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AP3 i korthet
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensions
systemet. Buffertfonderna utgör cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets
totala tillgångar.
AP3 har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga
nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en
låg risk. Fonden har två roller i pensionssystemet, dels att utgöra en buffert när
in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till finansiell stabilitet
i pensionssystemet.

Fondens mål
Att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs en inflationsjusterad avkastning,
om i snitt 4 procent per år över tid.
Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning.

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

AP3s investeringar
För att nå det långsiktiga målet om 4 procent real avkastning per år i snitt investe
rar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade och onoterade till
gångar. AP3 verkar för att bolagen som fonden investerar i ska agera ansvarsfullt.
Marknadsvärdet på portföljen uppgick till 258 475 mkr per 31 december 2013.
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14,1

procent
uppgick avkastningen efter kostnader till
2013. De senaste 10 åren har AP3 skapat
en nominell avkastning på 6,5 procent
i snitt per år och en real avkastning på
5,2 procent per år. AP3 har därmed över
träffat sitt avkastningsmål om 4 procent
real avkastning per år över tid.

6 880

miljoner
kronor betalade AP3 ut 2013 för att
täcka underskottet i pensionssystemet.

32 398

miljoner kronor skapade AP3 i avkastning
2013, vilket motsvarade 14,1 procent i
avkastning efter kostnader.

258 475
miljoner kronor uppgick AP3s fondkapital
till vid utgången av 2013.

Nyckeltal
Fondkapital vid årets slut, mdkr

2013

2012

2011

2010

2009

258,5

233,0

214,1

220,8

206,5

Nettoflöden från pensionssystemet, mdkr

-6,9

-3,8

-1,2

-4,0

-3,9

Årets resultat, mdkr

32,4

22,6

-5,5

18,3

29,4

Avkastning före kostnader, %

14,2

10,7

-2,4

9,1

16,4

Avkastning efter kostnader, %

14,1

10,7

-2,5

9,0

16,3

Förvaltningskostnadsandel totalt, %

0,13

0,14

0,11

0,14

0,17

Förvaltningskostnadsandel exklusive provisionskostnader, %

0,07

0,08

0,07

0,07

0,08
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året i sammandrag

Året i sammandrag
Året präglades av förbättrad konjunktur i många
länder. Tydligast var återhämtningen i USA. Expansiv
penningpolitik i kombination med successivt förbättrad
konjunktur och ett lågt inflationstryck lyfte aktiekurserna
i Nordamerika och i Europa. Aktiekurserna backade dock
på tillväxtmarknaderna.
Fondens resultat uppgick till 32 398 (22 638) mkr.
AP3s totalavkastning uppgick till 14,2 procent före kost
nader och 14,1 procent efter kostnader. Riskklass Aktier
gav det största positiva bidraget, 12,5 procentenheter,
till fondens totalavkastning.
Fondkapitalet uppgick den 31 december 2013 till
258 475 mkr, vilket var en ökning med 25 519 mkr jämfört med årsskiftet 2012. Fondkapitalets förändring har
påverkats av utbetalningar till pensionssystemet om
6 880 mkr under 2013.
Fonden har den senaste tioårsperioden, 2004-2013, ska
pat en nominell avkastning om 6,5 procent per år, vilket
innebär att AP3s avkastning har överstigit inkomstindex,
dvs det index som används för uppräkning av pensions
rätterna i pensionssystemet. Inkomstindex uppgår
under samma period till 3,0 procent per år.
AP3 har skapat en real avkastning, dvs inflationsrensad
avkastning, om 5,2 procent per år under den senaste
tioårsperioden 2004-2013 och har därmed överträffat
sitt långsiktiga avkastningsmål om 4,0 procent real
avkastning per år.

Avkastning per riskklass 2013, procent
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vd har ordet

”Målet om fyra procents real
avkastning uppnåddes för
såväl den senaste tre-, femsom tioårsperioden.”

2013 resulterade i ansenlig tillväxt
Året 2013 summerar Tredje AP-fondens högsta resultat räknat i kronor sedan 2001. AP3s totala tillgångar
uppgick vid årsskiftet till 258,5 miljarder kronor. Det har varit en ansenlig tillväxt i kapitalet som initialt
2001 uppgick till 134 miljarder kronor och detta trots två börsnedgångar under perioden.
Det var med glädje vi på AP3 stängde böckerna 2013. Avkast
ningen uppgick till 14,1 procent, vilket motsvarar ett resultat
på 32,4 miljarder kronor. Det är fondens högsta resultat i
absoluta tal sedan starten 2001. För pensionssystemet är
det viktigt hur mycket kapitalet i absoluta tal har stigit. Av de
32,4 miljarderna har 6,9 miljarder gått till att täcka utgående
pensioner 2013 och resterande 25,5 miljarder tillförs pen
sionssystemets tillgångar. AP3s totala tillgångar uppgick vid
årsskiftet till 258,5 miljarder kronor. Det har varit en ansenlig
tillväxt i kapitalet som initialt uppgick till 134 miljarder och
detta trots två betydande börsnedgångar under perioden.
Målet om fyra procents real avkastning uppnåddes för såväl
den senaste tre-, fem- som tioårsperioden.

Kostnadseffektiv strategi
Vår målsättning är att vår förvaltning ska vara kostnads
effektiv. Vi har under åren utvecklat och förfinat vår strategi
och numera utvärderar vi strategin mot en basportfölj, som
kallas den långsiktiga statiska portföljen, LSP1. Den är sam
mansatt av globala aktie- och ränteindex som rebalanseras
månatligen och ska kunna ge en avkastning på fyra procent
realt över lång tid. AP3 har valt en mer avancerad förvalt
ningsstrategi som kräver mer resurser och kompetens än vad
LSP-strategin gör. Vår portfölj är mer diversifierad och den
förvaltas dynamiskt istället för mekaniskt. Vi har en betydligt

större bredd av tillgångar och förvaltningsstrategier i vår
portfölj än LSP. Vår förvaltningsstrategi är kostnadseffektiv
om den ger en bättre riskjusterad avkastning än LSP, vilket
den har gjort. De senaste två åren har vi haft en avkastning
som varit två procentenheter högre än LSP per år, dvs sedan
vi började utvärdera oss på detta sätt.

2015 års pensioner gynnas av årets resultat
Trots att de finansiella marknaderna har utvecklats starkt
sedan två år tillbaka, har inte den ekonomiska tillväxten varit
lika gynnsam. BNP i Sverige har bara vuxit med 1 procent i
snitt 2012 och 2013. Pensionssystemet har också blivit mer
ansträngt igen och 2014 kommer pensionerna t o m att
sänkas med 2,7 procent. Den dystra utvecklingen förklaras
främst av utvecklingen på arbetsmarknaden. AP-fondernas
starka resultat 2013 får positiv effekt på pensionerna, men
först 2015. Pensionsmyndighetens senaste prognos visar att
pensionerna då kommer att öka med över fem procent.
Tillväxten i ekonomin och på de finansiella marknaderna
går inte helt i takt. Ofta signalerar aktiemarknaden en
snabbare tillväxt innan en sådan faktiskt sker. Den återhämt
ning som vi har sett sedan krisen 2008-2009 har dessutom
präglats av massiva stimulanser från centralbanker, vilket
har gynnat de finansiella marknaderna mer än den ekono
miska tillväxten. Framför oss väntar nu osäkerheten om den
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En mer utförlig beskrivning finns i kapitlet Mål och investeringsstrategi.

vd har ordet

ekonomiska tillväxten kan klara att hålla uppe ångan i de
finansiella marknaderna när de penningpolitiska stimulan
serna minskas.
Under 2013 har fondens arbete präglats av en fortsatt
utveckling av strategin. Vi har sökt nya investeringsmöjlig
heter inom områden som kan skapa en god avkastning till
lägre risk än aktier. För att nämna några områden så har vi
börjat bygga ett nytt fastighetsbolag, Trophi, som äger och
förvaltar dagligvaruaffärer och vi har börjat bygga upp en
portfölj av s k riskpremiestrategier.

”Vi var tidigt ute när vi började
investera i gröna obligationer
2008 och sedan dess har vi
successivt ökat våra investeringar inom detta område.”

Gröna obligationer finansierar klimatprojekt
Förutom arbetet med att utveckla investeringsstrategin,
ökar vi kraven på att våra investeringar ska vara långsiktigt
hållbara. Vi var tidigt ute när vi började investera i gröna
obligationer 2008 och sedan dess har vi successivt ökat våra
investeringar inom detta område. Obligationerna finansierar
bl a olika klimatprojekt eller program som stödjer koldioxid
snåla verksamheter som sol- och vindkraft, effektivare
transporter, översvämningsskydd och förbättrad avfallshan
tering. Inledningsvis var det få investerare och få emittenter
av gröna obligationer på världsmarknaden, men under 2013
tilltog utbudet och efterfrågan också. Under året gjorde vi
flera investeringar, bl a i afrikanska utvecklingsbanken AfDBs
gröna obligation och i vårt eget fastighetsbolag Vasakronans

dito. Totalt uppgår AP3s portfölj av gröna obligationer till
närmare 2,4 miljarder kronor.

Hållbarhetsredovisning i år
I år innehåller årsredovisningen en hållbarhetsredovisning
där vi redovisar vår direkta ekonomiska, miljömässiga och
sociala påverkan enligt ett antal GRI-indikatorer2. Vi ser
årets redovisning som ett första steg i vår ambition att
utveckla hållbarhetsredovisningen framöver. Vår direkta

2

Global Reporting Initiative
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”Genom att samarbeta med de
andra AP-fonderna i upphandlingar
spar vi både resurser och förbättrar
vår förhandlingsposition.”

miljöpåverkan är relativt liten då vi är ett tjänsteprodu
cerande företag med få medarbetare. De investeringar vi
gör är vår indirekta påverkan på miljö och samhälle. Det
finns inte en universell metod för att utöva ett ansvarfullt
ägande, den måste anpassas till uppdraget. AP3s förvalt
ningsmodell består av många olika förvaltningsstrategier
där några innebär ett relativt stort ägande och inflytande
över bolagen vi äger, medan andra strategier snarare utgör
ett mer finansiellt ägande. I vårt arbete med att bidra till ett
mer hållbart samhälle väljer vi områden där vi bedömer att
vi kan göra störst nytta med beaktande av vårt uppdrag. Vi
för bl a dialoger med olika bolag för att höja medvetenheten
om hållbarhetsrisker. 2013 hade vi fokus på yttrandefrihet,
integritet och korruption inom telekom samt arbetsvillkor,
mänskliga rättigheter, korruption och miljö inom gruvbranschen och tobaksindustrin.

Effektivt att samarbeta kring upphandlingar
AP3 var ordförande i AP-fondernas etikråd 2013. Etikrådet är
ett av flera områden där AP-fonderna har ett väl fungerande
samarbete. Vi söker möjliga samordningsfördelar även
inom andra områden som t ex offentliga upphandlingar,
vilka är både tids- och kostnadskrävande. Under 2013 har
vi i samarbete med en eller flera AP-fonder bl a handlat upp
röstningsplattform3 och pensionsrådgivare. Tillsammans
med Andra AP-fonden har vi också inlett en upphandling av
depåbankstjänster som kommer att slutföras under 2014.
Genom att samarbeta i upphandlingar spar vi resurser och
förbättrar vår förhandlingsposition.

Utveckling för ökad kvalitet
Under 2013 hade vi stort fokus på att få uppgraderingen av
vårt affärssystem i drift. Projektet har pågått sedan 2011 och
har varit mycket resurskrävande. Uppgraderingen innebär
en nästan lika betydande förändring av affärssystemet som
om det vore nytt, vilket också har krävt utbildning internt.
Systemet implementerades under första halvåret och
genom uppgraderingen har AP3 nu ett modernt och effektivt
affärssystem på plats.
Det har skett en hel del förändringar inom personal
styrkan och personalomsättningen ökade under 2013
från att ha varit mycket låg under en längre tid. Det har
bidragit till att nya karriärmöjligheter öppnats internt, där
personal flyttat mellan avdelningar och grupper men också
avancerat till chefspositioner. I ledningsgruppen har två nya
positioner inrättats, dels en CRO4 (Chief Risk Officer) som
ansvarar för AP3s administration men med särskilt fokus
på riskanalys och kontroll, dels en CIO (Chief Investment
officer) som har till uppgift att förvalta den totala risken i
portföljen.
Bakom det goda resultatet och alla genomförda projekt
står en stark och kompetent personalstyrka och styrelse
som säkrar att vi alltid gör vårt bästa för att bidra till att
värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande
och framtida pensionärer. Jag vill rikta ett stort tack till er
alla för era insatser att på ett ansvarfullt sätt investera och
förvalta AP3s del av buffertkapitalet.

Kerstin Hessius
Verkställande direktör

3
4
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En röstningsplattform är ett elektroniskt system för röstning i aktier i utländska bolag.
Ersatte tidigare CFO som slutade under våren.

AP3s roll i pensionssystemet

”AP-fonderna har en viktig roll att fylla
de närmaste 30 åren genom att fonderna
täcker underskottet mellan pensions
inbetalningar och pensionsutbetalningar.”
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Pensionssystemet och AP-fondernas roll
Det allmänna pensionssystemet bygger på att de som arbetar betalar in pensionsavgifter som ger dem
pensionsrätter, vilka berättigar dem till pension i framtiden. AP3 är en del av det allmänna pensionssystemet
och fyller två viktiga roller. Dels utgör AP3 en buffert som ska bidra till att balansera in- och utflöden
i pensionssystemet, dels ska AP3 bidra till finansiell stabilitet i pensionssystemet.
Det svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av tre delar och
brukar illustreras med en pyramid. I pyramidens grund åter
finns det statliga pensionssystemet som omfattar samtliga
medborgare. AP3 tillsammans med övriga AP-fonder är alla
delar i det statliga pensionssystemet. I mitten av pensions
pyramiden återfinns tjänstepensionen. Tjänstepensionen
är den del av pensionen som arbetsgivare och arbetstagare
har kommit överens om, ofta som en del i ett kollektivavtal.
I toppen av pensionspyramiden ligger individens privata
pensionssparande. Till skillnad från de två andra delarna är
denna del helt frivillig.

Det statliga pensionssystemet
Alla som har betalat inkomstskatt i Sverige kommer att
erhålla pension från det allmänna statliga inkomstpensions
systemet, medan de som har haft låg eller ingen inkomst
erhåller s k garantipension. Totalt betalas 18,51 procent av
inkomsten till det statliga pensionssystemet varje månad.
Av dessa 18,5 procent betalas 2,5 procentenheter till
premiepensionssystemet och 16 procentenheter betalas
till det statliga inkomstpensionssystemet. I premiepensions
systemet sparas varje månads inbetalningar i fonder som
individen själv väljer. I det fall individen inte gör ett aktivt
fondval kommer pengarna att sparas inom AP7. Det samlade
värdet på dessa fondinvesteringar kommer, när individen

pensioneras, att bestämma den pension som erhålls från
premiepensionssystemet.
AP3 är en del av det statliga inkomstpensionssystemet.
Till skillnad från premiepensionssystemet sker inget
individuellt sparande i inkomstpensionssystemet. I stället
erhåller individen s k pensionsrätter där det totala antalet
pensionsrätter som individen har då hon pensioneras är
det som bestämmer den årliga pensionen under individens
återstående livstid.
Varje månads totala pensionsutbetalningar från
inkomstpensionssystemet finansieras av den månadens
inbetalningar av de yrkesaktiva. AP3, tillsammans med AP1,
AP2 och AP4, utgör en buffert i detta s k direktbetalnings
system. Är pensionsutbetalningarna mindre än inbetal
ningarna sparas överskottet i AP1-AP4. Är det i stället ett
underskott kommer medel tas från AP1-AP4. Eftersom de
yrkesverksamma betalar dagens pensioner utgör inkomst
pensionssystemet ett tydligt avtal mellan generationer som
är fastställt i lag. Även AP6 ingår i detta system, men för
närvarande sker inga betalningsflöden via denna fond.

AP3s roll i pensionssystemet
Inbetalningarna till inkomstpensionen, vilka utgör merpar
ten av de pengar som betalas in till det allmänna pensions
systemet, fonderas inte utan omvandlas till pensionsrätter,
en för varje inbetald krona. Värdet på dessa pensionsrätter

Pensionspyramiden

Privat
pensionssparande

Tjänstepension

Allmän pension

Premiepension

Inkomstpension

1
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Upp till 7,5 inkomstbasbelopp, (2013 motsvarade 7,5 inkomstbasbelopp
424 500 kronor) avsätts 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen.

AP3s roll i pensionssystemet

skrivs som regel upp med inkomstindex på årlig basis.
Inkomstindex speglar den genomsnittliga löneutvecklingen
i Sverige och utvecklingen är viktig för storleken på den
årliga pensionen. Ännu viktigare är antalet pensionsrätter en
person har tjänat in samt när i livet hon börjar ta ut pension.
Principen är att fler år i arbetslivet innebär fler pensions
rätter och färre år att fördela dem på.
AP3 har, förutom att fonden är en buffert för in- och
utbetalningar, en annan viktig roll att fylla i inkomst
pensionssystemet. I denna roll ska AP3 bidra till finansiell
stabilitet i pensionssystemet på lång sikt. Detta gör fonden
genom att se till att tillgångarna i fonden har en hög avkast
ning. Om de fem fonderna AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6 har
bättre avkastning än inkomstindex kommer fonderna att
bidra till hela pensionssystemets stabilitet. Därmed skapas
möjlighet för att framtida generationer ska kunna erhålla
en god pension.

Pension är framskjuten lön
När en individ pensioneras delas individens fordran på
pensionssystemet i form av antalet pensionsrätter med
ett så kallat delningstal. Delningstalet är förenklat uttryckt
förväntat antal år kvar i livet efter pensionering. Kvoten
mellan värdet på pensionsrätterna och delningstalet kom
mer i stort sett att utgöra årlig pension till individen från
inkomstpensionssystemet.
Under pensionen kommer den årliga utbetalningen att
öka varje år. Ökningen är dock inte lika hög som ökningen i
inkomstindex. Detta beror på att pensionen sätts lite högre
i början av tiden som pensionär. Denna initiala höjning
motsvarar ett förskott på pensionen på drygt 15 procent.
Förskottet återbetalas genom att pensionen under indivi
dens tid som pensionär skrivs upp 1,6 procentenheter lägre
än de yrkesverksammas pensionsrätter.

Ett hållbart pensionssystem
Pensionssystemet reformerades 2001. Det tidigare ATPsystemet krävde, för att det skulle vara stabilt, att Sverige
hade en hög ekonomisk tillväxt lång tid framöver och att
befolkningstillväxten var god. Dessutom bestämdes pensio
nen utifrån lönesumman under endast 15 år i stället för att
som i dagens system ta hänsyn till den totala lönen under
individens hela yrkesverksamma liv. Detta ledde till att
ATP-systemet blev mycket känsligt för variabler som befolk
ningstillväxt och arbetslöshet. Med tiden blev det uppen
bart att systemet inte var långsiktigt hållbart. När pensions
systemet reformerades fattades ett blocköverskridande
beslut i riksdagen om att göra systemet långsiktigt hållbart.
Denna hållbarhet åstadkoms genom att pensionsrätternas
värde anpassades efter pensionssystemets finansiella ställ
ning, som mäts med det så kallade balanstalet.

Pensionssystemets balansräkning
Inkomstpensionssystemets finansiella styrka kan utläsas i
systemets balansräkning. Är tillgångarna större än skul
derna räknas varje år värdet på pensionsrätterna upp med
inkomstindex. Är däremot tillgångarna lägre än skulderna,
justeras uppräkningen av värdet på pensionsrätterna nedåt
så att systemet på några års sikt har tillgångar som över
stiger skulderna.
Tillgångarna i inkomstpensionssystemet utgörs till 88
procent av avgiftstillgången, som är det samlade värdet av
framtida avgiftsinbetalningar, det vill säga de 16 procent
som betalas in i systemet. Övriga 12 procent av tillgångarna
består av AP-fondernas kapital.
Skulden i pensionssystemet utgörs av summan av alla in
dividers pensionsrätter. Pensionsskulden består av skulder
till både yrkesverksamma och till nuvarande pensionärer.

AP-fonderna är sedan 2009 nettobetalare i pensionssystemet
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Balanstalet styr pensionernas tillväxt
För att bedöma inkomstpensionens finansiella ställning
gör Pensionsmyndigheten varje år en sammanställning av
systemets tillgångar och skulder och fastställer balanstalet.
Balanstalet beräknas som tillgångar delat med skulder. Om
balanstalet är större än 1 är systemet konsoliderat efter
som de totala tillgångarna är större än skulden.
När systemets skulder överstiger dess tillgångar, det vill
säga när balanstalet är under ett, aktiveras den automatiska
balanseringen. Till att börja med innebär det att pensions
rätterna skrivs upp i en långsammare takt än inkomstindex.
Det sker till dess att tillgångarna åter överstiger skulden.
När systemet kommit i balans slutar systemet att ”bromsa”
och börjar i stället att ”gasa”. Detta sker till dess att värdet
av pensionsrätterna, skulden, kommit ikapp utvecklingen
på inkomstindex genom att pensionsrätterna räknas upp i
en snabbare takt än inkomstindex.
Avgiftstillgångarnas värde uppskattades vid utgången
av 2012 till hela 7 873 miljarder kronor, varav AP-fondernas
fondkapital utgjorde 958 miljarder kronor. Pensionsskulden
uppgick till 7 952 miljarder kronor vid utgången av år 2012.
Det innebär att pensionsskulden var högre än avgiftstill
gångarna och balanstalet uppgick till 0,98371.
Den automatiska balanseringen slår till när skulderna
är för stora
Index
130

Balansindex=inkomstindex,
balanseringen stängs av
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Inkomstindex

120

Balansindex
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110 BT‹1, balanseringen
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Ett autonomt pensionssystem
Genom den automatiska balanseringen är pensionssyste
met autonomt. Det innebär att systemet står på egna ben
och inte är beroende av finansiering från statsbudgeten.
Därmed kan avgifterna hållas konstanta och systemet
blir långsiktigt hållbart. Mekanismen bidrar också till att
knyta samman olika generationer. I en situation med svag
ekonomisk tillväxt i landet delas bördan mellan yrkesverk
samma och pensionärer. De yrkesverksamma drabbas av
högre arbetslöshet och därmed av lägre löner totalt sett,
medan pensionärerna får en lägre uppräkning av sina
pensioner än de skulle fått i ett läge med normal eller stark
ekonomisk tillväxt i Sverige. Eftersom det svenska allmänna
inkomstpensionssystemet är autonomt från statsbudgeten
och långsiktigt hållbart betraktas det idag som ett interna
tionellt föredöme.
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På grund av att AP-fondernas tillgångar utgör en mindre
del av pensionssystemets totala tillgångar har fondernas
avkastning en jämförelsevis liten påverkan på balanstalet
i ett kort perspektiv. Enligt Pensionsmyndighetens beräk
ningar betyder exempelvis en avkastning på AP-fonderna
om 10 procent att balanstalet ökar med 0,4 procent. Om
däremot pensionsavgifterna till systemet ökar med endast
1 procent ökar balanstalet med 0,6 procent.
Hur påverkas balanstalet av olika faktorer?
Typ av underlag

Förändring av balanstal

Börjar arbeta ett år tidigare

+4 %

Tar ut pension ett år senare

+2 %

Pensionsavgifterna ökar med 1 %

+0,6 %

Fondavkastning ökar med
10% - enheter ett enskilt år

+0,4 %

Fyra AP-fonder med ett gemensamt uppdrag
I samband med införandet av det nya pensionssystemet
2001, fördelades 134 miljarder kronor vardera till AP1,
AP2, AP3 och AP4. Fonderna fick samma regelverk och
uppdraget formuleras i den s k AP-fondslagen. Det innebär
att förändringar, t ex ändrade placeringsregler, kräver en
lagändring beslutad av riksdagen. Det är regeringen som ut
ser styrelserna i fonderna och varje år utvärderas fonderna
av Finansdepartementet på uppdrag av Finansutskottet.
Även AP6 är en del av buffertfondsystemet, men denna
fond regleras i särskild lag.
Genom att förvaltningen lades ut på flera AP-fonder
skapades ett system där fonderna kom att konkurrera med
varandra om att skapa den bästa långsiktiga avkastningen
på fondernas kapital. Dessutom minskade risktagandet i
buffertkapitalet i sin helhet genom att investeringsbeslutet
togs av totalt fem olika förvaltningsorganisationer. Systemet
med fem fonder stimulerar även till ökad kostnadseffek
tivitet. Därtill innebär flera AP-fonder att möjligheter till
politiskt inflytande minskar.
AP-fonderna har en stor roll att fylla de närmaste 30
åren, trots att de endast svarar för en 12-procentig andel
av inkomst- pensionssystemet. Sedan 2009 överstiger
pensionsutbetalningarna de inbetalda avgifterna, vilket
betyder att AP-fonderna hjälper till med att betala ut
pensioner. Underskottet beror på att den stora 40-talist
generationen har börjat gå i pension. Under 2013 betalade
AP-fonderna ut sammanlagt 27,5 mdkr, vilket motsvarade
6,9 mdkr per fond. Enligt Pensionsmyndighetens framskriv
ningar kommer AP-fonderna att fortsätta att betala ut
pengar till omkring år 2040.

