller ledningens olika ersättningar sätter styrelsen samman en rapport om ersättningar 

under föregående år. Rapporten är en del av årsredovisningen och stämman beslutar om denna 

rapport. Bolaget föreslog i år inga nya incitamentsprogram. 

ELECTROLUX 

Valberedningen föreslog nyval av Kai Wärn, VD Husqvarna AB, som ordinarie ledamot och omval 

av Ronnie Leten till styrelseordförande. Av styrelsens tio ledamöter är tre kvinnor och om man 

exkluderar bolagets VD är andelen kvinnor 33 procent. 

Electrolux prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram omfattar 350 (tidigare 250) ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner. Deltagare ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla 

prestationsaktier förutsatt att man förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2020. 

Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde som varierar mellan 40 och 100 procent av den 

årliga grundlönen 2017 beroende på vilken deltagarkategori man tillhör. Hur många 

prestationsaktier man erhåller beror på uppfyllelsen av styrelsens fastställda prestationsmål för 

koncernens vinst per aktie, avkastning på nettotillgångar och organisk försäljningstillväxt under 

2017. De olika målen viktas och det finns en miniminivå och en maximinivå. När styrelsen beslutar 

om tilldelning 2017 kommer man att offentliggöra prestationsmålen. Den maximala kostnaden för 

programmet beräknas till 393 miljoner kronor som fördelas över åren 2017-2019. Den maximala 

utspädningen för det nya programmet beräknas till 0,7 procent. Räknar man in övriga löpande 

program blir den maximala utspädningen 1,3 procent. Förslaget uppfyller de krav AP3 ställer på 

denna typ av ersättningsprogram och fonden röstade därmed ja till förslaget. 

SCA 

SCA har delats upp i två noterade bolag, dels SCA som består av den tidigare skogs- och 

massadelen, dels Essity som består av hygien- och hälsodelen. På årsstämman beslutades om 

utdelning av samtliga aktier i hygiendelen. Med anledning av detta höll SCA en extra bolagsstämma 

den 17 maj 2017 för att bland annat utse nya styrelseledamöter i SCA. Nedanstående redogörelse 

avser ordinarie årsstämma i SCA den 5 april. Årsstämman beslutade nyval av Lars Rebien Sörensen, 

tidigare VD Novo Nordisk, och Pär Boman omvaldes till styrelseordförande. Fem av tio 

styrelseledamöter är kvinnor och exklusive VD är andelen kvinnliga styrelseledamöter hela 

55 procent. 

SCA har för närvarande inget aktiebaserat incitamentsprogram för medarbetare. Däremot har 

bolagets ledande befattningshavare möjlighet till rörlig ersättning. Enligt AP3:s bedömning är den 

rörliga komponenten i ersättningen till ledande befattningshavare att betrakta som väl utformad då 

den ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, den ska baseras på utfallet i förhållande 

till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till värdeutvecklingen för SCA-aktien som 

kommer aktieägarna till del. Den rörliga ersättningen ska dessutom inte vara pensionsgrundande. 

Ersättningsprinciperna innehåller även en skrivning som innebär att styrelsen kan begränsa eller 

stoppa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med 

bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. 
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SCANDIC HOTELS GROUP 

Styrelseledamöterna Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski hade avböjt omval. 

Valberedningen nominerade Martin Svalstedt, VD för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB, till 

ny ledamot. Vagn Sørensen omvaldes till styrelseordförande. Av de ledamöter som inte är anställda 

i Scandic är tre kvinnor och sex män, vilket innebär en kvinnoandel på 33 procent. Något högre än 

föregående år, men bör öka ytterligare. 

Årsstämman beslutade ett aktiebaserat incitamentsprogram enligt samma villkor som tidigare år. 