1

Siffror för 2013 fastsälls av Pensionsmyndigheten under 2014
och var inte kända vid tryckning av denna årsredovisning.

mål och investeringsstrategi

”AP3s mål är att förvalta fondkapitalet till
största nytta för pensionsystemet genom
att skapa en hög avkastning till låg risk.”
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Mål och investeringsstrategi
AP3 ska bidra till att det finns en tillräckligt stor buffert så att pensionssystemet klarar de påfrestningar
som systemet kan utsättas för. I detta avsnitt beskrivs fondens mål och investeringsstrategi som ska till
godose att AP3 lever upp till sina två viktiga roller i inkomstpensionssystemet.
Övergripande mål
AP3s övergripande mål är att förvalta fondkapitalet till
största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom
att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan
fonden leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet.
För att tillgodose AP3s två roller i inkomstpensionssys
temet (dvs att dels utgöra en buffert när in- och utflöden
i systemet är i obalans och dels att bidra till finansiell
stabilitet i pensionssystemet) krävs en god avkastning till låg
risk på förvaltat kapital. Ju högre avkastning som genereras
desto större blir bufferten mot utflöden ur pensionssystemet.
En hög avkastning bidrar även till att pensionssystemets
finansiella ställning blir stark, vilket minskar risken för att den
automatiska balanseringen slår till.
När det gäller pensionssystemets finansiella ställning
finns det dock en tydlig motsättning mellan hög avkastning
på lång sikt och finansiellt risktagande på kort sikt. Ett högt
risktagande, som på lång sikt förväntas ge en hög avkastning,
kan på kort sikt medföra negativa resultateffekter, vilket
medför att fondkapitalet minskar och riskerar att bidra till att
skapa finansiell obalans i pensionssystemet. AP3s investe
ringsstrategi försöker överbrygga denna motsättning genom
att sprida riskerna i portföljen.

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

I AP3s arbete med att utifrån det övergripande målet
formulera ett operationellt avkastningsmål måste en
noggrann analys och bedömning göras av vilken risk som
fonden och därmed pensionssystemet kan acceptera. När
denna analys görs används ett tidsperspektiv på 85 år.
Analysen utgår bl a från att den förväntade utvecklingen
på balanstalet ska vara god, samtidigt som förväntade
pensionsbortfall till följd av den automatiska balanseringen
ska minimeras. AP3s slutsats är att ett realt avkastnings
mål, dvs inflationsjusterat, på 4 procent ger en god balans
mellan stabilitet på lång sikt och risken för värdefall i fond
förmögenheten på kort sikt.

Investeringsfilosofi och särdrag
AP3s investeringsfilosofi preciserar fondens övertygelse om
hur finansmarknaden fungerar och hur värde skapas. Inves
teringsfilosofin är grundläggande i utformandet av fondens
investeringsstrategi. Investeringsstrategin har till syfte att
specificera hur investeringsverksamheten ska bedrivas för
att förvaltningen ska utföras på bästa sätt. Den omfattar
allt från organisation och befogenheter till strategier och
analysmodeller för enskilda portföljförvaltare.
AP3s investeringsfilosofi utgår från allmänt vedertagna
principer inom modern kapitalförvaltning. En närmare
beskrivning av investeringsfilosofin finns illustrerad på nästa
sida. Kapitalförvaltare skiljer sig åt vid implementeringen av
investeringsfilosofin. Det är också genom implementeringen
som en förvaltare kan och bör ge uttryck för sina särdrag,
vilka har en förmåga att öka avkastningen över tid.

AP3s investeringsstrategi

Förvaltningsuppdrag

Investeringsfilosofi

Fondens särdrag

Investeringsstrategi
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AP3s särdrag kan beskrivas under följande fyra rubriker:
Långsiktighet – Många förvaltare saknar idag möjlighet
att arbeta långsiktigt eftersom korta utvärderingshori
sonter uppmuntrar till fokusering på vad som händer på
kort sikt. Det långsiktiga agerandet som AP3 kan utnyttja
möjliggör ett kontracykliskt agerande. Ett långsiktigt
agerande reducerar osäkerheten kring ”timing” och
tillåter gradvisa portföljförändringar mot den risknivå
och de riskpremier som anses ge en god balans mellan
risk och avkastning.
Flexibilitet – AP3 har möjlighet att agera på ändrade
förutsättningar och genomföra förändringar när så krävs.
AP3s organisation bygger på en nära koppling mellan
ledning och övriga delar av organisationen. Flexibiliteten
uppmuntrar också till att AP3 löpande utvecklar sitt
arbetssätt.
Anseende som kapitalförvaltare – Fondens arbetssätt,
historik, det statliga ägandet och den svenska hemvisten
leder till att fonden är en attraktiv samarbetspartner.
Detta innebär fördelar jämfört med många andra aktö
rer på finansmarknaden. AP3 har genom åren utvecklat
specifika kompetenser som idag utgör grundpelare för
verksamheten. Viktiga kompetensområden är alfa/
betaseparation, upphandling av extern förvaltning och
förvaltning av onoterade tillgångar.
Skalfördelar – AP3 är ur ett internationellt perspektiv
en tillräckligt stor aktör för att kunna bedriva en effektiv
kapitalförvaltning.

Investeringsstrategi
AP3s investeringsstrategi är inriktad på att fondens abso
luta avkastningsmål på 4 procent realt per år ska uppnås
över tid. Det handlar om att sätta samman en portfölj
av olika tillgångar som med rimligt risktagande kan nå
avkastningsmålet samt att förvalta och utveckla portföljen
så att risken anpassas till rådande förutsättningar. AP3
arbetar efter en strategi med en långt driven riskspridning

i linje med vad som anges i investeringsfilosofin. Dessutom
används utvärdering av olika finansiella tillgångar för att
öka träffsäkerheten i avkastningsprognoserna. Vidare har
AP3 valt att fokusera sina investeringar till områden där AP3
har ändamålsenlig kompetens och där fondens särdrag kan
utnyttjas.
En grundpelare i AP3s investeringsstrategi är fondens
förvaltningsorganisation med tydliga ansvarsområden och
befogenheter. AP3 arbetar med ett delegerat beslutsfat
tande där förvaltningsbesluten delegeras till de enheter
som har störst möjlighet att bedriva förvaltning på ett
lönsamt och kostnadseffektivt sätt. För att det delegerade
beslutsfattandet ska vara framgångsrikt krävs att analys och
implementering är strukturerade och att det finns en väl
uppbyggd riskhantering. Styrelsen beslutar om riktlinjer för
förvaltningen och övergripande allokering av risk i portföl
jen. Styrelsen bestämmer även de avvikelseintervall inom
vilka portföljen tillåts variera.

Fokus på övergripande riskallokering
Den faktor som över tid har störst betydelse för avkastningen
är fondens övergripande allokering av kapitalet och därmed
totalrisken i portföljen. Därför ligger fokus i investeringsstrate
gin på just den övergripande riskallokeringen. Utgångspunkten
är att styrelsen, fondens ledning och hela förvaltningsorga
nisationen ska arbeta för att fondens reala avkastningsmål
ska nås. Då ökar sannolikheten för att fondens övergripande
åtagande mot pensionssystemet ska kunna uppfyllas. Utifrån
AP3s syn på finansmarknadens funktion uppnås en lämplig
övergripande riskallokering genom diversifiering och genom
att fonden i ett medellångt perspektiv förändrar allokeringen
beroende på förutsättningarna på finansmarknaden, s k
dynamisk tillgångsallokering.
Såväl diversifiering som dynamisk tillgångsallokering
baseras på en modell där fondens tillgångar delas in i sju
olika riskklasser enligt bilden på nästa sida. Syftet med
att dela in totalportföljen i olika riskklasser i stället för
traditionella tillgångsslag är att åskådliggöra och förtydliga

AP3s investeringsfilosofi

Risktagande

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

Prognosförmåga

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

Riskspridning

Genom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas.

Tidsdiversifiering

Genom att kombinera investeringsbeslut med både lång, medellång och kort placeringshorisont
erhålls en högre riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås.
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de riskfaktorer som portföljen är exponerad mot. Strukturen
underlättar ett proaktivt agerande genom att ge en god
överblick över portföljens exponering mot olika riskfaktorer.
Riskklasserna bedöms också utifrån ett likviditetsperspektiv.

Diversifiering
Eftersom den förväntade reala avkastningen på ränte
bärande tillgångar med hög kreditvärdighet är för låg för
att kunna nå upp till AP3s avkastningsmål har AP3 en stor
andel investeringar i mer riskfyllda tillgångar. Allokering
till noterade aktier har historiskt varit den dominerande
riskfyllda investeringen.
För att minska fondens utsatthet för stora värdefall i
noterade aktier har AP3 sedan starten 2001 strävat efter
att hitta diversifierande investeringar som ryms inom
placeringsreglerna och är kostnadseffektiva. AP3 har t ex
gjort betydande investeringar i fastigheter, onoterade aktier,
försäkringsrelaterade obligationer och riskpremiestrate
gier. Sammantaget har det spridda risktagandet höjt den
riskjusterade avkastningen och de negativa konsekvenserna
vid kraftiga börsfall har minskat.

Dynamisk tillgångsallokering
Dynamisk tillgångsallokering syftar till att öka sannolik
heten att avkastningsmålet nås. För att uppnå detta strävar
fonden efter att krympa intervallet inom vilket avkastning
en under ett specifikt år kan variera. Syftet är att minska
risken för stora negativa utfall så att påfrestningarna på
pensionssystemet begränsas.
Den dynamiska allokeringsmodellens beslutsunderlag
baseras på strukturell och konjunkturell makroanalys, samt
på värdering av olika riskklasser och nivån på marknadens
riskaptit. Den konjunkturella analysen fokuserar på var
världsekonomin befinner sig i konjunkturcykeln och vart
konjunkturen är på väg. Skälet till att konjunkturutvecklingen
analyseras är att historisk data visar att ersättningen för
finansiellt risktagande har en tydlig koppling till konjunktur
cykeln.

AP3s förvaltningsportfölj

AP3s totala portfölj

Aktier

Räntor

Krediter

Inflation

Noterade
aktier

Statsobligationer

Kreditobligationer,
till exempel
bostadsoch företagsobligationer

Realräntor

Onoterade
aktier
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strategier

T ex försäkringsrisker och 
riskpremiestrategier

Mandat som
har låg
samvariation
med fondens
totala portfölj
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Utvärdering av fondens mål
AP3 styr mot ett absolut avkastningsmål. Allokeringsbeslut
fattas löpande för att dynamiskt anpassa portföljen till
finansmarknadens förutsättningar och fondens risktolerans.
Fondens styrelse utvärderar förvaltningen och har till sin
hjälp en utvärderingsmodell bestående av fyra delkompo
nenter som tillsammans ger en bild av AP3s möjligheter
att nå det långsiktiga målet samt hur dessa möjligheter
förvaltas.
Utvärderingens fyra delkomponenter:
Fondens operationella mål om 4 procent real avkastning
per år i snitt över ett antal fördefinierade tidsperioder
En långsiktig statisk portfölj
En extern jämförelsegrupp bestående av internationella
pensionsfonder med liknande uppdrag
En självutvärdering av allokeringsbeslut
Utvärderingen av fondens övergripande förvaltning bör
göras över en längre period då uppdraget innebär en lång
placeringshorisont. AP3 har valt en långsiktig utvärderings
horisont mellan fem och tio år med syfte att fånga en konjunk
turcykel. I avvaktan på att fonden har tillgång till data för en full
utvärderingsperiod kommer utvärderingen göras baserad på
tillgängligt datamaterial.
I tabellen nedan visas den reala avkastningen för AP3
under de senaste fem respektive tio åren. AP3 har nått sitt
långsiktiga mål om 4 procent real avkastning i snitt under
de senaste fem och tio åren och har därmed bidragit till att
stärka pensionssystemet under denna period.
Real avkastning per år

5 år (2009-2013)

8,2%

10 år (2004-2013)

5,2%

En långsiktig statisk portfölj
I den andra delen av utvärderingen jämförs AP3s historiska
avkastning med avkastningen för en långsiktig statisk port
följ som enbart innehåller noterade aktier och räntor. Den
statiska portföljen representerar en förvaltningsstrategi

1
2

som tar mindre resurser i anspråk än den förvaltningsinrikt
ning som AP3 valt. Denna statiska portfölj har en allokering
mellan de olika tillgångarna som ska kunna generera en
förväntad real avkastning på 4 procent. Prognoserna för de
olika tillgångarnas avkastning är framtagna utifrån historiska
dataserier och kan därför sägas utgöra vedertagna avkast
ningsprognoser på finansmarknaden.
Den långsiktiga statiska portföljens sammansättning och
löpande förvaltning kräver inte någon specifik förvaltnings
kompetens. Allokeringen mellan aktier och räntor är baserad
på historisk avkastning och portföljen rebalanseras månads
vis. Den innehåller inga allokeringar till tillgångar som t ex
fastigheter, onoterade aktier eller hedgefonder. Detta beror
på att dessa investeringsområden kräver resurser för att
välja lämpliga investeringar. Det är alltså inte möjligt att göra
generella indexinvesteringar inom dessa områden på sam
ma sätt som inom likvida aktie- och obligationsmarknader.
Den långsiktiga statiska portföljens resultat redovisas före
kostnader då uppgifter om förvaltningskostnader saknas1,
men jämförelsen görs mot AP3s resultat efter kostnader.
Syftet med att jämföra AP3s portföljavkastning med
avkastningen på den långsiktiga statiska portföljen är att
avgöra om de extra resurser som fonden tagit i anspråk
för att skapa en mer framgångsrik förvaltning varit en god
investering eller inte. Under 2013 avkastade AP3s portfölj
14,1 procent, att jämföra med den långsiktiga portföljens
avkastning på 11,2 procent.
I ett långt perspektiv är det naturligt att fokusera på
avkastningen, men i ett kort- eller medelsiktigt perspektiv
bör man även ta hänsyn till variationen i avkastning, dvs
graden av risktagande. Ett högt risktagande är negativt
eftersom det utsätter pensionssystemet för ytterligare risker.
Därför fokuserar utvärderingen på såväl skillnad i absolut
avkastning som skillnad i riskjusterad avkastning. Riskjuste
rad avkastning mäts med sharpekvot, som beräknas som
avkastning över riskfri ränta dividerat med volatiliteten i
avkastningen. Måttet visar på så sätt effektiviteten i förvaltningen, ju högre kvot dess bättre effektivitet. Sedan
20122 har AP3 haft en sharpekvot på 2,8 att jämföra med
2,3 för den långsiktiga statiska portföljen.

AP3s bedömning av att förvaltningskostnaderna för denna typ av portfölj ligger omkring 0,06- 0,08 procent.
AP3s styrelse fastställde den långsiktiga statiska portföljens sammansättning i slutet av 2011 för att börja
användas i syfte att utvärdera vald förvaltningsstrategi fr o m 2012.
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Extern jämförelsegrupp
AP3s förvaltning ska hålla en hög internationell standard
och fondens resultat utvärderas därför mot en internatio
nell jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen består av åtta
pensionsfonder som avseende förvaltad volym, avkast
ningsmål och typ av uppdrag liknar AP3. Under perioden
2009-20121 hade dessa fonder en real medianavkastning
på 7,3 procent, att jämföra med AP3s avkastning på 6,8
procent. En förklaring till att AP3 avkastat något mindre än
medianen är de olika fondernas valda riskprofiler och hur
de varierat under de senaste fem åren. Periodvis har en
del fonder haft större exponering mot riskfyllda tillgångar,
periodvis mindre. Även fondernas hemvist spelar roll, t ex
har eurokrisen slagit hårt mot flertalet europeiska fonder i
gruppen inklusive AP3.

Självutvärdering av allokeringsbeslut
Den fjärde delen av AP3s utvärderingsmodell är en själv
utvärdering av de allokeringsbeslut som har fattats under
året. Utvärderingen utgör ett verktyg som används för att ge
fondens styrelse och ledning en uppföljning av förvaltning
ens förmåga att bedöma utvecklingen på finansmarknaden
och om de riskallokeringsbeslut som fattats varit konsi
stenta med fondens prognoser. Genom utvärderingen kan
förbättrings- och utvecklingsområden identifieras. Självut
värderingen är en del i fondens interna strategiska arbete
med att kontinuerligt förbättra förvaltningen och därför
kommunicerar fonden inte denna utvärdering externt.

1

Vid tryckning av AP3s årsrapport var inte årssiffror för
2013 publicerade för alla inom jämförelsegruppen.
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Placeringsregler enligt AP-fondslagen1
Minst 10% extern förvaltning
Maximalt 10% av rösterna i ett noterat bolag
Maximalt 2% av marknadsvärdet på Stockholms
börsen
Minst 30% räntebärande placeringar med låg risk
Maximalt 5% av tillgångarna i onoterade värde
papper, fastighetsbolag ej inräknat
Maximalt 40% av tillgångarna får exponeras
mot valutarisk
”Fonden får inte placera i optioner, terminer eller
andra likartade finansiella instrument med råvaror
som underliggande tillgång”
”Fondens ägande är inget näringspolitiskt eller
ekonomisk-politiskt instrument”
”Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten, dock utan att göra avkall på det
övergripande målet om hög avkastning”
1

Lagen om allmänna pensionsfonder (2000:192)

ägarstyrning

”AP3 prioriterar att engagera sig i de
bolag som fonden har ett stort ägande i
eller där engagemang gör störst skillnad.”
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Ansvarsfull ägarstyrning del av fondens uppdrag
AP3 är, som en del av det statliga inkomstpensionssystemet, oberoende från etablerade ägarsfärer och fri
från andra affärsintressen än avkastningsmålet. Fondens oberoende ställning ger goda möjligheter att vinna
respekt i rollen som ägare, vilket är en förutsättning för att få gehör i de frågor som fonden driver. AP3s
uppfattning är att välskötta bolag på sikt leder till högre avkastning och lägre risk och det är därför viktigt
att vara en ansvarsfull ägare med miljö- och etikhänsyn som en integrerad del av investeringsstrategin.

Strategi för ägarstyrning
Ägarstyrningsarbetet tar avstamp i den ägarpolicy som
årligen fastställs av fondens styrelse. AP3 prioriterar sina
resurser till bolag som fonden har stort ägande i eller där
fondens engagemang gör störst nytta.

Ägarpolicyn inkluderar fondens syn och krav på:

Aktieägares rättigheter och skyldigheter – Centrala
frågor som AP3 värnar om inkluderar likabehandling av
aktieägare och rösträtt på bolagsstämmor.
Kapitalstruktur – Ägarpolicyn inkluderar fondens syn på
vinstutdelning till aktieägarna, utformning av nyemissio
ner och återköp av aktier.

Styrelsesammansättning – Fonden arbetar för att öka
mångfalden både beträffande etnicitet och kön. Fonden
värnar om den svenska modellen med valberedningar.
Ersättningsfrågor – AP3s ägarpolicy karakteriseras av att
den verkar i en återhållande riktning när det gäller rörliga
ersättningar till ledande befattningshavare. Fondens
grundläggande krav på aktierelaterade incitaments
program inkluderar att de ska vara rimliga, transparenta,
kopplade till prestation, kunna utvärderas samt att det ska
finnas fastställda tak relaterade till den fasta lönen.
Miljö- och etikhänsyn – AP3 verkar för att bolagen som
fonden investerar i ska agera ansvarsfullt. Miljö- och etik
hänsyn är en del av fondens investeringsstrategi då AP3s
uppfattning är att det finns en koppling mellan bolags
ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera
långsiktigt aktieägarvärde. Välskötta bolag är därmed
bättre långsiktiga investeringar.

AP3s verktyg för utövandet av ägarrollen

AP3s övergripande
arbete med ägarfrågor

Deltar och bevakar
fondens intressen i
legala processer

Stöder
investerarinitiativ

Samarbetar med
andra investerare

Röstar, lägger egna
förslag samt gör inlägg
på bolagsstämmor

Deltar i utveckling
av självreglering av
marknaden

Utesluter bolag

För dialog
med bolagsledning
och styrelser

Deltar i
valberedningar
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Värdegrund baserad på internationella konventioner

Dialoger främsta verktyget för att påverka

Som en del av det svenska inkomstpensionssystemet bygger
AP3s värdegrund på samma värdegrund som den svenska
staten. I denna är demokrati, alla människors lika värde, den
enskilda människans frihet och värdighet samt en hållbar
utveckling centrala delar i enlighet med skrivningarna i
regeringsformen. Svenska statens värdegrund kommer
också till uttryck genom de internationella konventioner som
Sverige har undertecknat, däribland konventioner om miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana
vapen samt genom det stöd som Sverige ger till initiativ
såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multi
nationella företag. Tillsammans med den svenska statens
värdegrund utgör internationella konventioner väsentliga
instrument för AP3 i arbetet att ta miljö- och etikhänsyn.
I arbetet med miljö- och etikhänsyn i placeringsverksam
heten utgår AP3 från att alla konventioner som Sverige har
undertecknat är lika viktiga och därmed ska följas. Denna
utgångspunkt stöds även i beslut och uttalanden från olika
FN-organ, som poängterar att de mänskliga rättigheterna är
universella, odelbara, ömsesidigt beroende av och relaterar
till varandra och inte går att inbördes rangordna. Genom
att knyta AP3s krav till internationella konventioner och
genom att samarbeta med andra i samma syfte kan fonden
bli en del av en internationell samverkan på den internatio
nella finansmarknaden och bidra till att konventionsbrott
förhindras.

AP3 arbetar i första hand med bolagsdialoger då fonden
bedömer att man via dialog har störst möjlighet att påverka
bolagen. Som långsiktig ägare är AP3 medveten om att
förändringar kan ta tid och arbetar därför systematiskt med
att följa upp synpunkter och krav tills målen för respektive
dialog har uppnåtts. Syftet med dialogerna är att säkerställa
att bolagen har riskledningssystem på plats, uppförande
koder samt hållbarhetsansvariga i sin organisation för att
minska risken att de hamnar i situationer där de bryter mot
internationella konventioner.
Under 2013 fokuserade AP3 bl a på proaktiva dialoger
riktade mot bolag i nedanstående branscher:
Telekombranschen – Yttrandefrihet, integritet och
korruption
Textilindustrin – Arbetsvillkor hos leverantörer
Tobaksbranschen – Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter,
korruption och miljö
Gruvbranschen – Miljö, mänskliga rättigheter och
korruption
Kakaoindustrin – Barnarbete inom leverantörsledet

Ökad effektivitet med Etikrådets samlade kraft
AP3 samordnar sitt arbete kring genomlysning och dialog
med utländska bolag med AP1, AP2 och AP4 via det gemen
samma Etikrådet, som arbetar både proaktivt och reaktivt.
Fondernas aktieportföljer genomlyses med hjälp av en
extern konsult för att undersöka om något av fondernas
aktieinnehav bryter mot internationella konventioner. Om
ett bolag anklagas för brott mot internationella konven
tioner undersöks sakförhållandena, bolaget kontaktas och
uppmanas att vidta åtgärder för att hantera den uppkomna
kränkningen, men också för att förhindra att brott upprepas.
Att utesluta ett bolag innebär inte att kränkningarna för
svinner och därför anser AP3 att det är mer ansvarsfullt att
i första hand vara kvar som ägare för att påverka bolaget.
Som en sista utväg kan en uteslutning av bolaget bli aktuell.
Under 2013 uteslöt AP3 fyra bolag.
Överträdelser av internationella konventioner är ofta
symptom på att bolagen inte har uppmärksammat sitt
ansvar för incidenter eller haft tillräckligt fokus på proaktivt
arbete avseende miljöhänsyn och sociala frågor. Etikrådets
proaktiva arbete syftar till att uppmana bolag i en bransch
att arbeta förebyggande så att hållbarhetsriskerna i bolaget
minskar och bolaget agerar ansvarsfullt.

Genom dessa dialoger vill AP3 höja bolagens medvetande
kring hållbarhetsrisker och säkerställa att bolagen har policyer
på plats samt arbetar aktivt för att hantera riskerna.

Integrering av miljö och etik i andra tillgångsslag
AP3 skrev under FNs principer för ansvarsfulla investeringar
(PRI) 2006 och strävar löpande efter att integrera miljö- och
etikhänsyn i både investeringsbeslut och löpande uppföljning
av investeringar där så är möjligt. På nästa sida beskrivs hur
AP3 implementerar PRIs principer i portföljens olika delar.

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

AP3s ägarpolicy, ägarstyrningsrapport och Etikrådets årsrapport
finns på www.ap3.se samt www.etikradetapfonderna.se
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Hållbarhetsfrågor som del av investeringsstrategin
AP3s investeringsportfölj består framför allt av noterade
och onoterade aktiebolag, räntebärande tillgångar, skogs
investeringar och fastigheter. Investeringarna förvaltas
av externa och interna förvaltare. Vissa investeringar
görs direkt i bolag, andra via fonder eller olika finansiella
instrument.

Val av investering påverkar hur hållbarhetsfaktorer
integreras
Hållbarhetsfrågor är en av flera faktorer som beaktas i valet av
en investering. AP3 ser hållbarhetsfrågor som både risker och
möjligheter. Det övergripande ägarstyrningsarbetet fokuserar
på var fonden genom bolagsdialoger, röstning och annan

integreringsmetod
Nedan följer olika exempel på hur AP3 integrerar hållbarhets
faktorer i både investeringsbeslut och löpande uppföljning
baserat på fondens uppdelning av portföljen i de sju risk
klasserna. Fonden väljer ofta en eller flera av nedanstående
integreringsmetoder.
Hållbarhetsaspekter inkluderas i AP3s investeringar på
ett eller flera av nedanstående sätt:
Aktier
Genomlyser noterade aktier för konventionsbrott och
incidenter
Genomlyser noterade aktier rörande hållbarhetsrisker
För dialog med bolag och riskkapitalfondförvaltare kring
olika hållbarhetsfrågor
Röstar på bolagsstämmor, deltar i valberedningar och
lägger egna aktieägarförslag
Ställer hållbarhetskrav på externa förvaltare både före
och under investeringsperioden
Inkluderar hållbarhetsfaktorer i interna aktiva för
valtningsmandat
Investerar i tematiska hållbarhetsinvesteringar, t ex
vindkraft och clean tech
Samarbetar med andra aktieägare för att påverka bolag

bolagspåverkan kan göra störst skillnad. Fonden integrerar
hållbarhetsaspekter i sina investeringar på olika sätt. I valet
av hur AP3 integrerar hållbarhetsfaktorer tar fonden hänsyn
till en rad faktorer såsom:
Typ av tillgång fonden investerar i
Förvaltningsstil, dvs om en tillgång är aktivt eller passivt
förvaltad
Förvaltningsform, dvs om en tillgång förvaltas internt
eller externt
Kostnader och avkastningsanalys
Väsentlighetsanalys över var riskerna är störst
Analys över var fondens ägararbete gör störst skillnad

Räntor
Investerar i gröna obligationer som syftar till att generera
kapital till klimatrelaterade projekt som stödjer koldioxid
snåla verksamheter, t ex sol- och vindkraftverk, effekti
vare transporter, förbättrad avfallshantering, energisnåla
hus och hållbart skogsbruk
Krediter
Genomlyser och använder samma uteslutningskriterier
som för noterade aktier
Investerar i en kreditfond med fokus på bolag som arbetar
med övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi
Investerar i gröna företagsobligationer
Inflation
Hållbarhetsfrågor är ett krav i AP3s fastighets- och skogs
investeringar
Investerar i gröna fastigheter genom bl a Vasakronan
För dialog med fastighetsbolag i direktinvesteringar och
har möjlighet att påverka direkt genom plats i styrelser
Skogsinvesteringar ska vara certifierade med FSC1 eller
motsvarande för att säkerställa hållbart skogsbruk
Ställer hållbarhetskrav på externa fastighetsfonder både
före och under investeringsperioden
Deltar i fastighetsinitiativet Global Real Estate Sustaina
bility Benchmark, GRESB, och använder deras analyser
som grund för dialog med fastighetsbolag och fastighets
fonder

1
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Forest Stewardship Council

Intressentdialog

Intressentdialog och ekonomiska värden
AP3s verksamhet och de verksamheter som fonden investerar i påverkar människor, samhällen och miljö
direkt eller indirekt. De direkta ekonomiska värden som fondens verksamhet genererar består i huvudsak
av nettobetalningar till pensionssystemet. Därtill bidrar fonden med ekonomiska värden i form av löner
till fondens medarbetare, inbetalda skatter och bidrag till pensionssystemets långsiktiga finansiering.
Fonden har identifierat ett antal intressentgrupper som särskilt påverkar eller påverkas av fondens verk
samhet. De främsta verktygen för att kommunicera med dessa är genom dialog och extern rapportering.
Fonden strävar efter öppenhet och tillgänglighet.
Under 2013 har AP3 ökat sin närvaro på seminarier runt om
i landet för att öka kunskapen om pensionssystemet och
AP-fondernas roll. Hållbarhetsfrågor i stort och etiska och
miljömässiga aspekter kring enskilda investeringar fortsatte
röna stort intresse. Fonden har under året haft dialog och
löpande kontakt med flera intresseorgansiationer och

studenter, både på egen hand och via AP-fondernas gemen
samma Etikråd. Etikrådet bjöd in intresseorganisationer
till ett rundabordssamtal under andra kvartalet och under
tredje kvartalet bjöds politiker, andra investerare och olika
organisationer in till ett miljöseminarium.

INTRESSENTGRUPP

FÖRVÄNTNINGAR

DIALOG

Uppdragsgivaren
(Riksdag och regering)

Avkastningsmål
Kostnadseffektivitet
Bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering och buffert
Efterlevnad av riktlinjer, lagar och regleringar
Transparens

Enskilda möten
Regeringens årliga utvärdering
Extern revision av revisorer utsedda av regeringen
Rapporter

Pensionärer

Bidra till att den automatiska balanseringen inte aktiveras
Bidra till att täcka underskott i pensionssytemet

Talare på seminarium

Transparens kring miljö- och sociala risker i investeringar
Civilsamhället
(Inklusive intresseorganisationer, Transparens kring bolagspåverkan
Bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering och buffert
studenter och övrig allmänhet)
Kunskapsöverföring
Ansvarsfulla investeringar

Enskilda möten
Rundabordssamtal
Rapporter, hemsida
Talare på seminarier
Intervjuer och enkäter i samband med akademiska uppsatser

Medarbetare

Intressanta, utvecklande arbetsuppgifter
Öppenhet

Möten
Daglig dialog
Medarbetarundersökning

Media

Transparens
Tillgänglighet

Enskilda möten
Mediabevakning
Rapporter, hemsida

Samarbete kring bolagspåverkan
Andra investerare
(t ex pensionsfonder i Sverige och Kunskapsöverföring
utomlands)

Möten
Gemensamma bolagsdialoger
Erfarenhetsutbyten
Rapporter

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
2013

Mkr

Kommentar

Direkt tillskapat ekonomiskt värde
Intäkter

Realiserade och orealiserade vinster/förluster samt provisionskostnader

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader

Leverantörskostnader och icke-strategiska investeringar

Löner och ersättningar till anställda

Löner och ersättningar till anställda inklusive skatter och avgifter samt övriga personalkostnader

Betalningar till finansiärer

Betalningar för att täcka underskott i pensionssystemets in- och utbetalningar

Betalningar till den offentliga sektorn

Skatter exkl moms och personalrelaterade skatter och avgifter

Investeringar i samhället

Frivilliga bidrag och investeringar i det bredare samhället (inklusive gåvor)

Behållet ekonomiskt värde

Årets avkastning minus betalningar till pensionssystemet

32 572
64
110
6 880
0
0
25 519
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AP3s egen miljöpåverkan
Hänsyn till miljön är en viktig del i AP3s verksamhet. Fondens direkta miljöpåverkan är dock relativt liten
och omfattar i huvudsak tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens
kontorslokal samt inköp av kontorsutrustning.
Tjänsteresor

Kontorsmaterial återvinns

Vid val av färdsätt eftersträvar AP3 att i första hand välja
tåg framför flyg om resan sker inom Sverige. De flesta
tjänsteresor sker dock till utlandet och då med flyg. Telefonoch videokonferenser används i stor utsträckning som ett
alternativ till tjänsteresor.
Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket
möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel och
cykel till och från kontoret i stället för med bil. Fonden har
inga tjänstebilar.

Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar
kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushålls
avfall.

Energieffektiv kontorslokal

Indirekt miljöpåverkan
AP3s indirekta miljöpåverkan består av utsläpp och miljö
påverkan från de bolag som fonden investerar i. AP3
hanterar delar av denna indirekta miljöpåverkan genom
integrering av hållbarhetsaspekter i förvaltningen samt
genom ägarstyrning.

Jämförelsesiffror

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är
miljöcertifierad enligt LEEDs guldnivå. LEED är ett av värl
dens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som
bl a bedömer energianvändning, inomhusklimat, använd
ning av återvunnet och närproducerat material.

AP3 har tidigare år inte samlat in nyckeltal kring sin direkta
miljöpåverkan, vilket gör att vissa jämförelsesiffror för 2012
saknas i tabellen nedan.

Miljödata

Energianvändning inom organisationen
Energianvändning, totalt kwh
Förnybar energi, %

2013

2012

225 225

253 782

100

100

127 383

126 546

Varav värme, kwh

76 590

96 738

Varav kyla, kwh

21 252

30 498

Varav el, kwh

Total avfallsvikt2

2013

2012

Pappersförbrukning, kg

1 481

1 727

Avfall till förbränning , kg

400

0

Papper till förbränning, kg

862

420

Andel miljömärkt papper av total
pappersförbrukning, %
Återvunnet pappersavfall3, kg
Återvunnet elektronikavfall, kg

Direkta utsläpp av växthusgaser1
Tjänsteresor, kg CO2
Antal bud, st

2013

2012

44 481

N/A

144

N/A

Varav cykelbud inom Stockholm, st

80

N/A

Varav hybridbil inom Stockholm, st

11

N/A
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Bud mäts ej.
Återvunnet avfall mäts ej. Avfall för deponi är inte relevant.
Inkluderar tidningar, kuvert, mm.

1
2
3

100

100

4 690

4 771

148

250

MEDARBETARE

”AP3 är ett kunskapsintensivt
företag där medarbetare besitter
specialistkompetens och har över
19 års erfarenhet i snitt.”
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kompetenta Medarbetare med lång erfarenhet
AP3 är en kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper är av
stor vikt för fondens resultat. Många medarbetare besitter specialistkompetens och det är betydelsefullt
för AP3 att kunna attrahera rätt medarbetare. Fonden strävar efter att erbjuda en stimulerande arbets
miljö med hög grad av öppenhet, eget ansvar och professionalism. I snitt har fondens medarbetare 19 års
arbetslivserfarenhet och 75 procent har universitetsexamen.
för att förvalta risken i den övergripande portföljsamman
sättningen.
Kapitalförvaltningen, som leds av fondens vice VD, är
organiserad i fem enheter: strategisk allokering, beta
förvaltning, alfaförvaltning, alternativa investeringar
och externförvaltning. Vice VD ansvarar för den löpande
förvaltningen av portföljen.
Affärsstöd och kontroll som leds av fondens Chief Risk
Officer (CRO) är organsierad i fem enheter: backoffice, riskoch avkastningsanalys, ekonomi och rapportering, IT och
kontorsservice samt juridik och compliance. CRO ansvarar
för uppföljning och rapportering avseende risk och avkast
ning till styrelsen.
AP3 har även en utvidgad ledningsgrupp bestående av
fondens samtliga chefer, 14 personer, vars uppgift är att
samordna projekt samt utbyta information och erfarenheter.

Av fondens 53 anställda arbetar 30 personer inom kapital
förvaltningen, främst som analytiker och förvaltare. Övriga
23 anställda arbetar inom affärsstöd, kontroll- och stabs
funktioner.
Vid årsskiftet ingick fem personer i fondens lednings
grupp som består av VD, vice VD tillika chefen för kapital
förvaltningen, CIO, chefen för strategisk allokering samt
CRO tillika chefen för affärsstöd och kontroll. Ledningsgrup
pen ansvarar för fondens övergripande strategiska arbete,
budget och resultatfrågor, varumärke, kommunikation
samt personalfrågor.
Övergripande investeringsbeslut rörande allokering
inom de av styrelsen fastställda mandaten fattas i fondens
dynamiska allokeringsledningsgrupp. Frågor om fondens
övergripande riskhantering behandlas i fondens risk
kommitté. Fondens Chief Investment Officer (CIO) ansvarar

Styrelse
Compliance
officer
VD
Kommunikation
& hållbara investeringar
CIO
Personal

Vice VD
Chef Kapitalförvaltning

CRO
Chef Affärsstöd & kontroll

Strategisk allokering

Alternativa
investeringar

Backoffice

Risk & avkastningsanalys

Betaförvaltning

Externförvaltning

Ekonomi & rapportering

Juridik & compliance

Alfaförvaltning
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IT & kontorsservice

MEDARBETARE

Kontinuerlig kompetensutveckling viktig

Mångfald och jämställdhet

AP3 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte
att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
samt att utveckla verksamheten. Fonden arbetar aktivt
med kompetensförsörjningsfrågor för att säkerställa den
kompetens som krävs vid var tid.
I de medarbetarsamtal som årligen genomförs mellan
chef och medarbetare kartläggs utvecklingsbehov utifrån
kommande års målsättningar. Samtliga medarbetare på
AP3 genomgick utvecklingssamtal under 2013.
Fondens medarbetare får löpande ta del av kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte genom deltagande i
interna workshoppar, möten med andra investerare och
förvaltare samt inbjudna experter. Kompetensutvecklingen
sker även via utbildningar, seminarier och konferenser.
Under 2013 har fonden bjudit in specialister vid ett flertal
tillfällen som har fokuserat på olika hållbarhetsfrågor för att
på så sätt höja den interna kunskapen. Tio medarbetare har
påbörjat en e-learningutbildning kring hållbara investeringar
och om utfallet blir tillfredställande kommer fler medarbetare
erbjudas samma möjlighet.
Minst lika viktigt är att medarbetarna utvecklas i arbetet
genom att få lära sig nya saker, t ex genom att få nya eller
större arbetsuppgifter eller att delta i projekt. Fonden
arbetar därför även med kompetensförsörjning genom att
flera anställda genom åren har bytt roller internt och både
breddat sin kompetens och tagit vidare steg i sin karriär. Det
förekommer också att personer får byta arbetsuppgifter
och avdelning för att i större utsträckning komma till sin rätt
eller för att organisationens behov har förändrats. Under
2013 fick fem personer inom organisationen nya tjänster
internt.
Under 2013 påbörjades ett ledarskapsprogram för
fondens chefer. Medlemmarna i verkställande ledningen
har därtill individuella utvecklingsprogram med fokus på
ledarskap för att utveckla sin egen yrkeskompetens och
skapa professionella nätverk i näringslivet.

AP3 främjar jämställdhet och mångfald bland medarbetarna.
Fonden gör det möjligt för både män och kvinnor att kom
binera arbete med familjeansvar genom att erbjuda flexibla
arbetstider och arbete under eget ansvar. Därtill uppmunt
rar fonden sina medarbetare att vara föräldralediga. Under
2013 var 14 personer föräldralediga under delar av året,
varav 2 kvinnor och 12 män.
Per 31 december 2013 var 32 procent kvinnor och 68
procent män av fondens anställda. Andelen chefer med
personalansvar var 21 procent av totalt antal anställda. Av
dessa chefer var 27 procent kvinnor och 73 procent män.
Andelen chefer i verkställande ledningen var 9 procent i
relation till totalt antal anställda. Verkställande ledningen
bestod av 20 procent kvinnor och 80 procent män. Genom
snittsåldern på fondens anställda var vid utgången av året
44 år. Under året anställdes fem personer och åtta slutade.

Medarbetarundersökning
För AP3 är det viktigt att skapa en företagskultur och miljö
där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Medarbetar
undersökningar genomförs regelbundet i syfte att kartlägga
hur de anställda ser på verksamheten, hur väl fonden lyckats
förbättra sig sedan förra mätningen samt identifiera förbätt
ringsområden. Nästa medarbetaundersökning kommer att
genomföras under 2014.

Friskvård och hälsa
För AP3 är det viktigt att vara en arbetsgivare som erbjuder
en sund balans mellan arbete och fritid och som långsiktigt
fokuserar på de anställdas hälsa. Alla anställda erbjuds
regelbundna hälsokontroller och får motionsbidrag. AP3s
sjukfrånvaro låg under 2013 på en fortsatt låg nivå, 0,6
procent.

Könsfördelning 31 dec 2013
Kapitalförvaltning

Stab- och
stödfunktioner

5

12

Män

25

11

Totalt

30

23

Kvinnor

AP3 gör även årligen en marknadslöneundersökning för att
säkerställa att lönenivåer och ersättningspaket är marknads
mässiga och rimliga.

Interna etiska riktlinjer
AP3s interna uppförandekod inkluderar regler om repre
sentation, gåvor, bisysslor, intressekonflikter och egna
värdepappersaffärer. Fonden accepterar inga mutor eller
korruption. Uppförandekoden revideras löpande. Upp
förandekoden är en del av nyanställdas introduktionsut
bildning. Under 2013 hölls ett utbildningstillfälle för samtliga
anställda i syfte att påminna alla medarbetare om fondens
uppförandekod och värdegrund, diskutera etiska dilemman
samt hur uppförandekoden bör tillämpas. Alla anställda kan
rapportera till fondens compliance officer om de misstänker
att oegentligheter sker eller att de interna etiska riktlinjerna
inte följs. Fondens compliance officer undersöker samtliga
ärenden som kommer in och har en direkt rapporteringslinje
till styrelse och VD. Under 2013 inkom inga anmälningar.
AP3 har även interna regler som inkluderar arbetsmiljö,
hälsa och mångfald. AP3 har riktlinjer för att hantera
diskriminering, trakasserier, mobbning eller kränkande
särbehandling.
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LEDNING

Verkställande ledning

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

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

Mattias Bylund
Chief Risk Officer och Chef Affärsstöd & kontroll
AP3 sedan augusti 2002
Civilingenjör, född 1977.

Kerim Kaskal
Chief Investment Officer
AP3 sedan oktober 2013
Tidigare: Nektar Asset Management, AP3, Stora
Finance Bryssel, SEB och JP Bank.
Gymnasieekonom, född 1965.

Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef Kommunikation & hållbara investeringar
AP3 januari 2005 - januari 2014
Verkställande ledningen t o m 1 december 2013
Tidigare: Bank of Boston, Microsoft, Allgon, TurnIT
och Trygghetsrådet.

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

Civilekonom, född 1964.
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styrelse

Styrelse

Pär Nuder, Ordförande
Invald i AP3s styrelse 2011
Industriell rådgivare
Styrelseuppdrag som ordförande i Hemsö, Sund
bybergs stadshus och Öbergs färghus. Ledamot i
Fabege, Skistar, Swedegas och Stiftelsen Bergman
center på Fårö.
Tidigare uppdrag som finansminister, samordnings
minister, riksdagsledamot, statsministerns stats
sekreterare, ordförande i Vasallen och styrelse
ledamot i Vin & Sprit.
Jur. kand., född 1963.

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

Sonat Burman-Olsson
Invald i AP3s styrelse 2008
Tillträder i maj 2014 som VD och koncernchef för
COOP Sverige AB
Styrelseuppdrag i Lindab.
Tidigare uppdrag som Vice VD och CFO ICAkoncernen, Vice President Electrolux Group, Senior
Vice President Electrolux Europe, Vice President
Electrolux International, Executive Director-tjänster
på bland annat British Petroleum och Siemens.
Civilekonom och Executive MBA, född 1958.

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

Peter Englund
Invald i AP3s styrelse 2013
Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag i Wenner-Grenstiftelserna,
sekreterare i priskommittén för Sveriges Riksbanks
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
Tidigare uppdrag som Professor vid Uppsala
Universitet och University of Amsterdam.
Ekon Dr, Handelshögskolan, född 1950.

Gunvor Engström
Invald i AP3s styrelse 2008
Styrelseuppdrag i LF Fondförvaltning, Semcon,
Internationella Företagarföreningen, Apoteks
gruppen och Metria.
Tidigare uppdrag som landshövding Blekinge Län,
VD Bank2, VD Företagarna, departementsråd i
Näringsdepartementet, egen företagare och VD
Tjänsteförbundet.
Civilekonom, född 1950.

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

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

Elisabeth Unell
Invald i AP3s styrelse 2012
Oppositionsråd Västerås stad,
Ledamot i SKLs styrelse och Etablering Västerås.
Tidigare uppdrag som kommunstyrelsens ordförande
i Västerås och ordförande i Aroseken.
Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.
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Förvaltningsberättelse 2013
Viktiga händelser 

Rörelsens intäkter 

AP3 ökade under första halvåret sitt ägande i Hemsö
Fastigheter från 50 procent till 85 procent. Totalt upp
gick AP3s innehav inklusive ägarlån i Hemsö Fastigheter
till 6 992 mkr vid utgången av 2013.
AP3 förvärvade, via det helägda bolaget Trophi, en
portfölj med 72 handelsfastigheter. Trophis fastighets
innehav ökade under året genom flera nya förvärv och
vid utgången av 2013 uppgick AP3s aktieinnehav och
ägarlån i Trophi till sammanlagt 1 026 mkr.
Under året gjordes ett flertal investeringar i gröna
obligationer, bland annat obligationer utgivna av den
afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Fondens investe
ringar i miljöinriktade räntebärande tillgångar uppgick
per 31 december till totalt 2 369 mkr.

ÅRETS RESULTAT
Förvaltningsresultatet uppgick till 32 398 (22 638) mkr,
vilket motsvarar en avkastning på 14,2 (10,7) procent före
kostnader och 14,1 (10,7) procent efter kostnader. AP3s
fondkapital uppgick vid årets utgång till 258 475 (232 956)
mkr, en ökning med 25 519 mkr jämfört med föregående
årsskifte.
Under året hade fonden ett nettoutflöde om totalt 6 880
(3 788) mkr. Från och med 2009 är nettoflödet negativt pga
att inbetalda pensionsavgifter är lägre än pensionsutbetal
ningarna. Det innebär att AP3 betalar till Pensionsmyndig
heten för att täcka detta underskott.
Fondkapitalets förändring
Mkr
Ingående fondkapital 1/1
Pensionsavgifter
Pensionsutbetalningar
Avgift till Pensionsmyndighetens administration
Årets resultat
Summa fondkapital 31/12
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2013

2012

232 956

214 106

56 839

55 441

-63 488

-59 009

-230

-220

32 398

22 638

258 475

232 956

Rörelsens intäkter efter avdrag för provisionskostnader
uppgick till 32 572 (22 821) mkr. Rörelsens intäkter utgörs
huvudsakligen av realiserade och orealiserade värdeför
ändringar avseende fondens finansiella tillgångar, vilka
värderas till verkligt värde på balansdagen. Övriga intäkter
utgörs av räntenetto, erhållna utdelningar samt valutakurs
förändringar.
Årets provisionskostnader uppgick till 155 (119) mkr.
Provisionskostnader redovisas som en avdragspost under
rörelsens intäkter. Dessa kostnader avser fasta förvalt
ningsarvoden för externa mandat, förvaltningsavgifter för
fonder samt depåkostnader och andra relaterade tjänster.