Programmet riktas till medlemmar i koncernledningen, landscheferna och ett antal nyckelpersoner, 

totalt 50 anställda. För varje sparaktie kan deltagarna tilldelas matchningsaktier och ett visst antal 

prestationsaktier. Intjäningsperioden löper fram till första kvartalet 2020. För varje sparaktie har 

deltagarna möjlighet att vederlagsfritt tilldelas upp till en (1) aktie i Scandic. Tilldelning beror på i 

vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfylls. Dessa mål är relaterade till EBITDA, kassaflöde 

och ökning av RGI för räkenskapsåren 2017-2019. Värdet för rätten att erhålla aktier ska vara 

maximerad. VD och koncernledning får allokera högst 10 procent av årlig bruttogrundlön i 

sparaktier. Resterande deltagare får allokera sparaktier till ett värde av 50 000 kronor. AP3 bedömer 

att programmet är långsiktigt, det innehåller en prestationskoppling, det finns både en tröskel och 

ett tak för tilldelning och kostnaden i form av utspädning för befintliga aktieägare är acceptabel. 

Fonden röstade ja till förslaget. 

SWEDISH MATCH 

Styrelseledamoten Meg Tiveus hade avböjt omval och årsstämman beslutade nyval av Pauline 

Lindwall, med lång erfarenhet från Nestlé-koncernen. Styrelsen kommer även fortsättningsvis ha 

sju ledamöter varav tre är kvinnor, vilket innebär en kvinnoandel på 43 procent. 

Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kan rörlig ersättning erhållas 

som kan inkludera såväl ett ettårigt program med utbetalning påföljande år beroende på utfallet av 

programmet, samt ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år. 

De rörliga ersättningarna ska ha ett förutbestämt tak och vara baserade huvudsakligen på klara, 

specifika, förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella mål och kan villkoras av krav på 

återinvestering i bolagets aktier samt av en skyldighet att behålla dessa aktier. Bolaget har tidigare 

haft ett prestationsrelaterat köpoptionsprogram riktat till 75 medarbetare, men något nytt program 

presenterades inte på årets stämma. Däremot deltar samtliga anställda i Sverige i ett 

vinstandelssystem vars fondmedel investeras i huvudsak i Swedish Match-aktier och utbetalning av 

vinstandelar görs tidigast när avsättningen till fonden varit bunden i tre år. 

SÄLLANKÖPSVAROR 
 
BETSSON 
Lars Linder-Aronson hade avböjt omval och valberedningen har för avsikt att återkomma med 
förslag till ytterligare en ledamot vid en kommande extra bolagsstämma. Årsstämman omvalde 
Pontus Lindwall till ordförande. Av de fem ledamöter som inte är anställda i Betsson är endast en 
kvinna, vilket innebär en kvinnoandel på 20 procent. Andelen ligger därmed långt under det mål om 
minst 35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Det finns 
en del att jobba på för valberedningen. Bolaget har en något udda arvodering av styrelsen då 
styrelseordförande inte uppbär arvode utan är anställd av bolaget med en årslön om 5,4 miljoner 
kronor och rörlig ersättning om maximalt 1,8 miljoner kronor samt pension om för närvarande 
35 procent av grundlönen. 
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Styrelsen föreslog två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder 50 av koncernens 

ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att antingen förvärva överlåtbara köpoptioner 

i bolaget eller tilldelas personaloptioner i bolaget. Köpoptionsprogrammet är i huvudsak avsett för 

ledande befattningshavare i Sverige, men styrelsen kan besluta att även anställda utomlands ska 

kunna erbjudas att förvärva köpoptioner. Antalet köpoptioner som ges ut ska inte överstiga 210 000 

motsvarande en utspädningseffekt om 0,15 procent av aktiekapitalet och 0,07 procent av rösterna i 

bolaget. Deltagarna betalar en marknadsmässig premie för optionerna, men man kan om man 

fortfarande är anställd under hela den treåriga perioden erhålla en bonusutbetalning som motsvarar 

erlagd optionspremie, dvs. bolaget subventionerar deltagarna. Varje köpoption berättigar 

innehavaren att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av aktiepriset. 

Styrelsen föreslår även inrättande av ett incitamentsprogram för 40 ledande befattningshavare och 

andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Anställda som deltar i 

personaloptionsprogrammet kommer att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner. 

Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter en investering i Betsson-aktier. Det belopp 

som därvid ska investeras i Betsson-aktier ska motsvara storleken på den optionspremie som skulle 

ha erlagts om vederbörande deltog i köpoptionsprogrammet. Även detta program är treårigt och 

aktierna har ett lösenpris på 130 procent. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den 

utsträckning det totala antalet optioner enligt personaloptions- och köpoptionsprogrammet uppgår 

till maximalt 1 405 000 optioner, motsvarande en utspädningseffekt om 0,97 procent av 

aktiekapitalet och 0,48 procent av rösterna i bolaget. De båda incitamentsprogrammen är visserligen 

inte kopplade till prestation men är långsiktiga, har tak för tilldelning och förutsätter egen 

investering av deltagarna. Dessutom är kostnaden för aktieägarna känd och begränsad, vilket 

sammantaget innebär att flertalet av de krav som AP3 ställer på denna typ av ersättning är 

uppfyllda. Fonden röstade därmed ja till förslaget. 

H&M 

Melker Schörling lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Av de sju styrelseledamöterna är 

tre kvinnor, vilket är ok. 

I samband med översynen av organisationen och dess sammansättning har riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare setts över. Riktlinjerna omfattar en grupp om 20 personer. Kortsiktig 

rörlig ersättning är en möjlighet förutsatt att de i förväg bestämda målkriterierna för såväl 

koncernen som individen har uppfyllts. Hälften av utbetalningen ska investeras i H&M-aktier som 

ska behållas i minst tre år. Den kortsiktiga rörliga ersättningen får aldrig överstiga den fasta 

grundlönen. Långsiktig rörlig ersättning utgår från prestationen i förhållande till uppsatta mål men 

är även villkorad av att den ledande befattningshavaren ska stanna kvar som anställd inom H&M-

koncernen i minst fem år. Styrelsens motivering är att – mot bakgrund av H&M:s kraftiga 

expansion och det viktiga utvecklingsskede som H&M befinner sig i inom bland annat multi-brand 

och omnichannel – se till att dessa nyckelpersoner i ledande befattningar stannar kvar inom H&M-

koncernen under denna viktiga utvecklingsfas. Femårsregeln gäller från och med det år årsstämman 

beslutade om detta, vilket skedde på årsstämman våren 2014 (då benämningen var kompletterande 

riktlinjer), till och med maj fem år senare dvs. 2019. På individnivå kan ersättningen variera mellan 

0,5 och 5 miljoner kronor netto efter skatt. Den exakta fördelningen per individ bestäms av VD 

och styrelseordförande. Den totala kostnaden för koncernen beräknas bli 30 miljoner kronor per år 

inklusive sociala avgifter under fem år. Utöver detta kan vid enstaka tillfällen ledande 

befattningshavare efter diskretionärt beslut av VD och styrelseordförande erhålla engångsbelopp, 

dock maximalt en extra fast årsgrundlön. Diskretionära engångsbelopp kan även utbetalas till övriga 
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nyckelpersoner. Riktlinjerna avviker från hur det brukar se ut i svenska bolag men tycks fungera bra 

i detta bolag. 

NETENT 

Mikael Gottschlich hade avböjt omval och årsstämman beslutade nyval av Maria Hedengren, idag 

finanschef hos iZettle och tidigare finanschef hos NetEnt. Vigo Carlund omvaldes till ordförande 

för ytterligare ett år. Antalet kvinnor i styrelsen ökar till tre av åtta ledamöter, vilket är bra. 

Årsstämman beslutade ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med 

åtföljande rätt för alla anställda att teckna aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande 

130 procent av aktiekursen. Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till 0,3 procent av 

det totala antalet aktier och 0,15 procent av det totala antalet röster i bolaget. Med beaktande av 

utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptionsprogram uppgår den sammanlagda 

utspädningseffekten till 1,3 procent av det totala antalet aktier och 0,6 procent av det totala antalet 

röster i bolaget. Styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom 

att utge en kontant ersättning som utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. 

Ersättningen kommer endast att utbetalas under förutsättning att deltagaren alltjämt är anställd 

inom koncernen samt att vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Den kontanta nettoersättningen 

kan maximalt uppgå till 70 procent av erlagd premie. AP3 konstaterar att optionsprogrammet är 

långsiktigt (treårigt), innebär ett risktagande för deltagarna då dessa betalar en marknadsmässig 

premie, innehåller någon typ av prestationskrav då teckningskursen ligger på 130 procent av 

aktiekursen och har en bestämt och begränsad kostnad. Det som kan tyckas vara något udda är 

styrelsens möjlighet att kontant kompensera deltagarna för den kostnad de har för att köpa 

tilldelade optioner. Fonden röstade dock ja till förslaget. 

KINDRED GROUP 

Therese Hillman hade avböjt omval och årsstämman beslutade omval av övriga sju 

styrelseledamöter samt omval av Anders Ström till ordförande. När styrelsen tappar den ena av de 

två kvinnorna minskar kvinnoandelen från 25 till 14 procent, klart lägre än det mål om minst 

35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningens 

målsättning är 40 procent representation av det minst företrädda könet år 2020. 

Ordförandes engagemang i styrelsearbetet har varit av sådan omfattning att den ersättningspool om 

140 000 GBP för projektarbete som utförs av ordförande på uppdrag av styrelsen och som ligger 

utanför det normala styrelsearbetet som ordförande, har utnyttjats maximalt varje år. Därför 

föreslog valberedningen att ordförandes ordinarie arvode skulle höjas från 165 000 GBP till 

250 000 GBP och att den ersättningspool som ingått i föregående års ersättning skulle avskaffas. 

Denna förändring av ersättningsstrukturen leder till en minskning av ordförandes totala ersättning 

från 305 000 GBP till 250 000 GBP. Det projektarbete som utförs av ordförande på uppdrag av 

styrelsen får därmed anses ingå i det normala styrelsearbetet. Valberedningen föreslog även att den 

ersättningspool som varit tillgänglig för övriga styrelseledamöter för övrigt projektarbete utanför 

det normala styrelsearbetet skulle tas bort. Enligt AP3 var detta bra förslag som fonden stöttade. 

Tilldelning av aktier till de anställda har fram till och med 2012 skett via optionsprogram men sker 

från och med 2013 genom ett prestationsbaserat aktieprogram som sträcker sig över tre år. 

Nuvarande program sträcker sig över 2018, vilket betyder att inget beslut behövde fattas på denna 

årsstämma. 
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ACTIC GROUP 

Årsstämman beslutade nyval av styrelseledamoten Stefan Charette, tidigare VD i Creades AB och 

Investment AB Öresund. Av de åtta ledamöter som inte är anställda i bolaget är endast två kvinnor, 

vilket innebär en kvinnoandel på 25 procent. Andelen ligger därmed långt under det mål om minst 

35 procent kvinnor år 2017 som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Enligt bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen för 

VD baserad på årliga prestationsmål och kan uppgå till högst sex månadslöner och för övriga 

ledande befattningshavare till högst fem månadslöner. Bolaget har ganska återhållsamma rörliga 

ersättningar och inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram. 

TELEKOMOPERATÖRER 

 

MILLICOM 

Det skedde stora förändringar i styrelsen förra året och även i år beslutade årsstämman ganska stora 

förändringar. Lorenzo Grabau och José Miguel Garcia Fernandez stod inte till förfogande för 

omval. Valberedningen föreslog nyval av Anders Jensen, VD MTG Sweden, José Antonio Rios 

Garcia, CEO Celistics Holdings, och Roger Solé Rafols, Chief Marketing Officer vid Sprint 

Corporation. Av de nio ledamöter som inte är anställda i Millicom är endast en kvinna, vilket 

innebär att andelen kvinnor i styrelsen är alldeles för låg. 