RÖRELSENS KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick till 173 (183) mkr, varav 110
(117) mkr avsåg personalkostnader. Fondens totala kostna
der i förhållande till genomsnittligt fondkapital uppgick till
0,13 (0,14) procent. Procentandelen är beroende av såväl
kostnadsnivån som av fondkapitalets storlek.
Förvaltningskostnadsandel
2013

2012

Provisionskostnader, mkr

155

119

Rörelsekostnader, mkr

173

183

Förvaltningskostnadsandel1, %

0,13

0,14

Förvaltningskostnadsandel2, %

0,07

0,08

Mkr

1

Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt
fondkapital.

2

Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.
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Marknadsutveckling 2013
Under 2013 förbättrades konjunkturläget i många länder.
Tydligast var återhämtningen i USA trots att politikerna hade
svårigheter att komma överens om budgeten samt att det
tidvis fanns en oro för negativa konsekvenser av amerikanska
centralbanken Feds aviserade avveckling av obligationsköpen,
s k tapering. När beslutet om en successiv nedtrappning av
obligationsköpen kom i mitten av december blev marknadsreaktionen ganska mild. Obligationsräntorna steg något medan
aktiekurserna fortsatte uppåt.
Även euroområdet förbättrades långsamt från den recessionssituation som rådde i början av året. Eftersom inflationen successivt minskade under 2013 sänkte den europeiska centralbanken räntan två gånger. Till skillnad från den
amerikanska centralbanken, Bank of Japan och Bank of England genomfördes inga obligationsköp. Skillnaderna mellan
medlemsländernas ekonomiska utveckling var dock ganska
stora. Tyskland utvecklades starkt medan Spanien, Italien
och Frankrike kämpade i uppförsbacke. Utanför euroområdet
växte den brittiska ekonomin snabbare än euroområdet. Den
svenska ekonomin stagnerade under andra och tredje kvartalet men tillväxten verkar åter ha tagit fart i slutet av året,
åtminstone enligt ledande indikatorer.
Japan genomförde ambitiösa försök att lyfta ekonomin ur
det långvariga stagnations- och deflationsläge som karakteriserat de två senaste decennierna. Bank of Japans massiva
obligationsköp sänkte valutan och lyfte aktiekurserna samtidigt som både tillväxten och inflationen ökade under året.
Många av de mer snabbväxande ekonomierna präglades
av inflationstendenser, vilket medförde penningpolitiska åtstramningar och svagare tillväxt. Kina hade en förhållandevis
stabil utveckling, trots strukturella problem på både fastighets- och kreditmarknaderna. Övriga BRIC-länder kämpade
mot hög inflation och svagare tillväxt samtidigt som många
tillväxtekonomier med stora bytesbalansunderskott, exempelvis Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika och Turkiet,
drabbades hårt när den amerikanska centralbanken signalerade om s k tapering under våren. Dessa länders valutor och
aktiemarknader föll kraftigt under året.
De finansiella marknaderna präglades av fortsatt expansiv penningpolitik och i kombination med successivt förbättrad konjunktur samt ett lågt inflationstryck lyfte kurserna på
de flesta börser, i några fall till nya rekordnivåer. I genomsnitt
steg börskurserna inklusive utdelningar med cirka 28 procent under året enligt ett globalt världsindex. Med stöd av en
kraftigt försvagad yen steg den japanska börsen med över 50
procent. Även de amerikanska och europeiska börserna steg
förhållandevis kraftigt, 20-30 procent. Däremot utvecklades
aktiemarknaderna i många tillväxtekonomier betydligt svagare. Exempelvis backade ett brett aktieindex för tillväxtmarknader med ett par procentenheter.
Räntemarknaden kännetecknades av stigande långa obligationsräntor, främst under andra halvåret, medan räntor
med kortare löptider var ganska stabila. I Sverige steg såväl
företagsobligationer som bostadsobligationer och korta statsobligationer i värde medan realränteobligationer utvecklades

mycket svagt. Även amerikanska företagsobligationer utvecklades svagt trots en kraftig återhämtning i slutet av året.
Centralbankernas penningpolitik var en av de viktigaste
drivkrafterna för de mest betydande valutorna. Den ameri
kanska dollarn har gradvis minskat i betydelse som global
reservvaluta under en längre period. Dessutom pressades
dollarn även av den amerikanska centralbankens uppskjutna
minskning av sina stödköp av obligationer. Kronan stärktes
mot många valutor under våren för att därefter försvagas
något. Sett över hela året var kronan dock förhållandevis
stabil mot både euron och den amerikanska dollarn. Kronan
fortsatte att stärkas mot den japanska yenen.
Olika aktiemarknaders utveckling i lokal valuta inkl. utdelning 2013
160
145
130
115
100
85

jan

mar
OMX

maj
S&P 500

jul
EM MSCI

sep
Topix

nov
Eurostoxx

Flera aktiemarknader nådde med stöd av expansiv penningpolitik nya
rekordnivåer under 2013. Samtidigt backade många av börserna i
tillväxtmarknaderna.
Olika räntemarknaders utveckling 2013
104
102
100
98
96
94

jan

mar

maj

Amerikanska företagsobl.
Svenska företagsobl.
Svenska bostadsobl.

jul

sep

nov

Svenska realränteobl.
Svenska statsobl., 1-3 år

Vissa delar av räntemarknaden, exempelvis svenska nominella
obligationer, visade positiv avkastning medan andra delar, exempelvis
svenska realräntor, utvecklades svagare.
Valutautveckling gentemot svenska kronan 2013
110
105
100
95
90
85
80

jan

SEK per GBP

mar

maj

SEK per EUR

jul

SEK per JPY

sep

nov

SEK per USD

Den svenska kronan var förhållandevis stabil mot både euron och den
amerikanska dollarn men utvecklades starkt mot den japanska yenen.
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Exponering per riskklass 31 dec 2013  

Exponering, mkr

Absolutavkastande
strategier
9 719

AP3 totalt
270 929

Aktier
135 852

Räntor
36 419

Krediter
31 663

Inflation
49 575

Valuta
52 615

Övrig
exponering
7 702

52,6

14,1

12,3

19,2

20,4

3,0

3,8

104,8

Absolutavkastande
strategier
12 347

AP3 totalt
249  496

Exponering, %
Exponering per riskklass 31 dec 2012

Exponering, mkr

Aktier
126 029

Räntor
31 449

Krediter
30 517

Inflation
38 438

Valuta
53 295

Övrig
exponering
10 716

54,1

13,5

13,1

16,5

22,0

4,6

5,3

107,1

Absolutavkastande
strategier
21

AP3 totalt
1 219

Exponering, %

Risktagande per riskklass 31 dec 2013

Value at Risk, mkr
Value at Risk, %
Bidrag till totalrisken,
procentenheter
Realiserad volatilitet 12m, %

Aktier
1 215

Räntor
88

Krediter
26

Inflation
111

Valuta
497

Övrig
exponering
138

0,47

0,03

0,01

0,04

0,19

0,05

0,01

0,47

94,6
11,8

-1,5
1,2

-0,9
1,2

8,6
3,3

-3,6
-

2,3
6,0

0,4
-

100
5,3

Absolutavkastande
strategier
23

AP3 totalt
1 025

Risktagande per riskklass 31 dec 2012

Value at Risk, mkr
Value at Risk, %
Bidrag till totalrisken,
procentenheter
Realiserad volatilitet 12m, %

Aktier
938

Räntor
20

Krediter
16

Inflation
127

Valuta
323

Övrig
exponering
86

0,40

0,01

0,01

0,05

0,14

0,04

0,01

0,44

84,6
11,8

-0,6
1,2

0,1
1,2

9,9
3,3

-1,1
-

6,0
6,0

1,1
-

100
5,3

Absolutavkastande
strategier
-

AP3 totalt
14,2

Avkastning per riskklass 31 dec 2013

Avkastning,%
Bidrag till totalavkastningen,
procentenheter

Aktier
25,5

Räntor
-0,2

Krediter
2,6

Inflation
7,8

Valuta
-

Övrig
exponering
24,6

12,5

-0,1

0,3

1,6

-0,9

0,4

0,3

14,2

Absolutavkastande
strategier
-

AP3 totalt
10,7

0,5

10,7

Avkastning per riskklass 31 dec 2012

Avkastning, %
Bidrag till totalavkastningen,
procentenheter
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Aktier
17,4

Räntor
1,9

Krediter
6,4

Inflation
5,0

Valuta
-

Övrig
exponering
30,6

8,8

0,3

0,9

0,9

-1,2

0,6
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Årets avkastning
Den totala avkastningen på AP3s portfölj uppgick för året till
14,2 (10,7) procent före kostnader och 14,1 (10,7) procent
efter kostnader. Den reala avkastningen, dvs efter justering
för inflation, uppgick till 14,0 (10,7) procent. AP3s övergri
pande mål är att skapa en real avkastning om 4 procent per
år i snitt över tiden. Den senaste 10-års-perioden har AP3
skapat en genomsnittlig nominell avkastning på 6,5 procent
per år. Justerat för inflation innebär det en real årlig avkast
ning på 5,2 procent i snitt. Inkomstindex, dvs pensionsrät
ternas uppräkningstakt, har under samma period ökat med
3,0 procent per år. AP3 har därmed både bidragit positivt
till pensionssystemet och överträffat sitt långsiktiga reala
avkastningsmål.

Exponering och risk
AP3s förvaltningsstrategi baseras på riskallokering. Port
följen byggs upp av sju riskklasser; Aktier, Räntor, Krediter,
Inflation, Valuta, Övrig exponering och Absolutavkastande
strategier. Genom att dela upp portföljen på detta sätt kan
fonden på ett strukturerat sätt löpande analysera och prog
nostisera framtida avkastning och risk för de olika riskklass
erna samt deras bidrag till totalportföljen. Prognoserna i
kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit
ligger sedan till grund för allokeringsbeslut.
Exponering definieras som underliggande värde som
utsätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser.
Genom att använda derivatinstrument för att hantera risken
och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl
större som mindre än det faktiska fondkapitalet. Per 31
december 2013 uppgick exponeringen till 104,8 (107,1)
procent av fondkapitalet.
Risken i AP3s portfölj uttrycks bl a med måttet Value at
Risk (VaR)1. VaR innebär att med 95 procents sannolikhet
kommer den dagliga negativa värdeförändringen i portföljen
inte att överstiga det beräknade beloppet. Under 2013
har VaR legat på låga till måttliga nivåer. Året började och
slutade på jämförelsevis låga nivåer, men till följd av ökad
marknadsvolatilitet under mitten av perioden nådde VaR
måttliga nivåer kring halvårsskiftet. Per 31 december 2013
uppgick VaR för totalportföljen till 1 219 (1 025) mkr. Se
vidare not 22.
Riskklass Aktier stod för den största andelen av fondens
exponering och var den dominerande bidragsgivaren till
portföljens risk. Riskklasserna Valuta, Räntor och Krediter
hade en låg eller negativ samvariation med aktierisken
och bidrog därför till att hålla nere risken i totalportföljen.
Diversifiering mellan olika tillgångsslag och geografiska
marknader bidrog också till att minska risken i portföljen.

AVKASTNING PER RISKKLASS
Riskklass Aktier
Riskklass Aktier består av investeringar i noterade och onot
erade aktier. AP3s aktieexponering har under 2013 varierat
mellan som lägst 51,6 procent och som högst 54,9 procent
av fondkapitalet. Aktieportföljen diversifieras genom att
placera delar av kapitalet mot alternativa index och genom
s k tematiska investeringar som t ex aktier med hög direkt
avkastning och aktier i läkemedels- och bioteknikbolag.
Aktiemarknaderna steg på de flesta håll mycket kraftigt
under stora delar av året, men under andra kvartalet ökade
turbulensen på marknaden och en stor del av ökningen
raderades ut. Under andra halvåret fortsatte dock den
positiva utvecklingen på de flesta aktiemarknader. Aktier
avkastade 25,5 (17,4) procent under 2013 och bidrog med
12,5 (8,8) procentenheter till fondens totala avkastning.
Högst avkastade aktiemarknaderna i Japan med 54,6 pro
cent och Nordamerika med 31,3 procent. Därefter avkastade
svenska aktiemarknaden bäst med 25,6 procent. MSCI All
Country World Index ökade med 25,5 procent.
Marknaden för onoterade aktier och andelar utvecklades
starkt under 2013. Både investeringar och distributioner
från fonder ökade i antal och nytt kapital tillfördes mark
naden. Sammanlagt ledde detta till den högsta aktiviteten
på marknaden för onoterade aktier och andelar sedan
den globala finanskrisen. Då utrymme åter uppstått inom
ramen för AP-fondernas placeringsregler genomförde
AP3 nya investeringar i två fonder för onoterade andelar,
s k riskkapitalfonder. Inga riskkapitalfonder avyttrades på
andrahandsmarknaden under året. Avkastningen på AP3s
onoterade aktieinnehav uppgick till 15,3 (11) procent.

Riskklass Räntor
Riskklass Räntor består av investeringar i statsobligationer,
obligationer med statsgaranti samt obligationer utgivna av
överstatliga organ, s k supranationals. AP3s exponering mot
statsräntor ökade endast marginellt under året och uppgick
vid årets utgång till 14,1 procent. Fondens innehav består
framför allt av exponering mot Sverige och USA. AP3 har
ingen exponeringen mot de skuldtyngda länderna i södra
Europa. Genomsnittlig räntebindningstid, s k duration1,
ökade kraftigt under året och låg kring årets utgång runt
4,7 (2,5) år. 92 (92) procent av placeringarna hade högsta
kreditbetyget Aaa från kreditvärderingsinstitutet Moody’s.
Riskklass Räntor avkastade -0,2 (1,9) procent, vilket
innebar ett avkastningsbidrag på -0,1 (0,3) procentenheter
till portföljens totalavkastning. Avkastningen påverkades
negativt av stigande räntor under året i både Sverige och USA.

1
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Riskklass Krediter
Riskklass Krediter består till största delen av svenska
bostadsobligationer samt företagsobligationer med hög
kreditvärdighet, s k investment grade1, i Sverige och USA.
Riskklassen innehåller även investeringar i säkerställda
banklån. Under 2013 minskade AP3 framför allt expone
ringen mot amerikanska högavkastande obligationer s k
high-yield bonds. Delvis som en följd av detta sjönk riskklass
Krediters andel av fondkapitalet under året från 13 till 12
procent. Durationen för Krediter var kortare än för Räntor
och uppgick vid årsskiftet till 2,5 (2,0) år.
Sänkta kreditspreadar påverkade värdeutvecklingen
positivt. Krediter avkastade 2,6 (6,4) procent, vilket innebär
ett avkastningsbidrag på 0,3 (0,9) procentenheter till total
avkastningen.

Riskklass Inflation
Riskklass Inflation inkluderar investeringar i svenska och
amerikanska realränteobligationer samt investeringar i skog,
jordbruk, infrastruktur och fastigheter, vars andel ökade
kraftigt under året.
I början av året förvärvade AP3 ytterligare 50% av
aktierna i Hemsö, varefter 15% såldes till Sagax. AP3s
ägande i Hemsö uppgår därefter till 85%. AP3 förvärvade
också 100% av fastighetsbolaget Trophi, som under året
utvidgade sin portfölj av handelsfastigheter. Vid utgången
av året uppgick AP3s innehav i Trophi till 1 026 mkr.
Två investeringsåtaganden i fonder har gjorts under
året, den första i Morgan Stanley AIP Phoenix II på 60 miljo
ner USD, en fond för internationella fastigheter, den andra
i Innisfree PFI Continuation Fund, en investeringsfond där
investeringsåtagandet har ökat med 10 miljoner GBP.
Riskklass Inflation avkastade 7,8 (5,0) procent vilket inne
bar ett avkastningsbidrag till fondens totala avkastning på
1,6 (0,9) procentenheter. AP3s fastighetsinnehav avkastade
19,9 (14,8) procent under 2013. En vidareutveckling av
metoden för värdering av fastighetsbolag har implemen
terats under året. Metodutvecklingen innebär att bolagets
uppskjutna skatteskuld marknadsvärderas, vilket haft en
positiv påverkan på resultatet. Se vidare not 4.

Riskklass Valuta
Riskklass Valuta består av fondens exponering för föränd
ringar i valutakurser mot svenska kronor. Exponeringen
härrör från investeringar i utländska tillgångar, vilka inte
säkrats till svenska kronor, samt från direkta valutapositio
ner. Valutapositioner tas i syfte att öka avkastningen eller
minska risken i totalportföljen.
Riskklass Valuta gav ett avkastningsbidrag på -0,9 (-1,2)
procentenheter till fondens totala avkastning.
Valutarisken samvarierar normalt sett negativt med aktie
risken och utgör på så sätt en viktig diversifieringsfaktor i
portföljen. AP3 hade vid årets utgång en valutaexponering
uppgående till 20,4%.

Under året har svenska kronan stärkts mot amerikanska
dollarn och mot japanska yenen, men tappat i värde mot
de största europeiska valutorna. För AP3s portfölj har dock
förstärkningen mot dollarn påverkat riskklass Valuta mest,
vilket förklarar riskklassens negativa resultat.

Riskklass Övrig exponering
Riskklass Övrig exponering innehåller investeringar som
inkluderar kombinationer av olika risktyper. I riskklassen
återfinns investeringar i försäkringsrelaterade obligationer,
riskpremier, volatilitetsstrategier och hedgefonder. Risk
klassens investeringar förväntas ha låg korrelation med
aktiemarknadens utveckling. Under året har investeringar i
riskpremier gjorts och investeringarna i makro- och hedge
fonder har ökats. Exponeringen mot försäkringsrelaterade
obligationer har däremot minskats.
Riskklass Övrig exponering avkastade 24,6 (30,6) procent
under 2013 vilket innebar ett avkastningsbidrag på 0,4 (0,6)
procentenheter till totalavkastningen.

Riskklass Absolutavkastande strategier
Absolutavkastande strategier omfattar mandat med absolut
avkastande resultatmål. Det innebär att inget kapital alloke
ras till denna riskklass utan styrelsen tilldelar förvaltningen
ett riskmandat att agera inom. Syftet är att riskklassen ska ha
låg samvariation med AP3s totala risk. De absolutavkastande
strategierna består av cirka 30 mandat som förvaltas av både
interna och externa förvaltare.
Under 2013 uppgick avkastningen för Absolutavkas
tande strategier till 758 (1 025) mkr, vilket motsvarar ett
avkastningsbidrag på 0,3 (0,5) procentenheter till totalport
följen. Det genomsnittliga riskutnyttjandet uppgick till 65,7
(64,3) mkr uttryckt som VaR1. Från och med 2010 bedriver
AP3 inte traditionell aktiv förvaltning. Skulle man göra en
jämförelse med den tidigare definitionen av aktiv förvalt
ning skulle fondens Absolutavkastande strategier klassifi
ceras in under denna rubrik liksom den överavkastning som
skapats i förvaltningen av AP3s likvida portfölj med aktier
och räntebärande tillgångar. För 2013 är det sammanlagda
bidraget till resultatet 900 (1 983) mkr. Den samlade aktiva
avkastningens bidrag till totalresultatet uppgick därmed
till 0,4 (0,9) procentenheter. Sett över en treårsperiod har
aktiv förvaltning bidragit med 979 mkr i snitt per år. Det kan
ställas i relation till fondens totala kostnader som under
samma period uppgått till 291 mkr i snitt per år. Den aktiva
förvaltningen har utöver att täcka AP3s totala kostnader
bidragit till totalresultatet med 688 mkr i snitt per år.

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

Rörelsekostnader

Transaktionskostnader är kostnader direkt relaterade till
köp- och säljtransaktioner. Dessa kostnader påverkar direkt
investeringarnas avkastning och därmed nettoresultat av
finansiella transaktioner i resultaträkningen. Vid förvärv av
aktier erläggs courtage. Under 2013 uppgick totalt erlagt
courtage till 44 (33) mkr. Av courtagekostnaderna är 33 (34)
procent hänförligt till fondens externa förvaltning. Vid
handel med ränte- och valutaprodukter uttrycks transak
tionskostnaden som skillnader mellan köp- och säljkurs.
I tabellen på sid 53 redovisas statistik över courtage och
affärsvolymer under 2013.

Fondens interna kostnader redovisas som rörelsekostnader i
resultaträkningen. Rörelsekostnaderna består till 64 procent
av personalkostnader. Övriga större poster är kostnader
för systemstöd och för marknadsdata. Under 2013 har AP3
slutfört ett större projekt avseende uppgradering av fondens
portföljsystem Wallstreet Suite (WSS). Portföljsystemet är
AP3s kärnsystem där samtliga transaktioner registreras och
där fondens totala positioner aggregeras och värderas dagli
gen. Uppgraderingsprojektet har under året medfört ökade
kostnader för systemvara, licenser och konsulter om 7,7 mkr.
Rörelsekostnaderna uppgick till 173 (183) mkr 2013.
Minskningen är främst hänförlig till lägre personalkostna
der, men även administrationskostnaderna är något lägre
än föregående år.

Provisionskostnader
Provisionskostnader är kostnader som är nära relaterade
till intäkternas förvärvande. Prestationsbaserade arvoden
för externa förvaltningsuppdrag är en typ av vinstdelning
mellan AP3 och förvaltaren. Arvoden utgår om förvaltaren
överträffar ett förutbestämt avkastningsmål. Kostnaderna
påverkar direkt investeringarnas avkastning och därmed
nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen.
Prestationsbaserade arvoden uppgick till 124 (114) mkr för
året.
Fasta provisionskostnader är administrativa avgifter för
externa förvaltningsuppdrag samt kostnader för depåtjäns
ter och andra transaktionsrelaterade tjänster. Avgifterna
baseras på underliggande förvaltat kapital. Kostnaderna
redovisas som en avdragspost under rörelseintäkter i
resultaträkningen.
Provisionskostnaderna uppgick till 155 (119) mkr 2013.
Ökningen i provisionskostnader ligger i linje med AP3s
investeringsstrategi för den externa delen av förvaltningen.
Andelen externt förvaltade tillgångar uppgår till 35 (36)
procent och avser främst onoterade aktier, aktier i tillväxt
marknader samt Nordamerika och Asien, dvs tillgångar
där AP3 bedömer att extern förvaltning är mer kostnads
effektivt.
För vissa typer av förvaltningsuppdrag avseende onote
rade tillgångar, såsom t ex riskkapitalfonder och fastighets
fonder, fastställer avtal att erlagda förvaltningsarvoden
ska återbetalas innan förvaltaren får delta i vinstdelningen.
Dessa förvaltningsarvoden läggs till anskaffningsvärdet för
tillgångarna och redovisas därmed som en del av nettore
sultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen.
Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av
onoterade aktier, exklusive direktinvesteringar i fastighetsbolag
Mkr
Intäkter, utdelningar, realiserat samt
orealiserat resultat
Förvaltararvoden redovisade som
provisionskostnader
Erlagda förvaltararvoden som balansförts
Nettobidrag
Förvaltat kapital, 31/12
Utestående investeringsåtaganden

Onoterade
aktier 2013

Onoterade
aktier 2012
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-22
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AP3s kostnader i förhållande till andra fonder
AP3s kostnader är låga i ett internationellt perspektiv.
Sedan flera år tillbaka deltar AP3 i en årlig benchmarking
studie vars syfte är att utvärdera kostnadseffektiviteten hos
internationella pensionsfonder. Studien genomförs av det
kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement Inc.
(CEM). CEM tar i sin studie hänsyn till den samlade kostna
den för att bedriva förvaltningen, det förvaltade kapitalets
storlek, portföljens sammansättning samt andelen aktiv
förvaltning. AP3s kostnader jämförs med 17 pensionsfon
der med liknande förvaltning från fem länder. Den senaste
analysen som baseras på 2012 års kostnader visar att AP3s
totala förvaltningskostnader var cirka 22 procent lägre än
snittet för jämförelsegruppen. De lägre kostnaderna förkla
ras främst av att AP3 har en högre andel internt förvaltade
tillgångar samt en lägre andel aktiv förvaltning än jämförelse
gruppen men också att AP3 betalar mindre för sina externa
förvaltningsmandat. Det är AP3s uppgift som förvaltare av
buffertkapitalet i pensionssystemet att kontinuerligt arbeta
med kostnadsbasen och säkerställa en rimlig kostnad för
levererade tjänster.
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AP3s kostnader jämfört med CEMs jämförelsegrupp 2008-2012

RISKHANTERING

Indexering

AP3 är i sin förvaltningsverksamhet exponerad för risker
av olika slag. Kärnverksamheten är inriktad på att hantera
finansiella risker för att skapa avkastning och uppnå upp
satta mål för verksamheten. Risk definieras som osäkerhet
om framtida utfall av olika marknadsstorheter och andra
omgivningsfaktorer som påverkar verksamheten. Riskhante
ring är den process i vilken risker identifieras, deras positiva
eller negativa konsekvenser värderas och hanteras av de
ansvariga för verksamheten. Riskhantering är med andra ord
den process som hanterar fondens risk- och avkastningspro
fil. Eftersom fondens risktagande både kan generera positiva
och negativa utfall måste riskerna som tas vara medvetna
och kalkylerade samt ligga inom de ramar som omgärdar
verksamheten.
På högsta nivån utsätts fonden för risker att pensions
systemets förutsättningar ändras, bland annat genom
förändringar i befolkningsunderlaget. Dessa risker analy
seras i fondens ALM-process (Asset Liability Management)
och på basis av denna analys fastställer styrelsen fondens
operativa mål. Fondens verksamhet går ut på att med
fondkapitalet ta positioner i finansiella instrument i syfte
att generera avkastning. Det innebär att fondkapitalet alltid
är exponerat mot finansiella risker. Genom diversifiering
av kapitalet till olika finansiella tillgångar, olika geografiska
områden och olika riskpremier, men även genom att variera
investeringstidpunkterna, kan riskerna begränsas utan att
avkastningspotentialen elimineras. Detta är i allt väsentligt
riskhantering inom förvaltningsverksamheten. Styrelsen
kontrollerar också det totala risktagandet genom att
fastställa ett riskregelverk inom vilka ramar förvaltningen
ska agera. Detta riskregelverk återfinns i fondens riskhan
teringsplan som är det styrdokument i vilket fondens syn
på risk, roller och ansvar, riktlinjer, ramar och rapportering
anges.
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AP3 jämför även sina kostnader med vad förvaltning av en
långsiktig statisk portfölj skulle kosta. Under 2013 har AP3s
portfölj avkastat mer än denna långsiktiga statiska portfölj
och har därmed varit en lönsam investering som mer än
väl har täckt de extra kostnaderna för den diversifierade
portföljen.

Samarbete med andra AP-fonder
Tanken bakom riksdagens beslut att ha fyra separata
buffertfonder (AP1-AP4) var att sprida riskerna genom att
fonderna arbetar självständigt i sin kapitalförvaltning och
att skapa en sund konkurrens fonderna emellan. Dessutom
skulle den ekonomiska makten som kapitalförvaltningen
innebär spridas och inte bli alltför koncentrerad. Dessa mål
sättningar hindrar dock inte fonderna från att samarbeta
inom vissa områden där det är möjligt att uppnå kostnads
besparingar och ett effektivt resursutnyttjande.
AP3 samarbetar sedan 2007 med AP1, AP2 och AP4
rörande genomlysning av noterade bolag samt dialoger
och engagemang för att påverka bolag rörande miljö- och
etikfrågor. Detta samarbete sker inom ramen för fondernas
gemensamma Etikråd.
Utöver samarbetet inom Etikrådet har AP3 under 2013
samarbetat med övriga AP-fonder avseende upphandling
av en ny global röstningsplattform. AP3 samarbetar med
AP1, AP2 och AP4 även kring skatte-, jurist-, redovisnings-,
risk- och värderingsfrågor.
Under fjärde kvartalet påbörjade AP3 tillsammans med
AP2 en gemensam upphandling av depåbank. Upphand
lingen förväntas slutföras under första halvåret 2014.
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Övergripande riskanalys
För att säkerställa en effektiv riskhantering och kontroll utgår
AP3 från en övergripande analys av fondens totala risker.
Detta utgör ett ramverk för att identifiera och värdera risker
inom verksamhetens alla områden med syfte att kunna vidta
åtgärder för att minska risk där så bedöms lämpligt. Fondens
verkställande ledning är ansvarig för riskanalysen, vilken
genomförs baserad på en självutvärdering av verksamheten.
Självutvärderingen bidrar till att skapa en hög riskmedveten
het och sund riskkultur inom organisationen. Riskanalysen
används som ett verktyg i fondens verksamhets-och resurs
planering för det kommande året. Riskanalysen och åtgärds
planer presenteras årligen för fondens revisionsutskott och
styrelse.

Förvaltningsberättelse

Riskstyrning
VD och ansvariga inom förvaltningsorganisationen ansvarar
för att identifiera, analysera och prioritera risker, prognosti
sera förväntad avkastning och risk samt att fördela riskman
dat mellan olika tillgångsslag och strategier baserat på
fondens avkastningsmål. På övergripande nivå kan fondens
riskhantering beskrivas enligt nedanstående lista.
Styrelsen – Beslutar om fondens risknivå samt övergripande exponering och riskintervall för de sju risk
klasserna; Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta,
Övrig exponering och Absolutavkastande strategier.
Revisionsutskott – Har rollen som beredande och
bevakande organ åt styrelsen och verkar i första hand
inom områdena finansiell rapportering och redovis
ning, intern kontroll och riskhantering samt revision.
Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen
om sitt arbete.
VD – Ansvarar för den löpande förvaltningen och för att
styrelsens riktlinjer följs. VD ansvarar för att organisera
verksamheten för en god styrning av kapitalförvaltning,
riskhantering, riskkontroll och rapportering.
CIO (Chief Investment Officer) – Ansvarar för att förvalta
risken i den övergripande portföljsammansättningen.
Chef Kapitalförvaltning – Ansvarar för den löpande för
valtningen av portföljen, inom de ramar som beslutats
av styrelse, VD och CIO. Respektive förvaltare ansvarar
för att hantera risken inom sitt mandat för att nå mål
inom givna limiter.
CRO (Chief Risk Officer) – Ansvarar för uppföljning och
rapportering avseende risk och avkastning till styrelsen.
CRO bevakar att beslut fattas inom ramen för styrelsens
fastställda riskramverk. CRO är föredragande i fondens
Risk Management Committee som bereder alla över
gripande riskfrågor.
Limiter kan uttryckas som positionsstorlek, risk uttryckt
som VaR1, tracking error1 eller annat mått som är relevant
för mandatets struktur samt i form av konsultationsnivåer
och i vissa fall s k stop loss1- nivåer med syfte att begränsa
ett enskilt mandats förlustrisk. Fondens oberoende risk
kontroll utförs av gruppen för Risk och avkastningsanalys
som ansvarar för att identifiera och mäta risker. Kontroller
görs av att mandat efterlevs och att exponering och risk lig
ger inom uppsatta ramar och limiter. Compliance ansvarar
för att legala och etiska riskaspekter hanteras korrekt och
enligt gällande regler.

Fondens risker kategoriseras inom fyra områden

Verksamhetsrisker – Risker relaterade till fondens
uppdrag, målsättning och styrning.

Affärsrisker – Finansiella risker relaterade till investe
ringsverksamheten.
Operativa risker – Risker relaterade till processer,
system, personal, lagar och regelverksefterlevnad.
Anseenderisker – Incidenter som riskerar att skada
fondens anseende och förtroende hos huvudmannen
och allmänheten.

Finansiella risker och dess hantering
Finansiella risker skiljer sig jämfört med övriga risker i den
mån att de måste tas för att kunna skapa avkastning medan
övriga risker ska minimeras för att undvika negativa utfall.
De finansiella riskerna består i huvudsak av marknads-,
kredit-och likviditetsrisker.
Marknadsrisker

Kreditrisker

Likviditetsrisker

Aktiekursrisk

Emittentrisk

Omsättningsrisk

Ränterisk

Motpartsrisk

Refinansieringsrisk

Valutarisk

Leveransrisk

Inflationsrisk

Marknadsrisk är risken för negativa värdeförändringar
till följd av prisförändringar på finansiella marknader, dvs
förändringar i aktiekurser, räntor, valutakurser mm. Risken
kan presenteras antingen i absoluta eller relativa termer,
vara framåtblickande (ex ante) eller spegla det som redan
hänt (ex post). Bland de vanligaste riskmåtten finns bland
annat volatilitet1, value-at-risk (VaR)1, tracking error1,
känslighetsmått och stresstester. AP3 följer dagligen upp
marknadsrisken för hela fonden och för enskilda mandat
genom riskmåttet VaR, olika typer av stresstester samt
känslighetsmått. Marknadsrisker är de dominerande
riskerna i AP3s portfölj. Genom förvaltningens hantering
av dessa risker, inom fastställda limiter, genereras fondens
avkastning.

Kreditrisk är den generella risken för förluster som
uppstår genom att en motpart i en finansiell transaktion
inte fullgör sina åtaganden oavsett orsak och kan delas in i
emittentrisk, motpartsrisk och leveransrisk.
Emittentrisk är risken att en emittent av ett värdepapper
inte kan fullfölja sitt åtagande att på slutförfallodagen återbe
tala det nominella beloppet. AP3 begränsar emittentrisken
genom att använda sig av limiter för den totala kreditrisken
i portföljen. Enskilda mandats exponering limiteras mot
enskilda emittenter utifrån bland annat ratingkategori.
Regelbundna uppföljningar av AP3s utestående risk mot en
skilda emittenter och grupper av emittenter görs i fondens
Risk Management Committee.

1
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Motpartsrisk är risken att motparten inte kan fullfölja sitt
åtagande i ett bilateralt finansiellt kontrakt såsom derivat
transaktion, valutaaffär, deposition eller återköpstransak
tion. AP3 agerar aktivt för att minimera fondens motparts
risker genom att arbeta med utvalda motparter med god
rating1. AP3 kräver också att motparten ingår ISDA-avtal1
med AP3 som reglerar bl a hur fordringar och skulder ska
hanteras om den ena parten inte längre kan fullgöra sina
åtaganden. Därtill kräver AP3 att CSA-avtal1 tecknas som
innebär att den part som har en utestående skuld måste
ställa säkerheter för denna skuld i form av likvida medel
eller värdepapper.
Leveransrisk uppstår vid avveckling av transaktioner i de
fall parterna inte uppfyller sina åtaganden simultant. För att
minska leveransriskerna avseende valutatransaktioner av
vecklar AP3 dessa när så är möjligt genom CLS1, ett system
för simultan avveckling av transaktioner via en oberoende
tredje part.
Likviditetsrisk är risken för att AP3 inte ska kunna genom
föra önskade eller nödvändiga förändringar i portföljens
sammansättning utan att belastas med orimligt höga
transaktionskostnader, s k omsättningsrisk. Noterade aktier
och statsobligationer med hög kreditrating är generellt
AP3s mest likvida tillgångar medan företagsobligationer,
onoterade aktier och fastigheter har lägre likviditet. AP3
hanterar likviditetsrisken genom en avvägd sammansätt
ning av tillgångsslag med hög respektive låg likviditet. Vad
gäller refinansieringsrisk följer fonden löpande upp fram
tida betalningsåtaganden mot tillgänglig likviditet för att
minimera risken för orimligt höga finansieringskostnader.

ÄGARSTYRNING
Styrelsen ser regelbundet över fondens ägarpolicy och den
senaste revideringen gjordes under 2013. AP3 verkar i en
återhållande riktning när det gäller rörliga ersättningar till
ledande befattningshavare, vilket ligger i linje med avsikts
förklaringen i regeringens riktlinjer från 2009 som anger att
”i företag där AP-fonderna direkt eller genom ett företag
är delägare bör AP-fonderna respektive företaget i dialog
med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt
som möjligt”. Under vissa förutsättningar kan dock AP3
acceptera rörlig ersättning till ledande befattningshavare
om det kan anses gagna en långsiktigt uthållig utveckling
för bolaget. Fonden för fram sina synpunkter rörande
utformning av incitamentsprogram och utvärdering genom
brev och dialoger med bolagen samt på bolagsstämmor.
AP3 har goda erfarenheter av att påverka bolagen till mer
återhållsamhet i ersättningssystemen. Kriterierna i fondens
ägarpolicy har bred förankring och har successivt vunnit
respekt i marknaden, framförallt i Sverige. Fonden har
under senare år i större utsträckning än tidigare utövat
påtryckning i utländska bolag, men de har ofta svårare än
svenska bolag att uppfylla AP3s krav på ersättningssystem.
AP3 röstade emot eller avstod att rösta i 67 (66) procent av
förslagen rörande ersättningsfrågor.
1
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AP3 utövade sin rösträtt på 65 (64) svenska bolagsstäm
mor under bolagsstämmosäsongen 2012/13. Fonden var
representerad i 6 (6) valberedningar; Aerocrine, Arise, Berg
vik Skog, Cellavision, Diagenic och Karolinska Development.
Fonden röstade på 509 (502) utländska bolagsstämmor.
En rapport om AP3s ägarstyrning publicerades i augusti
2013 och finns på fondens hemsida www.ap3.se. Rap
porten innehåller en redogörelse för AP3s agerande inför
och på bolagsstämmorna samt arbetet med miljö- och
etikhänsyn.
Genom dialoger verkar AP3 för att säkerställa att de
bolag som fonden har större investeringar i har en ända
målsenlig riskhantering inom miljö- och etikområdet. Syftet
med dialogerna är att säkerställa att bolagen har styrsystem
på plats, uppförandekoder samt hållbarhetsansvariga per
soner i sin organisation för att minska risken att de hamnar i
situationer där de bryter mot internationella konventioner.
Fonden uppmanar även bolag att analysera och se över sin
miljöpåverkan och att ta fram miljörelaterade mål för att
minska utsläpp och annan negativ miljöpåverkan. Fonden
förde under 2013 dialog med 13 (17) svenska bolag kring
bolagens sociala ansvar.
AP3 samarbetar med AP1, AP2 och AP4 kring miljö- och
etikfrågor i utländska bolag i det gemensamma Etikrådet.
Genom aktiv ägarstyrning påverkar Etikrådet utländska
bolag inom etik- och miljöfrågor. Under 2013 förde
Etikrådet såväl proaktiva som reaktiva dialoger med över
200 utländska bolag på egen hand eller via sin etikkonsult.
Etikrådet deltog i ett flertal internationella investerarinitia
tiv rörande bl a korruption, klimatfrågor, arbetsvillkor och
barnarbete. En rapport om Etikrådets arbete 2013 kommer
att publiceras under andra kvartalet 2014.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE  
Vid utgången av 2013 hade fonden 53 (56) anställda, varav
17 kvinnor och 36 män. I genomsnitt har fondens anställda
en yrkeserfarenhet på drygt 19 år. Under 2013 slutade 8
personer och 5 personer anställdes. Fonden hade under
året en fortsatt låg sjukfrånvaro på 0,6 (0,7) procent.

Ersättningsfrågor
AP3s riktlinjer för ersättning avser att säkerställa att fonden
kan attrahera och behålla kompetent personal. Den sam
manlagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig.
Ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrens
kraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar
utan att för den skull vara löneledande. Ersättningar till
fondens anställda utformas i enlighet med regeringens
riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna.
Styrelsens ersättningsutskott ansvarar för att bereda er
sättningsfrågor till styrelsen. Ersättningar och andra anställ
ningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds av
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningar
och anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare
godkänns per person av ersättningsutskottet baserat på
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VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet beslut om
löneram för övriga anställda. Ersättningsutskottet inhämtar
årligen jämförande lönestatistik från marknaden för att
säkerställa att ersättningen till företagsledningen och övriga
anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrenskraftig,
rimlig och ändamålsenlig.
Under 2013 anlitade fonden två oberoende internatio
nella konsultföretagen Aon Hewitt (fd Strive Advisory) och
Towers Watson för att genomföra granskning avseende
ersättningsnivåerna till fondens anställda i relation till
marknaden. Syftet med granskningen var att belysa huru
vida fondens ersättningsnivåer är rimliga och ändamålsen
liga utan att vara löneledande, samtidigt som ersättnings
nivån ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på
den arbetsmarknad befattningshavaren verkar på för att
säkerställa att fonden kan attrahera och behålla erforderlig
kompetens för verksamheten. Fonden tillämpar individuell
lönesättning vilket innebär att löner kan variera beroende
på individuell prestation, kompetens och erfarenhet.
Marknaden utgörs av andra svenska myndigheter och
företag med likartade verksamheter, vilket främst inkluderar
företag som förvaltar likvida tillgångar såsom investerings
fonder och livförsäkringsbolag. Organisationer som ingick
i jämförelsegruppen från statlig verksamhet i Aon Hewitts
undersökning är Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde
AP-fonden, Kammarkollegiet, Nobelstiftelsen, Riksbanken,
Riksbankens Jubileumsfond, Riksgäldskontoret, SBAB, SEK,
Sjätte AP-fonden och Sjunde AP-fonden. I jämförelsegrup
pen med företag från privata verksamheter ingick: AFA
Försäkring, Alecta, AMF Pension, Handelsbankens Fonder
AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, SEB
publ. (kapitalförvaltningen), Skandia Liv, Svenska Handels
banken (kapitalförvaltningen)samt Swedbank Robur.
Resultatet av båda marknadslöneanalyserna visar att
majoriteten av AP3s anställda ligger runt median i relation
till jämförelsemarknaden enligt ovan vad gäller ersättnings
nivåer. Styrelsens slutsats är därmed att ersättningsstruk
turen och ersättningsnivåerna är marknadsmässiga, kon
kurrenskraftiga, utan att vara löneledande, samt rimliga och
ändamålsenliga för VD, ledande befattningshavare och övriga
anställda. Styrelsen bedömer också att fonden följer reger
ingens riktlinjer och att det inte finns några undantag som ska
särredovisas.
AP3 tog tillsammans med övriga AP-fonder fram en över
gripande policy avseende personalrelaterade förmåner
2012. Policyn finns på AP3s hemsida.

REGERINGENS UTVÄRDERING
I den årliga utvärderingen av AP-fondernas verksamhet
konstaterar regeringen att samtliga fonder uppnått sina
mål under den senaste tioårsperioden och att avkastningen
på buffertfondkapitalet sedan starten 2001 överstiger
inkomstindex, vilket betyder att fonderna bidragit positivt till
det svenska pensionssystemet. Vidare betonar regeringen
nyttan av riskspridning i förvaltningen och behovet av
långsiktig utvärdering. Samtidigt noteras att den långsiktiga
avkastningen har förbättrats sedan föregående utvärdering.
Regeringen konstaterar också att AP-fonderna under
2012 har vidareutvecklat metod och processer för att inte
grera etik- och miljöaspekter i den löpande analysen och
förvaltningen. Regeringen anser att det fortfarande finns
utrymme för förbättringar när det gäller jämförbarheten
mellan fondernas redovisning av avkastning och risk.

FONDSTYRNINGSRAPPORT
Fondstyrningsrapporten är en från årsredovisningen skild
handling och offentliggörs i samband med publicering av
årsredovisningen på fondens hemsida. Fondstyrnings
rapporten är inte reviderad.
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RÖRELSENS INTÄKTER
Mkr
Räntenetto

Not

2013

2012

2

2 909

3 771

2 854

3 183

Erhållna utdelningar
Nettoresultat, noterade aktier och andelar

3

21 709

13 518

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

4

4 765

2 468

-1 597

1 273

3 746

1 078

-1 659

-2 351

-155

-119

32 572

22 821

Nettoresultat, räntebärande tillgångar
Nettoresultat, derivatinstrument

5

Nettoresultat, valutakursförändringar
Provisionskostnader, netto

6

Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader

7

-110

-117

Övriga administrationskostnader

8

-64

-66

-173

-183

32 398

22 638

Summa rörelsens kostnader
Årets resultat
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TILLGÅNGAR
Not

2013-12-31

2012-12-31

Noterade

9

128 515

112 954

Onoterade

10

29 086

24 812

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

11

107 494

99 226

Derivat

12

3 081

2 565

1 443

1 668

Mkr
Aktier och andelar

Kassa och bankmedel
Övriga tillgångar

13

11 606

17 072

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

1 470

1 913

282 695

260 210

Summa tillgångar
FONDKAPITAL OCH SKULDER
Skulder
Derivat

12

1 899

556

Övriga skulder

15

22 262

26 640

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

16

58

58

24 220

27 254

232 956

214 106

Nettobetalning mot pensionssystemet

-6 880

-3 788

Årets resultat

32 398

22 638

Summa fondkapital

258 475

232 956

Summa fondkapital och skulder

282 695

260 210

Summa skulder
Fondkapital
Ingående fondkapital

Poster inom linjen

17

18
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Noter
Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120, är en av buffertfonderna
inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovisning för
räkenskapsåret 2013 har godkänts av styrelsen den 20 februari 2014. Resultat
räkning och balansräkning ska fastställas av regeringen.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska årsredovisningen upprättas med tillämpning av god redovisningssed, varvid de tillgångar som fondmedlen placerats i ska upptas till marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt har
Första till Fjärde AP-fonderna utarbetat gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats och sammanfattas nedan. Redovisnings- och
värderingsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Beträffande översyn
av fastställandet av verkligt värde för onoterade fastighetsaktier se nedan avsnitt
Onoterade aktier och andelar.
Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till den
internationella redovisningsstandarden, IFRS. Eftersom IFRS är under omfattande
omarbetning, har anpassningen hittills inriktats mot informationskrav enligt IFRS 7
och IFRS 13. En fullständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt påverka redovisat resultat och kapital. Mot nu gällande IFRS är enda större skillnaden att koncernredovisning och kassaflödesanalys ej upprättas.
Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per affärsdagen, det vill säga vid den tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed riskerna övergår mellan parterna. Fordran på eller skulden
till motparten mellan affärsdag och likviddag redovisas under övriga tillgångar
respektive övriga skulder. Övriga transaktioner, framför allt transaktioner avseende onoterade aktier, redovisas i balansräkningen per likviddagen, vilket
överensstämmer med marknadspraxis.
Nettoredovisning
Nettoredovisning tillämpas för fondlikvider, repor och derivatinstrument i de fall
det finns en sakrättslig rätt att kvitta transaktioner om avsikten är att avveckla
dem samtidigt.
Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den valutakurs
som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen räknas tillgångar och skulder i
utländsk valuta om till svenska kronor till balansdagens valutakurser.
Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del
som är hänförlig till värdeförändringen av tillgången eller skulden i lokal valuta och
en del som är orsakad av valutakursförändringen. Valutakursresultat som uppstår
vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden Nettoresultat,
valutakursförändringar.
Aktier i dotterbolag/intressebolag
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas aktier i dotterbolag/intressebolag till verkligt värde. Verkligt värde bestäms enligt samma metoder som til�lämpas för onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta koncernredovisning
föreligger inte.
Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. I raderna
Nettoresultat per tillgångsslag ingår således såväl realiserade som orealiserade
resultat. I de fall hänvisning nedan sker till vald indexleverantör, se fondens hemsida för information kring aktuella index. Nedan beskrivs hur verkligt värde fastställs för fondens olika placeringar.
Noterade aktier och andelar
För aktier och andelar som är upptagna till handel vid en reglerad marknad
eller handelsplattform, bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella
marknadsnotering enligt fondens valda indexleverantör, oftast genomsnittskurs. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara
i en aktiv marknad. Erlagda courtagekostnader resultatförs under nettoresultat noterade aktier.
Onoterade aktier och andelar
För aktier och andelar som inte är upptagna till handel vid en reglerad marknad
eller handelsplattform, bestäms verkligt värde baserat på värdering erhållen från
motparten eller annan extern part. Värderingen uppdateras då ny värdering erhållits och justeras för eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. I de fall
fonden på goda grunder bedömer att värderingen är felaktig sker en justering av
erhållen värdering. Värderingen avseende onoterade andelar följer IPEVs (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) principer eller
likvärdiga värderingsprinciper och ska i första hand vara baserat på transaktioner
med tredje part, men även andra värderingsmetoder kan användas.