Bolaget har både kortsiktiga incitamentsprogram (STI) och långsiktiga program (LTI). STI består av 

50 procent kontant ersättning och 50 procent aktiebaserad utbetalning. STI baseras på personlig 

såväl som företags/operationell/divisions/grupp måluppfyllelse. STI är viktat 70 procent mot 

finansiella mål och 30 procent mot personliga mål. Måluppfyllelse mellan 90 och 120 procent ger 

utbetalning av STI, vilket ger 200 procent av grundlönen. LTI omfattar endast ”Millicom’s Global 

Senior Management” (51 personer) och jämfört med förra året har man gjort några ändringar. Man 

har flyttat aktiebaserad utbetalning till STI, både VD och CFO deltar med samma villkor som 

övriga i LTI och relativ TSR-mål har lagts till pga. rådande makroomständigheter. För att delta i 

LTI måste VD inneha fyra gånger sin årliga grundlön i aktier, CFO två årslöner, andra ledande 

befattningshavare en årslön och övriga måste inneha en halv årslön i aktier. AP3 konstaterar att 

styrelsen har flyttat den aktiebaserade utbetalningen i LTI till STI, vilket innebär mer kortsiktiga 

prestationsvillkor. Å andra sidan har kontantutbetalningen i STI minskat på bekostnad av att en 

högre andel betalas ut i aktier, vilket är bra. Programmet uppfyller i stort sett de krav AP3 ställer på 

den här typen av ersättningskomponenter. 

TELE2 

Styrelseledamoten Lorenzo Grabau hade avböjt omval och valberedningen nominerade Anders 

Björkman, VD för B2B-leverantören OnePhone Holding, till ny ledamot. Av de stämmovalda åtta 

ledamöterna är hälften kvinnor, vilket är mycket bra. 

Årsstämman beslutade ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram enligt samma struktur 

som föregående år. Programmet omfattar 220 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. 

Deltagande kräver att man äger aktier, antingen sedan tidigare eller att man förvärvar aktier på 

marknaden. Det maximala antalet aktier som man kan investera i motsvarar 9-16 procent av den 

fasta årslönen. Deltagarna har möjlighet att erhålla vederlagsfri tilldelning av mål- samt 

prestationsbaserade aktierätter. Om man efter tre år fortfarande är anställd och har kvar sina 

investerade aktier erhåller man en (1) aktie gratis. Dessutom kan man erhålla ett antal mål- och 
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prestationsbaserade aktierätter beroende på befattning. Den maximala vinsten är begränsad till fyra 

gånger dagens aktiekurs. Maximal utspädning uppgår till 0,4 procent. Programmet uppfyller de krav 

som fonden normalt sett ställer på den här typen av ersättningsinstrument och fonden röstade ja till 

förslaget. 

TELIA COMPANY 

Valberedningen föreslog omval av samtliga åtta ledamöter. Bolaget har en könsmässigt helt 

jämställd styrelse då fyra av åtta ledamöter är kvinnor. Bolaget har dessutom en kvinnlig 

styrelseordförande. 

Telia har sedan många år tillbaks ett incitamentsprogram, men sedan 2010 utgår varken årlig eller 

långsiktig rörlig kontant ersättning till medlemmar i koncernledningen. Det långsiktiga 

incitamentsprogram som styrelsen föreslog på stämman omfattar 200 nyckelpersoner. Givet att 

finansiella mål relaterade till EBITDA och TSR uppfylls under en treårsperiod kan deltagare 

vederlagsfritt erhålla prestationsaktier våren 2020. Maximalt antal prestationsaktier är oförändrat 

från 2016 och har ett sammanlagt marknadsvärde som inte överstiger 30 procent av deltagarens 

årliga grundlön före skatt. Det sammanlagda marknadsvärdet av prestationsaktier som kan erhållas 

får inte överstiga 60 procent av deltagarens grundlön före skatt. Erhållandet av prestationsaktier är 

normalt avhängigt av fortsatt anställning under treårsperioden. Den förväntade kostnaden för 

programmet uppgår till 72 miljoner kronor och den maximala kostnaden till 144 miljoner kronor. 

Prestationsaktieprogrammet medför inte någon utspädningseffekt eftersom programmet säkras 

med antingen egna aktier eller med ett säkringsarrangemang med en bank eller annat finansiellt 

institut genom redan utgivna aktier. Incitamentprogrammet uppfyller många av de krav AP3 ställer 

på denna typ av ersättning. Programmet innehåller en prestationskoppling, är tillräckligt långsiktigt, 

och kostnaden för aktieägarna är känd och begränsad då programmet har ett tak för tilldelning. 

Förslaget innehåller dock inget krav på eget risktagande från deltagarna. AP3 röstade ja till förslaget. 
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