Värdering av onoterade fastighetsaktier baseras på en värdering enligt substansvärdemetoden i den mån aktien inte varit föremål för transaktioner på en
andrahandsmarknad. En metodutveckling för värdering av innehav i onoterade
fastighetsbolag har skett i syfte att säkerställa värdering till verkligt värde. Från
och med 2013 värderas därmed uppskjutna skatteskulder till ett värde som används vid fastighetstransaktioner vilket skiljer sig mot den värdering som sker i
redovisningen hos fastighetsbolagen. Den ändrade metoden för att beräkna verkligt värde har påverkat årets resultat, se vidare not 4 Nettoresultat onoterade
aktier och andelar.
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
För obligationer och andra räntebärande tillgångar bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella marknadsnotering (oftast köpkurs) enligt fondens valda indexleverantör. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser
observerbara i en aktiv marknad. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv
marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller som innebär att kassaflöden diskonteras till relevant värderingskurva.
Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt effektivräntemetoden
baserat på upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet är
det diskonterade nuvärdet av framtida betalningar, där diskonteringsräntan
utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta innebär att
förvärvade över- och undervärden periodiseras under återstående löptid eller
till nästa räntejusteringstillfälle och ingår i redovisad ränteintäkt.
Derivatinstrument
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat på noteringar vid årets slut.
I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna
värderingsmodeller där indata utgörs av observerbara marknadsdata.
Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per balansdagen redovisas som
tillgångar medan kontrakt med negativt verkligt värde redovisas som skulder. Skillnaden mellan terminskurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras linjärt
över terminskontraktets löptid och redovisas som ränta.
Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt i
balansräkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret
redovisas som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skillnaden mellan likvid i
avistaledet och terminsledet periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.
Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde medan
erhållen ersättning för utlåningen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper kan bestå av värdepapper
och/eller kontanter. I de fall Tredje AP-fonden har rätt att förfoga över erhållen kontantsäkerhet redovisas denna i balansräkningen som en tillgång och en
motsvarande skuld. I övriga fall redovisas den erhållna säkerheten inte i balans
räkningen utan anges separat under rubriken ”Ställda panter, ansvarsförbindelser och Åtaganden”. Under denna rubrik redovisas även värdet av utlånade
värdepapper, samt säkerheter för dessa.
Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet redovisas direkt mot
fondkapitalet.
Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under
rörelsens intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanksarvoden och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta avgifter för noterade
fonder. Prestationsbaserade arvoden, som utgår när förvaltare uppnår en avkastning utöver överenskommen nivå där vinstdelning tillämpas, redovisas som av
gående post under nettoresultat för aktuellt tillgångsslag i resultaträkningen.
Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar, för vilka återbetalning
medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas
som anskaffningskostnad och kommer därmed ingå i det orealiserade resultatet.
I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.
Rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare och depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar i inventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i
normalfallet löpande.
Skatter
Tredje AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige.
Skatt på utdelningar och kupongskatter som påföres i vissa länder nettoredovisas i resultaträkningen under respektive intäktsslag.
Fonden är från och med 2012 registrerad till mervärdesskatt och därmed
skatteskyldig till mervärdesskatt för förvärv från utlandet. Fonden har inte rätt att
återfå betald mervärdesskatt. Kostnadsförd mervärdesskatt inkluderas i respektive kostnadspost.
Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.
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Not 2

Not 6 Provisionskostnader

Räntenetto

Mkr

2013

2012

2 046
1 130
67
14
3
3 259

2 129
1 636
72
16
4
3 857

350
0
350

86
0
86

2 909

3 771

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande intäkter
Derivatinstrument
Värdepapperslån, aktier
Värdepapperslån, obligationer
Övriga ränteintäkter
Summa ränteintäkter
Räntekostnader

Derivatinstrument
Övriga räntekostnader
Summa räntekostnader
Räntenetto

2013
121
22
12
155

Mkr
Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar
Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar
Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader
Summa provisionskostnader

2012
87
20
12
119

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick
till 124 (114) mkr, varav 124 (114) mkr avser noterade aktier och - (-) mkr avser
räntebärande värdepapper. Dessa redovisas direkt mot nettoresultat för respektive tillgångsslag.
Underliggande avgifter i s k total return swaps (TRS)1 redovisas inte i provisionskostnader utan som en del av värdeförändringen under Nettoresultat, derivatinstrument. För 2013 uppgår underliggande kostnader i TRSer till 10 (9) mkr.
Under året har totalt 109 (120) mkr erlagts i förvaltararvoden avseende
onoterade tillgångar. Av dessa avser 87 (100) mkr avtal som medger åter
betalning av erlagda förvaltningsarvoden före vinstdelning vid avyttring. Dessa
redovisas som en del av tillgångens anskaffningsvärde.
1
Se ordlista

Not 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar
Mkr
Resultat noterade aktier och andelar
Avgår courtage
Avgår prestationsbaserade arvoden
Nettoresultat noterade aktier och andelar

2013
21 877
-44
-124
21 709

2012
13 665
-33
-114
13 518

Not 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar
Mkr
Realisationsresultat
Orealiserade värdeförändringar
Nettoresultat onoterade aktier och andelar

2013
2 116
2 649
4 765

2012
1 605
863
2 468

En metodutveckling för värdering av innehav i onoterade fastighetsbolag har skett
i syfte att säkerställa värdering till verkligt värde. Från och med 2013 värderas uppskjutna skatteskulder till ett värde som används vid fastighetstransaktioner, vilket
skiljer sig mot den värdering som sker i redovisningen hos fastighetsbolagen.
Den ändrade metoden för att beräkna verkligt värde har påverkat årets resultat
med 903 mkr, varav 764 mkr bedöms hänförligt till tidigare år. Resultateffekten är
främst hänförlig till fondens innehav i Vasakronan.

Not 5 Nettoresultat derivat
Mkr
Aktierelaterade derivat
Ränte- och kreditrelaterade derivat
Nettoresultat derivat

Not 7

Personal
2013

Medelantal anställda
Anställda 31/12
Antal i ledningsgruppen 31/12

2012
952
126
1 078

varav
totalt kvinnor
55
19
56
20
5
3

Sociala
kostnader
Löner Rörliga
inkl
Personalkostnader i tkr, 2013
och ersätt- Pensions- särskild
arvoden ningar kostnader löneskatt Summa
Styrelsens ordförande,
Pär Nuder
Övriga styrelseledamöter
Sonat Burman-Olsson
Björn Börjesson
Inga-Lill Carlberg
Peter Englund
(fr o m juni 2013)
Gunvor Engström
Lars Ernsäter
Peter Hellberg
Elisabeth Unell
Kari Lotsberg (t o m maj 2013)
Summa

2013
3 220
526
3 746

totalt
55
53
5

2012

varav
kvinnor
19
17
1

110

35

145

71
102
71

22
32
22

94
133
94

25
50
60
60
50
25

8
16
19
19
16
8

33
66
79
79
66
33

625

197

822

VD Kerstin Hessius
Ledningsgruppen exkl. VD
Mattias Bylund
Gustaf Hagerud
Christina Kusoffsky Hillesöy
Kerim Kaskal (fr o m okt 2013)
Mårten Lindeborg
Katarina Utterström
(t o m mars 2013)
Summa ledningsgruppen
exkl. VD
Övriga anställda

3 891

1 209

1 600

6 700

1 322
2 879
1 315
670
2 117

365
820
402
586

621
1 212
779
211
1 053

2 308
4 911
2 495
880
3 756

592

126

271

988

8 894
46 811

Summa
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

59 595
3 579
63 799

4 157

2 299
14 141

4 147 15 339
18 260 83 369

4 157

17 649

4 157

17 649

24 007 105 408
3 579
24 203 109 808
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Forts.

Sociala
kostnader
Löner Rörliga
inkl
Personalkostnader i tkr, 2012
och ersätt- Pensions- särskild
arvoden ningar kostnader löneskatt Summa
Styrelsens ordförande,
Pär Nuder
Övriga styrelseledamöter
Sonat Burman-Olsson
Björn Börjesson
Inga-Lill Carlberg
Gunvor Engström
Lars Ernsäter
Peter Hellberg
Kari Lotsberg
Elisabeth Unell (fr o m juni
2012)
Ingela Gardner Sundström
( t o m juni 2012)
Summa

110

34

144

72
96
50
50
60
60
77
25

22
30
16
16
19
19
24
8

94
126
66
66
79
79
101
33

25

2

27

625

190

815

VD Kerstin Hessius
Ledningsgruppen exkl. VD
Gustaf Hagerud
Christina Kusoffsky Hillesöy
Mårten Lindeborg
Katarina Utterström
Summa ledningsgruppen
exkl. VD
Övriga anställda

3 754

1 176

1 465

6 395

2 800
1 280
2 038
1 717

791
393
573
522

1 072
498
779
666

4 663
2 171
3 390
2 905

7 835
51 896

Summa
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

63 485
4 401
68 511

4 738

2 279
14 882

3 015 13 129
21 228 92 744

4 738

18 337

4 738

18 337

25 708 112 268
4 401
25 898 117 484

Styrelse Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår
sedan 2000 till 100 tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och
50 tkr till ledamöter. Regeringen har beslutat om möjlighet för fonden att ersätta
ledamöter i styrelsen för utskottsarbete med maximalt 100 tkr att fördelas
mellan medlemmarna i ersättnings- och revisionsutskottet. För 2013 har 100
(100) tkr betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.
Utskott Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bereder bl a frågor avseende VDs lön och förmåner samt löneram inför lönerevision.
Ersättningsutskottet bereder också frågor rörande programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Revisionsutskottet består av tre ledamöter. Revisionsutskottet är bevakande och beredande
åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell rapportering, redovisning,
internkontroll, riskhantering och extern revision.
VDs ersättning Ersättning till VD fastställs av styrelsen. I VDs anställningsavtal
förbinder sig fonden att betala premie för tjänstepensions- och sjukförsäkring
uppgående till 30 procent av bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägningstid
från såväl fondens som VDs sida på 6 månader. Vid uppsägning från fondens
sida kan även 18 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och
avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller
näringsverksamhet. Det finns inget avtal om förtida pension. VD har erhållit
skattepliktiga förmåner till ett värde uppgående till 2 (2) tkr. VD omfattas ej av
programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.
Ledningsgrupp exkl VD Ledningsgruppen består av VD samt cheferna för
Kapitalförvaltning (vice VD), Chief Investment Officer, Strategisk allokering,
Affärsstöd & kontroll/Chief Risk Officer samt Kommunikation & hållbara investeringar. Fonden är ansluten till kollektivavtal mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO).
Endast VD och vice VD har villkor som avviker från kollektivavtalet. Fondens
vice VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från
fondens sida kan även 12 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön
och avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller
näringsverksamhet. För övriga medlemmar i ledningsgruppen finns inga särskilda
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avtal avseende uppsägningstid, avgångsvederlag eller förtida pension. Medlemmarna i ledningsgruppen har erhållit skattepliktiga förmåner till värden
mellan 0 (0) och 15 (36) tkr. Medlemmar i ledningsgruppen omfattas inte av
programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.
Program för prestationsbaserad ersättning Styrelsen har beslutat om ett
program för rörlig ersättning i linje med de statliga riktlinjer som regeringen
gav ut i april 2009 samt med anpassningar i enlighet med de allmänna råd om
ersättningspolicy i försäkringsföretag m fl som Finansinspektionen publicerade i mars 2010. Programmet gäller för 2013 och innebär att anställda inom
Kapitalförvaltningen har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i
prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg kommunicerade kriterier är uppfyllda. 60% av den rörliga ersättningen betalas ut först
tre år efter intjänandeåret. Anställda inom de administrativa funktionerna har
möjlighet att erhålla motsvarande en halv månadslön i rörlig ersättning. För att
rörlig ersättning ska kunna utgå till någon anställd måste fonden som helhet
uppvisa ett positivt resultat. VD och medlemmar i ledningsgruppen omfattas
inte av programmet om rörlig prestationsbaserad ersättning. För 2013 har
fonden reserverat 4,2 (4,7) miljoner kronor för utbetalning av rörlig ersättning
baserat på uppfyllelse av mål i enlighet med avtal. Det reserverade beloppet
motsvarar en rörlig prestationsbaserad ersättning på i snitt 1,2 månadslöner per
anställd som omfattas av programmet.
Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro under 2013 uppgick till 0,6% (0,7%) uppdelat
på 0,4% (0,4%) för män och 0,8% (1,4%) för kvinnor. Ingen (0%) av fondens
anställda har varit sjukskriven mer än 60 dagar i sträck under 2013.
Övrigt
Enligt hållbarhetsregelverket GRI ska bolag redovisa huruvida fackförenings
frihet råder samt om det finns anställda under 18 år. I enlighet med svensk lag
råder fackföreningsfrihet på AP3. Fonden har inga anställda under 18 år.

Not 8

Övriga administrationskostnader
2013
10
36
11
7
64

Mkr
Lokalkostnader
Informations- och datakostnader
Köpta tjänster
Övrigt
Summa övriga administrationskostnader

2012
10
36
13
7
66

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisionsbolag. Arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet uppgår till 0,3 (0,4) mkr.
Tkr
Revisionsuppdrag
EY
Andra uppdrag
KPMG
EY
Summa

Not 9

2013

2012

1 050

876

257
93
1 400

115
991

Noterade aktier och andelar

Mkr
Svenska aktier
Andelar i svenska fonder
Utländska aktier
Andelar i utländska fonder
Summa noterade aktier och andelar

2013-12-21

2012-12-31

Verkligt värde

Verkligt värde

34 126
1 387
68 931
24 071

26 844
1 060
63 294
21 756

128 515

112 954

En förteckning över fondens tio största aktieinnehav finns på sid 53.
På fondens hemsida www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens
samtliga aktieinnehav.

noter

Not 10

Aktier och andelar, onoterade

AP3 hade per 31 dec 2013 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper direkt och via riskkapitalbolag
och fonder. Specifikation nedan visar de fem största innehaven baserat på investerat kapital. En specifikation
över samtliga innehav med angivelse av startår på investeringen och investeringsåtagande återfinns på
www.ap3.se.
2013-12-31

2012-12-31

Verkligt värde

Verkligt värde

Aktier i övriga svenska bolag
Andelar i svenska riskkapitalbolag och fonder
Utländska aktier och andelar

10 820
764
1 308
16 194

6 843
774
752
16 443

Summa aktier och andelar, onoterade

29 086

24 812

Mkr
Aktier i svenska dotter- och intressebolag

Organisationsnummer

Säte

Antal aktier

Ägarandel kapital

Verkligt värde

100% eget
100%
kapital 2013 resultat 2013

Onoterade aktier i dotter- och intressebolag
Vasakronan Holding AB

556650-4196

Stockholm

1 000 000

25%

7 010

24 357

3 840

Hemsö Fastighets AB

556779-8169

Stockholm

700 000

70%

2 808

3 061

528

Hemsö Intressenter AB

556917-4336

Stockholm

25 000

50%

602

558

-12

Trophi Fastighets AB

556914-7647

Stockholm

1 000 000

100%

401

417

67

Summa aktier i svenska dotteroch intressebolag

Övriga onoterade svenska aktier
och och andelar
Bergvik Skog AB
Alpcot Agro AB
Affibody AB

10 820
2013
2012
Anskaffnings- Anskaffningsvärde
värde

Organisationsnummer

Säte

Antal aktier

Ägarandel kapital

556610-2959
556710-3915
556714-5601

Falun
Stockholm
Stockholm

347
9 874 993
220 271

5%
7%
2%

174
143
19

174
143
19

17%
18%
10%
11%
15%

127
120
117
114
51

127
113
89
112
57

25%
100%
22%
10%
100%

1 336
807
588
472
437
17 616
22 120
29 086

1 340
850
469
440
16 774
20 707
24 812

Fem största innehaven i svenska
riskkapitalbolag och fonder1
IT Provider Fund IV
Valedo Partners Fund I
Verdane Capital VII
Litorina Capital III
Verdane Capital VI
Fem största innehaven i utländska
riskkapitalbolag och fonder1
Carl Guernsey LP Inc
RMK GAC
Innisfree PFI Secondary Fund 2
EuroPrisa
Hancock GAC
Anskaffningsvärde resterande innehav
Totalt anskaffningsvärde
Totalt verkligt värde
En specifikation över samtliga innehav finns på www.ap3.se.
1

Avser AP3s innehav i kommanditbolagsstrukturer och andra liknande strukturer där AP3 inte har ett väsentligt inflytande.

Not 11

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Not 11

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
fördelat på emittentkategori

Mkr
Svenska staten
Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter
Finansiella företag
Icke-finansiella företag
Utländska stater
Övriga utländska emittenter
Summa
Räntefonder
Summa

Forts.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
fördelat på INSTRUMENTkategori

2013-12-31

2012-12-31

Verkligt värde

Verkligt värde

33 446
8 365

31 523
14 609

2 159
15 372
18 420
24 979

997
12 694
10 699
21 730

102 741
4 753
107 494

92 252
6 974
99 226

Mkr
Realränteobligationer
Övriga obligationer
Certifikat
Onoterade reverslån
Övriga instrument
Summa
Räntefonder
Summa

2013-12-31

2012-12-31

Verkligt värde

Verkligt värde

23 350
67 438
3 076
7 341
1 535

18 013
65 576
3 743
3 750
1 170

102 741
4 753
107 494

92 252
6 974
99 226

Av obligationer och andra räntebärande värdepapper avser 9 607 (5 314) mkr
återinvestering av erhållna kontantsäkerheter relaterade till värdepappers
utlåning.
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Derivatinstrument brutto

Not 12

2013-12-31
Nominellt
Positivt
Negativt
värde verkligt värde verkligt värde

Mkr
Aktierelaterade instrument

Optioner, OTC

52
-

-

-7
-

13
25
23 147
10 423
33 660
23 185

0
0
646
69
715

-349
-2
-358

8 586
730 238
173 281
763 957
223 288
23 457
13 940
1 936 747
1 899 350

4
6
84
163
316
187
760

-1
-118
-1
-2
-152
-358
-165
-797

2 298
2 108
9 847
2 305
100 143
116 701

58
17
1 531
1 606

-38
-3
-705
-745

-

-

2 087 108

3 081

-1 899

Ränte- och kreditrelaterade instrument

Optioner, clearade Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj
FRA/Terminer
CDS
Swappar
Summa
varav clearat
Valutarelaterade instrument

Optioner, OTC

Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj

Terminer
Swappar
Summa
Effekt av nettoredovisning
Summa derivatinstrument

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas i syfte att effektivisera
förvaltningen eller hantera risken.
Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader
i clearade produkter, varpå motpartsriskerna enbart är gentemot clearinghuset.
Valuta- och kreditderivatmarknaderna är emellertid OTC-marknader, vilket
innebär att denna handel inte är standardiserad eller clearad, varpå motparts- och
leveransrisker uppkommer gentemot de motparter som anlitas. Fondens motparter
för handel som ej clearas godkänns och limiteras av fondens styrelse och exponering inom ramen för dessa limiter bevakas löpande. Fonden använder marknadens
standardiserade avtal för OTC-handel såsom exempelvis ISDA-avtal.
Utställda säljoptioner är delpositioner i olika optionsstrategier med syfte att
hantera risken i portföljen. I den mån en utställd option innebär att AP3 har en
förpliktelse att leverera ett underliggande värdepapper har fonden alltid innehav
i detta värdepapper som täcker eventuellt leveranskrav.
För en närmare beskrivning av riskhanteringen med avseende på derivat
instrument hänvisas till fondens riskhanteringsplan på www.ap3.se.
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2012-12-31
Nominellt
Positivt
Negativt
värde verkligt värde verkligt värde

Mkr
Aktierelaterade instrument

Utställda, köp
Utställda, sälj

Optioner, clearade Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj
Terminer
Swappar
Summa
varav clearat

Forts.

Optioner, clearade Innehavda, köp
Utställda, köp
Utställda, sälj
Terminer
Swappar
Summa
varav clearat

23
1 408
1 333
9 981
7 298
20 043
12 662

1
0
188
12
201

0
-7
-50
-34
-10
-101

3 450
730 490
244 976
21 032
19 667
1 019 615
978 916

1
19
21
235
149
425

-21
-30
-52
-139
-242

1 998
860
2 179
4 382
100 709
110 128

96
14
1 901
2 011

-3
-4
-278
-285

-72

72

1 149 786

2 565

-556

2013-12-31
472
11 134
0

2012-12-31
1
17 071
0

Ränte- och kreditrelaterade instrument

Optioner, clearade Utställda, köp
Utställda, sälj
FRA/Terminer
CDS
Swappar
Summa
varav clearat
Valutarelaterade instrument

Optioner, OTC

Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj

Terminer
Swappar
Summa
Effekt av nettoredovisning
Summa derivatinstrument

Not 13

Övriga tillgångar

Mkr
Fondlikvider
Återköpstransaktioner
Övriga tillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa övriga tillgångar

Not 14

0
11 606

17 072

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr
Upplupna ränteintäkter
Upplupna utdelningar
Restitutioner
Förutbetalda kostnader
Upplupna premier aktielån
Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2013-12-31
1 304
71
45
45
6
1 470

2012-12-31
1 761
72
35
38
7
1 913

noter

Not 15

Övriga skulder

Not 18
2013-12-31

Mkr

2012-12-31

Leverantörsskulder
Fondlikvider
Löneskatter
Personalens källskatter
Återköpstransaktioner
Mottagna kontantsäkerheter
Övriga skulder

5
422
0
3
6 442
15 387
3

7
7
1
2
13 536
13 076
11

Summa övriga skulder

22 262

26 640

Not 16

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr
Upplupna externa förvaltningskostnader
Övriga upplupna kostnader
Rörlig ersättning inkl sociala avgifter

58

58

Utbetalning av rörlig ersättning för år 2010 gjordes under 2013. Utbetalning
för rörlig ersättning för 2012 utbetalades till 40% under 2013. Resterande
del av 2012 års avsättning kommer att utbetalas under 2015. Avsättning till
rörlig ersättning har gjorts för 2013 varav 40% kommer att utbetalas 2014 och
resterande betalas ut 2016.

Not 17

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Erhållen kontantsäkerhet
Ställd kontantsäkerhet
Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits
Utlånade värdepapper
Erhållen kontantsäkerhet

11 116
6 442

17 071
13 5361

0
89

319
186

14 985
15 387

12 782
12 756

Övriga panter och jämförliga säkerheter

2013-12-31 2012-12-31

Mkr
Utlånade värdepapper mot erhållen
säkerhet i form av värdepapper
Utlånade värdepapper
Erhållen säkerhet i form av värdepapper

10 398
11 225

8 989
10 747

utestående Åtaganden

2013-12-31 2012-12-31
2 038
1 892
1 156
1 458

Mkr
Onoterade aktier
Fastighets- och skogsfonder

Fondkapital
1

Nettobetalningar mot pensionssystemet

I årsredovisningen 2012 angavs en felaktig siffra. Den är nu korrigerad.

2013-12-31 2012-12-31

Mkr
Ingående fondkapital
Inbetalda pensionsavgifter

232 956
56 839

214 106
55 441

Utbetalda pensionsmedel innevarande år

-63 490

-59 005

-2
3
-230

-5
1
-220

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet

-6 880

- 3 788

Årets resultat

32 398

22 638

258 475

232 956

Överflyttning av pensionsrätter till EG
Reglering av pensionsrätt
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten

Utgående fondkapital

NOT 20

2013-12-31 2012-12-31

Mkr
Panter för återköpstransaktioner
Mottagna säkerheter
Avlämnade säkerheter
Panter för derivathandel

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

2013-12-31 2012-12-31
35
38
14
12
9
8

Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Poster inom linjen

NOT 19

Närstående

AP3 hyr sina lokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.

Valutaexponering

Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2013
Mkr

Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering brutto

EUR

GBP

JPY

USD

Övrigt

Totalt

16 911
435
6 915

11 576
532
4 542

7 313

43 914

0

17 862

26 020
1 159
0

105 734
2 127
29 320

-3 880

-484

13

-497

-36

-4 883

1 772

-1 725

178

6 189

1 311

7 726

22 153

14 442

7 505

67 469

28 455

140 024

Kurssäkring

-26 583

-10 526

-5 309

-36 157

-6 708

-85 283

Total valutaexponering

- 4 430

3 916

2 196

31 311

21 747

54 741

Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2012
Mkr

Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering brutto
Kurssäkring
Total valutaexponering

EUR

GBP

JPY

USD

Övrigt

Totalt

15 969
357
7 223

10 364
500
2 336

5 581
-

34 542
317
10 647

25 618
770
-

92 072
1 944
20 206

43

1

104

25

52

225

-4 802

450

100

2 285

2 920

953

18 791

13 651

5 784

47 815

29 360

115 401

-10 627

-10 343

-3 222

-36 994

-919

-62 105

8 163

3 308

2 562

10 820

28 441

53 295

1

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

Not 21

Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki
Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2012

Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2013

Mkr

ModellModellObserverbara värdering med värdering med
priser i en
observerej observeraktiv marknad
bara indata
bara indata

Noterade aktier
och andelar

103 057

Onoterade aktier
och andelar

25 458

-

Obligationer och
andra räntebärande
tillgångar

197 196

Derivat, negativa
marknadsvärden
Summa

28 863

6 693

903

Summa
investerings
tillgångar

-

-

93 236

Derivat, positiva
marknadsvärden

Totalt

7 788

2 178

34 330

128 515
28 863

Onoterade aktier
och andelar

107 718

-

3 081

36 651

268 177

-629

- 1 271

-

-1 900

196 567

33 060

36 651

266 277

Förändring av tillgångar under modellvärdering
med ej observerbara indata 2012 till 2013

Mkr

Noterade
aktier och
andelar

Obligationer
Onoterade
och andra
aktier och räntebärande
andelar
tillgångar Derivat

-

23 103

3 344

Investerat

-

4 090

3 411

Realiserad
värdeförändring
Orealiserad
värdeförändring
Förflyttning från
nivå 1 eller 2
Förflyttning till nivå
1 eller 2
Redovisat värde vid
årets utgång

-

-2 484
-174
2 616
1 712
28 863

-458
-3
-6
1 500
7 788

Totalt

Derivat, positiva
marknadsvärden
Summa
investerings
tillgångar

112 954

-

-

112 954

-

1 709

23 103

24 812

92 766

3 116

3 344

99 226

157

2 407

-

2 564

205 877

7 232

26 447

239 556

Derivat, negativa
marknadsvärden
Summa

-26

-488

-41

-555

205 850

6 744

26 407

239 001

Mkr

Noterade
aktier och
andelar

Obligationer
Onoterade
och andra
aktier och räntebärande
andelar
tillgångar Derivat

Totalt

Redovisat värde vid
årets ingång

-

21 346

5 441

Investerat

-

3 929

776

-

4 705

Sålt/återbetalt
under året

-

-1 101

-1 375

-

-2 476

-177

Realiserad
värdeförändring

-

72

0

-

72

2 650

Orealiserad
värdeförändring

-

569

3

-32

541

3 212

Förflyttning från
nivå 1 eller 2

-

-

-

-

-

-

Förflyttning till nivå
1 eller 2

-

-1 712

-1 500

- - 3 212

0 36 651

Redovisat värde vid
årets utgång

-

23 103

3 345

-41 26 407

-41 26 047
41
-

7 502
-2 942

AP3 värderar samtliga innehav till verkligt värde, vilket fastställs utifrån en
hierarki av priskällor och beräkningsmodeller. Verkligt värde definieras som
det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras i
en normal transaktion mellan marknadsaktörer vid tillfället då värdering görs.
Innehav som finns representerade i de index som fonden använder för likvida
investeringar i aktier och räntebärande värdepapper värderas i första hand till
indexleverantörernas värderingspriser. I de fall tillgången inte inkluderas i något
index eller där indexleverantörens pris bedöms som icke tillförlitligt, sker värdering
i stället till noterade priser observerbara i en aktiv marknad. Detta är alltid första
valet vid val av värderingspris och omfattar merparten av AP3s tillgångar men när
dessa inte finns att tillgå tas priserna enligt nästa steg i värderingshierarkin.
För vissa innehav, främst vissa räntebärande värdepapper samt flertalet
derivat som inte handlas över börs eller hanteras av ett clearinghus, saknas
tillförlitliga noterade priser. Värdering sker då utifrån vedertagna modeller vilka i
sin tur använder observerbara marknadsdata för att fastställa ett verkligt värde.
Värderingsrisken för denna grupp bedöms som begränsad. I denna grupp
inkluderas också vissa typer av transaktioner där AP3 är beroende av prisupp
gifter från en eller ett par externa motparter för att fastställa ett verkligt värde.
För tillgångar där tillgängligt pris bedöms som mindre tillförlitligt, t ex på grund
av låg marknadsaktivitet, görs en rimlighetsbedömning av fondens egen
värdering baserad på värdering erhållen från tredje part.
Slutligen finns innehav som måste modellvärderas där värderingen till stor
del är beroende av icke observerbara marknadsdata och därmed innehåller
en större grad av bedömning och högre osäkerhet. För AP3s del är det främst
innehav i riskkapitalfonder samt onoterade innehav i fastighetsbolag som
återfinns i denna kategori. Under 2013 har metoden för värdering av
fastighetsbolag utvecklats, se vidare not 4.
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Obligationer och
andra räntebärande
tillgångar

Totalt

Förändring av tillgångar under modellvärdering
med ej observerbara indata 2011 till 2012

Redovisat värde vid
årets ingång
Sålt/återbetalt
under året

Mkr
Noterade aktier
och andelar

ModellModellObserverbara värdering med värdering med
priser i en
observerej observeraktiv marknad
bara indata
bara indata

-9 26 777

AP3s värdering av innehav i riskkapitalfonder baseras på den värdering
som erhålls av externa förvaltare. AP3 ställer krav på att förvaltarna ska
följa IPEVs principer för värdering samt att fonden revideras av en välrenommerad revisionsfirma. Värdering från förvaltarna erhålls vanligen 90 dagar
efter kvartalsslut vilket innebär att värderingarna av AP3s innehav per 31
december baseras på rapporter från förvaltarna per 30 september, justerat
för kassaflöden under fjärde kvartalet. En bedömning görs av värderingens
tillförlitlighet för att fastställa om eventuella korrigeringar är nödvändiga
för att uppnå ett mer rättvisande verkligt värde. Per 31 december 2013 hade
inga sådana korrigeringar bedömts nödvändiga. Värderingen påverkas i
första hand av de underliggande bolagens resultatutveckling, men också av
aktiemarknadens värdering av jämförbara bolag. Förväntade diskonterade
framtida kassaflöden har mindre betydelse för värderingen, då AP3s riskkapitalportfölj i första hand består av mogna bolag, s k buyouts.
I tabellen redovisas AP3s samtliga investeringstillgångar fördelade per
värderingskategori. 74 (86) procent av fondens investeringstillgångar kan
värderas till observerbara priser i en aktiv marknad. En nedvärdering med
10 procent av de tillgångar som är mest svårbedömda, dvs modellvärdering
med ej observerbar indata, skulle påverka AP3s fondkapital med -1,4 (-1,1)
procent. Fondens värderingsrisk bedöms som begränsad.
Under året har fonder exklusive riskkapitalfonder till ett värde av
30 211 mkr omklassificerats från observerbara priser i en aktiv marknad till
modellvärdering med observerbara indata, varav 25 458 mkr återfinns under
noterade aktier och andelar och 4 753 mkr återfinns under obligationer och
andra räntebärande tillgångar.

noter

Not 22

Finansiella risker
Enkla känslighetsmått för AP3s portfölj 31 dec 2013

Risk mätt som Value at Risk för AP3s portfölj

Mkr
2013
2012

Lägsta nivå Högsta nivå Genomsnitt
710
956

2 221
2 203

1 328
1 554

31 dec

31 dec*

1 219
1 025

1 583
1 750

Mkr
10 000
8 527
8 000

* Kolumnen visar VaR vid likaviktad historisk data.
Fondens innehav är exponerade mot marknads- och kreditrisker vilka kan
innebära värdeförändringar när t ex aktiekurser, räntor, kreditspreadar och
valutakurser förändras. AP3 använder Value at Risk (VaR) för att aggregera
risk över samtliga risktyper. Per årsskiftet uppgick fondens risk mätt som VaR
för totalportföljen till 1 219 (1 025) mkr. AP3 beräknar VaR med 95 procents
konfidensintervall och en tidshorisont på en dag. Det innebär att 19 dagar av
20 bör de negativa värdeförändringarna i portföljen inte vara större än VaR
förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. AP3 baserar
VaR-beräkningarna på historiska marknadsdata för en period om 360 dagar
tillbaka i tiden. Den historiska datan viktas exponentiellt, dvs de senaste 80
dagarnas marknadshändelser dominerar beräkningarna. Beräkningsmetoden
som används är Monte Carlo-simulering, en slumpmässig simulering av värdeförändringar baserat på historiska data. I tabellen visas också VaR per den 31
december där den historiska datan är likaviktad, dvs varje dag under perioden
väger lika tungt i beräkningen.
Fondens risk mätt som VaR har varierat mellan 710 (956) mkr och 2 221
(2 203) mkr under året. Skillnaderna i risknivå förklaras främst av förändrad marknadsvolatilitet och mindre av förändringar av portföljens sammansättning.
Tabellen ovan visar högsta och lägsta nivå på VaR samt risken i genomsnitt och
vid slutet av året för AP3s portfölj. På sid 30 visas riskexponeringen fördelad på
AP3s riskklasser.

6 000
4 000
2 364

1 891

2 000
0

Kreditrisken i AP3s portfölj för räntebärande fordringar och derivat kan beskrivas genom att titta på fördelningen av exponering per ratingkategori. Tabellen
nedan visar att 78 (73) procent av fondens kreditriskexponering avser motparter med en rating från Aaa till Aa enligt kreditvärderingsinstitutet Moody’s.
Kreditriskexponeringen minskas avseende t ex repor och derivat genom att AP3
erhåller säkerheter motsvarande hela eller del av den fordran som AP3 har på
motparten.
Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20131
Kreditbetyg

Aaa

Aa

A

Baa

‹Baa32

54 882
8 594
1 096

4 659
148
5 972
2 696
111

212
60
8 783
10 119
926

2 641

1
3 481

2 000

Statsobligationer
Bostadsobligationer
Företagsobligationer
Depositioner & repor
Derivat, nettofordran
Bruttoexponering
Erhållna säkerheter

64 572

13 587
999

20 100
4 335

2 641

3 482

1 500

Nettoexponering

64 572

12 588

15 765

2 641

3 482

‹Baa32

Mkr
Daglig Value at Risk (VaR) för AP3s portfölj 2013

Mkr
2 500

Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20121

1 000

Kreditbetyg

Mkr

500
0
Exponentiellt viktad historiska data

Likaviktade historiska data

Känslighetsmått av enkla slag kan användas för att få en förståelse för vilken resultatpåverkan en viss prisförändring skulle få baserat på utestående positioner i
olika tillgångsslag. Om samtliga aktiekurser skulle förändras med 5 procent skulle
det medföra en värdeförändring av AP3s aktieportfölj på 8 527 (8 121) mkr. En
förändring av samtliga räntor med 1 procentenhet, ett s k parallellskifte av räntekurvan, skulle medföra en värdeförändring på 2 364 (2 644) mkr. På samma sätt
skulle en förändring av samtliga valutakurser mot kronan på 5 procent resultera
i en värdeförändring på 1 891 (2 667) mkr. Känslighetsmåtten innehåller ingen
bedömning av sannolikheten för att något ska inträffa och tar inte hänsyn till hur
olika tillgångar rör sig i förhållande till varandra, s k korrelation.

Aaa

Aa

A

Baa

Statsobligationer
Bostadsobligationer
Företagsobligationer
Depositioner & repor
Derivat, nettofordran

48 458
15 779
767
853

1 985
418
1 733
5 007
500

334
77
4 902
13 591
1 432

259

Bruttoexponering
Erhållna säkerheter

65 857

9 642
4 534

Nettoexponering

65 857

5 109

4 078

2
6 008

20 336
5 074

4 337

6 011

15 261

4 337

6 011

Inkluderar placeringar i noterade räntebärande värdepapper, depositioner och repor, icke
clearade derivat där AP3 har en fordran på motparten samt återinvestering av erhållna
kontantsäkerheter relaterade till värdepappersutlåning. Då tabellen endast visar exponering
mot kreditrisk kan den ej avläsas mot balansräkningen.
2
Inkluderar även värdepapper utan rating.
1

Fondens likviditetsrisk begränsas bland annat genom kravet i AP-fondslagen
avseende att AP-fonderna måste hålla minst 30 procent av fondkapitalet i
räntebärande fordringar med låg kredit- och likviditetsrisk. Under 2013 har
fondens andel i snitt legat på 32,1 (32,5) procent.
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Styrelsens,
VDs och revisorernas underskrifter
AP3sxxxxxxxxxxxx

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Stockholm den 20 februari 2014

Pär Nuder, ordförande

Björn Börjesson, vice ordförande

Sonat Burman-Olsson

Inga-Lill Carlberg

Gunvor Engström

Lars Ernsäter

		

Elisabeth Unell

Peter Englund

Peter Hellberg

Kerstin Hessius, verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 februari 2014

Jan Birgerson
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen
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Peter Strandh
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tredje APfonden för 2013. Fondens årsredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 28-48.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt lagen om allmänna pensionsfonder och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur fonden upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

(AP-fonder) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Tredje AP-fondens finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt
lagen om allmänna pensionsfonder. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balans
räkningen fastställes.

Rapport om andra krav enligt lagar och författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat
inventeringen av de tillgångar som Tredje AP-fonden förvaltar.
Vi har också granskat om det finns någon anmärkning i övrigt
mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Tredje AP-fonden för 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av fondens
tillgångar enligt lagen om allmänna pensionsfonder.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om resultatet
av vår granskning och inventeringen av de tillgångar som
fonden förvaltar samt om förvaltningen i övrigt på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om inventeringen av till
gångarna har vi granskat fondens innehavsförteckning samt
ett urval av underlagen för denna.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen i övrigt
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har
handlat i strid med lagen om allmänna pensionsfonder.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende
förvaltningen.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder

Stockholm den 20 februari 2014
Jan Birgerson

Peter Strandh

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen

Förordnad av regeringen
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AP3 sedan starten

AP3 sedan starten 2001
AP3 har sedan 2001 riksdagens långsiktiga uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta
för inkomstpensionssystemet. För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning i
snitt per år investerar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande
tillgångar och alternativa investeringar.
Fondkapitalet har vuxit med 124 500 mkr sedan 2001
Mdkr
300%
250%
192,0

200%
150%

132,7

120,2

224,9

212,2

142,5

206,5

181,0

160,3

220,8

214,1

233,0

258,5

Fondkapitalet har sedan starten 2001 ökat
från 133 975 mkr till 258 475 mkr vid
utgången av 2013. Det är en ökning med
124 500 mkr sedan starten.
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Fondkapitalets utveckling sedan starten 2001, mkr
Mkr
300 000

258 475

250 000
200 000
133 975

150 000

123 129

100 000
50 000
1 371

0

Ingående kapital
2001

Nettoflöden
2001-2013

Totalavkastning
efter kostnader
2001-2013

Utgående kapital
2013

Fondkapitalets ökning sedan starten 2001
består av avkastning om 123 129 mkr som
AP3 har skapat samt av nettoflöden från
pensionssystemet om 1 371 mkr. Sedan
2009 är fonden nettobetalare till det svenska
pensionssystemet och har sammanlagt
betalat ut 19 854 mkr.

Totalavkastning efter kostnader 2001–2013, %
20 %

11,2

10 %
0%
-10 %

17,7

16,2

16,3
10,7

9,0

9,5

14,1

5,0
2001
-4,2

2002

2003

2004

2005

2007

2006

2008

2009

2010

2011
-2,5

2013

2012

Pensioner och pensionsrätter räknas årligen
upp med inkomstindex och därför är det
viktigt att AP3 växer minst i samma takt som
detta index för att bidra till pensionssystemet. Inkomstindex uppgår sedan 2001 till
3,0 procent per år. AP3s nominella avkastning har under samma period uppgått till i
genomsnitt 4,8 procent per år, vilket innebär
att AP3s avkastning sedan start överstiger
inkomstindex. AP3s reala, dvs inflationsrensade, avkastningen har uppgått till i
2013 genomsnitt 3,3 procent per år.

-12,6
-20 %

-19,8

Ackumulerad avkastning efter kostnader 2001–2013, %
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2004

KPI +4%

2005

2006

2007

Inkomstindex

2008

2009

2010

2011

Marknaden under perioden 2001-2013
har karakteriserats av två stora börsfall.
AP3s nominella avkastning under perioden
2001-2013 uppgår till i genomsnitt 4,8
procent per år.

2012

Femårsöversikt

Femårsöversikt

Resultat och infLöden
Mdkr
Nettoflöden från pensionssystemet
Årets resultat
Fondkapital per 31/121
Avkastning och kostnader totalportfölj
%
Avkastning före kostnader
Rörelsekostnader
Provisionskostnader
Avkastning efter kostnader

2013

2012

2011

2010

2009

-6,9
32,4

-3,8
22,6

-1,2
-5,5

-4,0
18,3

-3,9
29,4

258,5

233,0

214,1

220,8

206,5

14,2
0,07
0,06
14,1

10,7
0,08
0,05
10,7

-2,4
0,07
0,04
-2,5

9,1
0,07
0,07
9,0

16,4
0,08
0,09
16,3

Inflation
Real avkastning efter kostnader
Mdkr
Avkastning efter provisionskostnader
Rörelsens kostnader

0,1
14,0

-0,1
10,7

2,0
-4,4

2,3
6,5

0,9
15,3

32,6
0,2

22,8
0,1

-5,3
0,2

18,5
0,2

29,6
0,1

Avkastning efter kostnader

32,4

22,6

-5,5

18,3

29,4

9,2
neg

7,0
1,2

9,9
2,0

Annualiserad nominell avkastning
efter kostnader
%
Fem år (2009-2013)

9,3

1,9

10 år (2004-2013)

6,5

6,7

Sharpe-kvot i totalportföljen
Risk (1-års standardavvikelse) likvida tillgångar, %

4,9
2,8
5,7

5,3
1,8
6,3

Sharpe-kvot likvida tillgångar

2,3

1,6

Risk (10-års standardavvikelse), %

7,9

risk
Risk (1-års standardavvikelse) i totalportföljen, %2

Valutaexponering
% av totalportföljen3

20,4

22,0

19,3

11,3

8,3

35,2

35,7

34,8

41,0

40,7

0,07
0,13

0,08
0,14

0,07
0,11

0,07
0,14

0,08
0,17

53

56

57

56

55

Extern förvaltning
% av totalportföljen
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader
Rörelsekostnader + provisionskostnader
Antal anställda 31/12
1
2
3

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

Fondkapitalets förändring
Mkr
Ingående fondkapital1
Nettoflöden
Särskild förvaltning
Resultat
Utgående fondkapital
1

2013

2012

2011

2010

2009

232 956

214 106

220 829

206 539

181 024

-6 880

-3 788

-1 240

-4 041

-3 906

-

-

-

-

0

32 398

22 638

-5 483

18 331

29 421

258 475

232 956

214 106

220 829

206 539

Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 133 975 mkr.
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Marknadsvärde per tillgångsslag
2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

32,6
26,6
41,8
12,4
14,6

26,2
25,5
29,3
11,8
14,3

28,7
25,6
27,1
10,6
13,1

32,0
24,4
25,2
16,4
12,8

26,5
25,5
24,1
15,2
11,5

128,0

107,2

105,1

110,8

102,7

Sverige
Euro-området
Storbritannien
USA
Asien

50,7
2,5
2,6
13,1
0,0

54,2
2,5
2,4
12,4
0,0

41,7
0,6
2,3
11,8
0,0

31,6
14,9
4,7
9,1
0,0

13,6
12,5
4,4
20,3
5,2

Sverige
Euro-området
USA

14,5
2,5
4,6

15,3
2,8
0,0

17,1
0,6
3,6

1,5
1,4
12,3

0,1
4,7
9,5

90,6

89,5

77,6

75,4

70,2

Mdkr
Noterade aktier1

Sverige
Europa
Nordamerika
Asien
Tillväxtmarknader

Noterade aktier totalt
Räntebärande1
Nominella

Realränteobligationer

Räntebärande totalt
Alternativa INVESTERINGAR1
Fastigheter

Aktier och reverslån i Vasakronan

10,3

8,4

7,7

7,0

6,6

Aktier och reverslån i Hemsö Fastigheter
Aktier i Sagax
Aktier och reverslån i Trophi
Svenska bostadsobligationer
Skog och jordbruk
Internationella fastighetsfonder
Fastigheter totalt

7,0
0,3
1,0
0,0
4,3
5,6
28,5

3,2
0,0
4,2
3,8
19,6

2,6
0,0
4,0
1,4
15,7

2,1
3,4
3,2
1,2
16,9

2,3
3,4
2,9
0,9
16,0

Onoterade aktier2

9,8

11,4

11,5

10,9

9,8

Nya strategier

3

Övriga tillgångar4
Alternativa investeringar totalt
TOTALT

-

-

-

6,9

7,7

1,6

5,2

4,2

-

-

39,8

36,3

31,4

34,7

33,6

258,5

233,0

214,1

220,8

206,5

Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i tabellen fördelats på respektive tillgångsslag. Det innebär att uppgifterna i tabellen inte är fullt jämförbara med motsvarande uppgifter i balansräkningen.
Inkluderar infrastrukturfonder.
Under 2011 har Nya strategier fördelats ut på respektive tillgångsslag. De investeringar som inte har en naturlig placering inom något tillgångsslag har klassificerats som Övriga tillgångar.
4
Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.
1
2
3

Avkastning och risk i AP3s portfölj per 31 dec 2013

AP3
Avkastning
Risk 		
Exponering

14,2%
5,3%
104,8%

Aktier

Räntor

Krediter

Inflation

Valuta

Övriga

Absolutavkastande strategier

Andel av
avkastningen1,
%

78,2

0,3

1,9

9,7

5,3

2,5

2,0

Bidrag till
totalrisken,
procentenheter

94,6

-1,5

-0,9

8,6

-3,6

2,3

0,4

Exponering,
%

52,6

14,1

12,3

19,2

20,4

3,0

3,8

1

Andel av totalavkastning beräknas som respektive riskklass avkastningsbidrag i förhållande till summan av samtliga riskklassers bidrag utan hänsyn till plus- och minustecken.
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AP3s
fördjupning:
roll i pensionssystemet
ap3s portfölj

Tio största aktieinnehaven i AP3s aktieportfölj per 31 dec 2013
Bolag

Tio motparter som erhöll mest aktiecourtage under 2013

Marknadsvärde, mkr

Hennes & Mauritz
Nordea
Ericsson
Swedbank

3 103
2 544
2 081
1 774

SEB
Svenska Handelsbanken
Volvo
TeliaSonera
Atlas Copco
ABB

1 538
1 415
1 192
1 128
1 125
1 106

Credit Suisse
Deutsche Bank
Evli
Goldman Sachs

JP Morgan
Morgan Stanley
Neonet Securities
Nordea

SEB
UBS

Fem motparter som förmedlade de största
affärsvolymerna inom valutaförvaltningen under 2013
Citibank
JP Morgan

Nordea
Royal Bank of Scotland

SEB

Fem motparter som förmedlade de största
affärsvolymerna inom ränteförvaltningen under 2013
Barclays
Danske Bank

JP Morgan
Nordea

UBS

Marknadsvärde, mkr

Andel av fondkapitalet, %

Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna förvaltningsmandat per 31 dec 2013
Mandat
EXTERNA DISKRETIONÄRA MANDAT
Aktiemandat
Passiva mandat
Blackrock Investment Management

Europa - Småbolag

3 451

Blackrock Investment Management

Japan

7 376

Blackrock Investment Management

Stillahavsasien

3 668

Blackrock Investment Management

Nordamerika - Stora bolag

2 113

Blackrock Investment Management

Nordamerika - Mellanstora bolag

4 995

Blackrock Investment Management

Nordamerika - Små bolag

6 149

Blackrock Investment Management

Nordamerika - Stora bolag

11 394

Intech Investment Management

Nordamerika - Stora och mellanstora bolag

Semipassiva mandat
2 772

Räntemandat
Aktiva mandat
Guggenheim Investment Management

USA - High Yield

405
42 323

16%

FONDINVESTERINGAR
Noterade tillgångar
Aktiefonder

16 480

Räntefonder

3 448

Absolutavkastande strategier och hedgefonder

9 862

Onoterade tillgångar
Riskkapitalfonder

9 915

Fastighetsfonder

4 785

Skogsfonder

4 074
48 563

19%

INTERNA FÖRVALTNINGSMANDAT
Noterade aktier och andelar

63 262

Räntor och krediter

84 486

Försäkringsrelaterade risker
Onoterade innehav i fastighetsbolag
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER1
TOTALT FONDKAPITAL
1

1 526
18 308
167 583

65%

6

0%

258 475

100%

Består främst av kassa och valutasäkringar.
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Alternativa investeringar per 31 dec 2013
Utestående
investeringsåtaganden
i mkr per 31 dec 2013

Marknadsvärde
i mkr per 31 dec 2013

2 038

9 771

9

691

Investeringar i fastigheter består av innehav i Vasakronan, Hemsö Fastigheter, Sagax, Trophi,
skogs- och jordbruksfastigheter samt internationella fastighetsfonder.

1 156

28 459

Investeringar i internationella fastigheter görs via fonder

1 043

5 577

113

4 074

Mandat

Beskrivning av mandat och förvaltning

Onoterade aktier

Investeringar görs i fonder som investerar i onoterade aktier fördelade på olika geografiska
regioner samt olika investeringskategorier (buyouts och venture capital). Investeringsåtagande
och marknadsvärde för onoterade aktier inkluderar infrastrukturtillgångar.
Investeringar i infrastrukturtillgångar görs både i Sverige och internationellt

Fastigheter

Investeringar i skogsfastigheter i Sverige och utomlands

Totalt investerat i riskklass onoterade aktier per 31 dec 2013

Utestående investeringsåtaganden i onoterade aktier per 31 dec 2013

Mkr

Mkr

24 000

1 200

22 576

16 000

16 120

800
669

12 805

12 000

9 771

400

4 000

200

Totala
Totalt värde
distributioner1 och distributioner1
marknadsvärde
2001-2013

Totalt
investerat
kapital

Marknadsvärde
31 dec 2013

Av AP3s totala investeringsåtaganden hade 16 120 mkr investerats
per 31 dec 2013. Det totala marknadsvärdet på innehavet inklusive
distributioner uppgick till 22 576 mkr.
1

600

8 000

0

968

1 000

20 000

0

401

Norden

Europa

Övriga världen

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

Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.

Marknadsvärde fastighetsinvesteringar per 31 dec 2013
Mkr
12 000
10 000

10 254

8 000

6 992
5 577

6 000

4 327

4 000
2 000

1 026
283

0

Vasakronan

Hemsö
Fastigheter

Trophi

Sagax

InterSkogs- och
nationella jordbruksfastigheter fastigheter

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan, Hemsö
Fastigheter, Sagax, Trophi, internationella fastighetsfonder samt skogsoch jordbruksfastigheter/fonder.
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AP3s värdepappersinnehav i noterade aktier,
räntebärande tillgångar, onoterade aktier via
riskkapitalfonder, investeringar i skog och fastigheter finns att ladda ned på www.ap3.se

fördjupning: ap3s portfölj

Diversifiering i alternativa investeringar 2001-2013
Mkr
45 000

16,6%

16,3%

40 000

15,7%

14,7%

15,6%

15,4%

18%
16%

35 000

14%

30 000

12%
10%

25 000

7,1%

20 000

10 000

8%

5,6%

15 000
2,8%

3,9%

3,0%

3,2%

6%

4,0%

4%
2%

5 000

0

0
2001

2002

2003

2004

2005

Onoterade aktier

2006

2007

2008

Fastigheter

2009

2010

2011

2012

2013

Andel av fondkapitalet

Övriga tillgångar1

AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör investeringar i mindre likvida tillgångar. Dessa tillgångar bidrar till riskdiversifiering av portföljen samt högre
avkastningspotential genom bland annat likviditetspremier. Fondens diversifierande investeringar består av riskkapitalfonder, fastigheter,
skogsinvesteringar samt övriga tillgångar av mer opportunistisk karaktär. Alternativa investeringar har vuxit från 3 752 mkr 2001 till 39 828 mkr
2013, och utgjorde per 31 dec 2013 15,4 procent av AP3s totala investeringar.
1

Under 2011 omdefinierades Övriga tillgångar och motsvarande 2 977 mkr överfördes till noterade aktier och räntebärande fodringar.

AP3s globalt diversifierade portfölj per 31 dec 2013
AP3 investerar i en globalt diversifierad portfölj. Bilden nedan visar en procentuell fördelning per region på marknadsvärdet av investeringarna vid
årsskiftet 2013.
Sverige

13%

25%
Europa

Nordamerika
16%

10%
3%
2%

9%

7%
Stillahavsregionen
5%

3%

Noterade aktier
Räntebärande tillgångar
Alternativa investeringar

Tillväxtmarknader
6%
1%
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GRI korsreferenstabell

Innehållsförteckning enligt GRI
AP3 har en lång tradition av att arbeta med miljö- och etikfrågor i sina investeringar då ansvarsfull ägarstyrning är en del av fondens uppdrag. Detta arbete är något som fonden hanterar genom investerings
analyser, ägarstyrning och via AP-fondernas gemensamma Etikråd samt årligen redovisar i sin
ägarstyrningsrapport och Etikrådets årsrapport.
För räkenskapsåret 2013 har AP3 valt att, för första gången,
redogöra för den egna verksamhetens ekonomiska, miljöoch sociala påverkan som en del i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen utgår från Global Reporting Initiatives nya
riktlinjer, G4, och det branschspecifika tillägget Finansiella
tjänster (FS).
I redovisningen ingår AP3s verksamhet. Inga avgränsningar har gjorts utan omfattningen är densamma som för
den finansiella rapporteringen.

Rapporterade indikatorer har valts utifrån såväl krav
och förväntningar från AP3s intressenter som fondens egna
prioriteringar, och speglar därmed en gemensam syn på
väsentlighet. Då detta är fondens första GRI-rapportering är
några av de rapporterade GRI-indikatorer inte kompletta.
AP3 avser att utveckla information, data och rutiner för bl a
intressentdialoger och miljö under 2014.
Denna GRI-redovisning är inte granskad av tredje part.

Allmän information
Indikator

Namn

Referens

Strategi och analys
G4-1

Uttalande från mest senior
beslutsfattare

sid 4-6

Organsationsprofil
G4-3

Organisationens namn

sid 1

G4-4

Varumärken, produkter och
tjänster

AP3 säljer inga produkter och
tjänster. Fondens förvaltar
pensionskapital i det allmänna
inkomstpensionsystemetet. Se
sid 8-10

G4-19

Identifierade väsentliga aspekter

sid 21

G4-20

Respektive aspekts avgränsningar
inom organisationen

sid 21, 56

G4-21

Respektive aspekts avgränsningar
utanför organisationen

sid 21, 56

G4-22

Effekt av förändrad information
från tidigare rapporter

sid 40 avseende ekonomisk data,
ej relevant för övrigt

G4-23

Förändringar från tidigare
avseende fokus och avgränsningar

sid 40 avseende ekonomisk data,
ej relevant för övrigt

Intressentengagemang
G4-24

Lista över intressentgrupper

sid 21

G4-5

Lokalisering av huvudkontor

sid 60

G4-25

sid 21

G4-6

Antal länder och namn på dessa
där organisationen har
verksamhet

AP3 har bara kontor i Stockholm.
Fonden investerar globalt, se sid
55

Identifiering och val av
intressentgrupper

G4-26

Organisationens approach till
intressentgruppsengagemang för
att förbereda rapporten

sid 21

G4-27

Ämnen, frågor och organisationens respons inklusive
rapportering

sid 21

G4-7

Typ av ägarskap och legal form

sid 2

G4-8

Marknader

sid 55

G4-9

Organisationens storlek

sid 2-3, 51

G4-10

Antal anställda

sid 24-25 , 41

G4-11

Anställda med kollektivavtal

sid 41-42

G4-12

Organisationens leverantörskedja

sid 8-10

G4-13

Förändring i organisationens
storlek, struktur, ägarskap,
värdekedja

sid 28

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen

sid 34-35

G4-15

Externa hållbarhetsprinciper,
initiativ som organisationen
anslutit sig till

Ägarstyrningsrapport och
Etikrådets årsrapport,
www.ap3.se

Medlemskap i föreningar och
branschsammanslutningar

Ägarstyrningsrapport,
www.ap3.se samt
www.etikradetapfonderna.se

Bolagsstyrning

Etik och integritet

G4-16

Rapportprofil
G4-28

Rapportperiod

sid 56, 1/1-31/12 2013

G4-29

Datum för tidigare rapport

Detta är AP3s första
hållbarhetsredovisning enligt
GRI

G4-30

Rapportcykel

Räkenskapsår är kalenderår

G4-31

Kontaktuppgift

www.ap3.se

G4-32

GRI- innehåll och hänvisning

sid 56-57

G4-33

Policy för externt bestyrkande

Har inte underställts tredje part
för granskning

G4-34

Väsentlighet och avgränsningar
G4-17

Enheter som ingår i rapportering,
och ej

sid 40, 56

G4-18

Process för att definiera
rapportinnehåll

sid 21
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G4-56

Styrningsstruktur och ansvar för
ekonomi-, miljö- och social
påverkan
Värderingar, principer och koder
för uppförande

Fondstyrningsrapport,
ägarpolicy samt www.ap3.se

sid 25

GRI korsreferenstabell

Specifik information
Indikator

Namn

Referens

Samhället

G4-DMA

Varför aspekten är väsentlig samt
hur den hanteras respektive
utvärderas

sid 56

Lokala samhället

Ekonomi

FS13

Tillgänglighetspunkter för
glesbefolkade områden

Ej relevant för kapitalförvaltande
verksamhet

FS14

Initiativ för att förbättra
tillgänglighet

Ej relevant för kapitalförvaltande
verksamhet

Specifik
DMA

Förklara organisationens strategi
för samhällsinvesteringar

AP3s verksamhet består i att
förvalta kapital i det allmänna
pensionssytemet vilket är ett
viktigt samhällsuppdrag. Se sid
8-10

G4-SO4

Kommunikation och utbildning

sid 24-25

G4-EC1

Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värde

sid 21

G4-SO5

Korruptionsincidenter

Inga korruptionsincidenter har
förekommit

Specifik
DMA

Riskbedömningsförfarande

G4-SO7

Energi
Energianvändning

sid 22

Juridiska åtgärder som vidtagits
mot organisationen

Utsläpp
G4-EN15

Direkta utsläpp av växthusgaser

sid 22

Produktansvar

G4-EN16

Indirekta utsläpp av växthusgaser

sid 22

Märkning av produkter och tjänster

Avfall

sid 22

Avfall
G4-EN23
Social
Arbetsvillkor
Specifik
DMA

Legala avvikelser avseende
anställningsvillkor i värdekedjan

Ej relevant för AP3

G4-LA1

Nyanställda och personalomsättning

FS15

Policy för rättvis försäljning av
finansiella tjänster och produkter

Ej relevant för AP3

FS16

Initiativ för att förbättra finansiell
information

sid 21

G4-LA2

Förmåner till heltidanställda

Produktportfölj
FS1

sid 18-20

sid 24-25, sid 41-42

Riktlinjer för miljö och sociala
faktorer

FS2

sid 18-20

sid 41-42

Processer för att utvärdera och
granska miljö- och sociala risker

FS3

Processer för att granska kunders
implementering och efterlevnad

Ej relevant för kapitalförvaltande
verksamhet

FS4

Processer för anställda att vidta
åtgärder inom socialt ansvar och
miljöansvar

sid 18-20, 24-25

FS5

Interaktion med investeringar och
partners om miljömässiga och
sociala risker och möjligheter

sid 18-20

FS6

Produktportföljen

AP3s förvaltningsportfölj - se
vidare sid 12-16 samt
Förvaltningsberättelsen

FS7

Ekonomiskt värde av produkter
och tjänster med särskilda sociala
syften

Ej relevant för kapitalförvaltande
verksamhet

FS8

Ekonomiskt värde av produkter
och tjänster med särskilda
miljömässiga syften

Ej relevant för kapitalförvaltande
verksamhet

Audits för att utvärdera miljö- och
sociala policies

Ägarstyrning, Etikrådets årsrapport. AP3 gör inga sociala
audits på egna leverantörer

Arbetsvillkor
Anställdas hälsa och säkerhet
Specifik
DMA

Program som stödjer anställda och sid 24-25
deras familjer

G4-LA6

Skador, frånvaro och dödsolyckor

Frånvaro sid 42. Inga skador och
olyckor har inträffat under året

G4-LA9

Utbildningstimmar

Mäts ej, se sid 24-25

G4-LA11

Utvärdering och uppföljning

sid 24-25

Utbildning

Mångfald och jämställdhet
Sammansättning av besluts
fattande grupper

sid 24-25, 41-42

Mänskliga rättigheter
Investeringar
G4-HR1

Investeringsbeslut som inkluderar
krav för mänskliga rättigheter

Etikrådets årsrapport. AP3s
ägarpolicy utgår från de
internationella konventioner
som Sverige har undertecknat

Icke-diskriminering
G4-HR3

Diskriminering

Ej relevant för AP3. Fonden
förvaltar enbart eget kapital,
dvs är en del av staten och
förvaltar statliga medel

Påverkan av produkter och tjänster

Anställning

G4-LA12

sid 34-35

Konkurrenshämmande aktiviteter

Miljö
G4-EN3

Anti-korruption

Fonden har en intern policy.
Diskriminering är inte tillåtet.
Inga diskrimingeringsärenden
har rapporterterats under året

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
Specifik
DMA

Policies

sid 41-42

G4-HR4

Föreningsfrihet och rätt till
kollektivavtal

Föreningsfrihet råder på AP3,
fonden har tecknat kollektivavtal, sid 41-42

Verksamheter med risk för
barnarbete

AP3 anställer ingen under 18 år

Audits
FS9

Aktivt ägarskap
FS10

Företag med vilka institutionen har sid 18-20 samt Etikrådets årsinteragerat i miljömässiga eller
rapport,
sociala frågor
www.etikradetapfonderna.se

FS11

Tillgångar som omfattas av
miljömässiga eller sociala
urvalskriterier

sid 18-20 samt Etikrådets årsrapport,
www.etikradetapfonderna.se

FS12

Röstningspolicies tillämpade på
miljöfrågor eller sociala frågor

sid 18-20 samt www.ap3.se

Barnarbete
G4-HR5

Tvångsarbete
G4-HR6

Verksamheter med risk för
tvångsarbete

Ej relevant för AP3
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Ordlista

Absolutavkastning Den faktiska avkastningen, i
kronor eller procent, som en portfölj haft under en
viss period.

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

Absolut risk Variation i den absoluta avkastningen.
Kallas även volatilitet och mäts som standardavvikelse.

Indexförvaltning Se Passiv förvaltning.

Aktiv förvaltning Förvaltning där idén är att ta aktiva
positioner, i syfte att uppnå bättre avkastning än jämförelseindex. Aktiva positioner tas genom att över- och
undervikta tillgångar i portföljen relativt portföljens
jämförelseindex eller referensportföljen. Positionerna
baseras på bedömningar om marknadsutsikter.
Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med
hjälp av aktivt positionstagande. Se även beta.
Automatisk balansering Inträder när pensionssystemets skulder överstiger dess tillgångar. Innebär att
indexuppräkningen av pensionerna reduceras tills
dess att pensionssystemet åter är i balans.
Balanstal Pensionssystemets totala tillgångar (exkl
premiepensionen) dividerat med pensionsskulden.
Om balanstalet understiger 1 inträder den automatiska balanseringen, vilket påverkar indexuppräkningen
av pensionerna.
Beta Känsligheten för allmänna marknadsrörelser för
en portfölj eller en enskild aktie. Beta kan uttryckas
som avkastning som erhålls genom en passiv exponering mot en riskfaktor såsom aktierisk, kreditrisk och
volatilitet.
Buffertfond Utgörs av AP1-AP4 samt AP6. Buffertfondernas uppgift är dels att jämna ut tillfälliga
variationer mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar, dels att bidra till pensionssystemets
långsiktiga finansiering.
Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar aktie
majoriteten i ett moget bolag.
CDS Credit Default Swap. Se kreditswap.
Clearing Alla aktiviteter som sker med en transaktion
efter avslut på marknadsplats och innan avveckling,
t ex rapportering, riskberäkning och nettning av
affärer.
Clearinghus En institution som har fått tillstånd
att bedriva clearingverksamhet. Oftast en eller ett
fåtal per land. I Sverige sköts derivatclearingen av
Stockholmsbörsen där Stockholmsbörsen träder in
som motpart till alla derivataffärer som har handlats
på börsen.
CLS En bank som ägs av aktörerna på valutamarknaden och som används i de flesta valutatransaktioner
för effektiv avveckling.
CSA-avtal Ett annex till ISDA-avtalet som reglerar hur
den part som har en utestående skuld (orealiserad
förlust) måste ställa säkerhet för skulden i form av
likvida medel eller värdepapper.
Derivat Finansiella instrument vars pris bestäms av
underliggande värde. Som derivat brukar man bland
annat räkna optioner, terminer och swappar. Värdet
av ett derivat beror bland annat på förändringar i det
underliggande värdet.
Distribution Omfattar återbetalt investerat belopp
samt utbetalda reavinster.
Duration Används som ett mått på ränterisk. Uttrycks
som genomsnittlig räntebindningstid och kan användas för att approximera värdeförändringar utifrån
antaganden om förändring av räntenivån.
Fondstyrka Ett mått på hur många år som buffertfonderna räcker till för pensionsutbetalningar om
fonderna inte får inflöden från pensionsavgifter.
Försäkringsrelaterade obligationer Obligationer där
avkastningen är kopplad till exponering mot katastrofrisker så som orkaner och jordbävningar.
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Informationskvot Mått på effektiviteten i den aktiva
förvaltningen. Mäter hur väl fonden får betalt för att
ta aktiv risk och avvika från den strategiska portföljen/
index. Informationskvot är den aktiva avkastningen
dividerat med aktiv risk (tracking error).
Investment grade Obligationer som har en rating som
är BBB eller bättre. Detta förknippas i allmänhet med
låg kreditrisk.
IPEV The International Private Equity and Venture Capital Valuation Board är en internationell branschorganisation för riskkapitalföretag. Organisationen ger
bland annat ut värderingsriktlinjer baserade på IFRS
och US GAAP vilka ses som branschstandard.
ISDA-avtal Bilateralt avtal som skrivs mellan två OTCmotparter och som reglerar alla generella händelser
som kan ske mellan motparterna.
Jämförelseindex Används för att utvärdera en portföljs avkastning, vanligen i form av ett standardiserat
marknadsindex. Kallas även referensindex.
Konsultationsnivå En i förväg bestämd nivå avseende
ackumulerat resultat under en viss period vilken innebär att mandatets valda strategi omprövas i samråd
med överordnad. Att konsultationsnivån uppnås
innebär också att riskmandatet begränsas enligt vissa
fördefinierade värden för att minska förlustrisken.
Kreditobligation Räntebärande värdepapper som har
högre risk än statsobligationer. Dessa obligationer
emitteras ofta av företag och bolåneinstitut.
Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två parter, A
och B, i vilket A betalar B en räntepremie under en viss
löptid. B betalar enbart en premie till A om en fördefinierad händelse för en viss tillgång inträffar. Storleken
på denna premie utgörs av skillnaden mellan det
nominella underliggande värdet för derivatkontraktet och marknadsvärdet på den aktuella tillgången
(credit-default-swap).
Option En option ger innehavaren rätten att köpa
eller sälja en viss underliggande tillgång till ett i förväg
fastställt pris vid en i förväg fastställd tidpunkt eller
period. Utställaren av en option har motsvarande
skyldighet. Exempel på olika typer av optionskontrakt
är valutaoptioner, ränteoptioner och aktieoptioner.
OTC En förkortning för Over-The-Counter och avser
kontrakt som ingås och avvecklas mellan två parter
direkt utan att ett clearinghus är involverat.
Overlay-mandat Mandat som binder lite eller inget
kapital och som ligger utanför referensportföljen.
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till att uppnå
en avkastning som är identisk med jämförelseindex,
och inte att överträffa jämförelseindex. Uppnås
genom att placera kapitalet i enlighet med en
referensportfölj eller ett referensindex. Kallas även
indexförvaltning.
Private equity Samlingsnamn för aktier som inte är
noterade på en officiell/publik handelsplats.
Rating Ett mått på en kreditvärdighet som avspeglar
sannolikheten att en motpart med förpliktelser kan
honorera dessa förpliktelser. Ratingen kan avse
motparten generellt eller en serie värdepapper som
motparten har utfärdat.
Real avkastning Nominell avkastning rensad från
inflation.
Realiserad volatilitet Se volatilitet.

Riskjusterad avkastning Ett sätt att utvärdera en
förvaltningsprestation där avkastningen ställs i relation till hur stora risker som har tagits i förvaltningen.
Exempel är sharpekvot och informationskvot.
Riskkapital Avser generellt investeringar i ett företags
egna kapital. Avser ofta investeringar i företag som
inte är marknadsnoterade, dvs private equity.
Semipassiv indexförvaltning Semipassiv förvaltning är en förvaltningsstil, oftast mycket kvantitativt
orienterad, som med små avvikelser från index (liten
aktiv risk) försöker överträffa index-avkastning. Kallas
även enhanced indexförvaltning.
Sharpekvot Ett mått på riskjusterad avkastning för en
portfölj, dvs effektiviteten i förvaltningen. Portföljens
avkastning minus den riskfria räntan, dividerat med
standardavvikelsen av portföljens avkastning.
Stop loss En i förväg bestämd nivå avseende ackumulerat resultat under en viss period vilken medför att
samtliga positioner stängs omedelbart.
Swap En swap är ett kontrakt där motparterna kommer överens om att byta flöden baserade på en viss
underliggande tillgång till i förväg fastställda villkor.
Kontraktet löper ofta över en period överstigande ett
år. Exempel på olika typer av swapkontrakt är ränteswap, valutaränteswap och total return swap.
Termin En termin innebär ett kontrakt där motparterna har skyldighet att köpa eller sälja en viss
underliggande tillgång till ett i förväg fastställt pris vid
en i förväg fastställd tidpunkt. Exempel på olika typer
av terminskontrakt är valutaterminer, ränteterminer,
forward rate agreements (FRA) och aktieindexterminer. Kontrakten benämns ofta forwards eller futures.
Total return swap Se swap.
Tracking error Mäter variationen i den aktiva
avkastningen. Mäts som standardavvikelse av aktiv
avkastning. Historisk (ex post) tracking error beskriver
variationen i den aktiva avkastningen och mäter
således förvaltningens risknivå i efterhand. Förväntat
(ex ante) tracking error är en prognos.
Uppförandekod Koncernövergripande regelverk och
ledningssystem för hantering av miljö- och etikhänsyn. Kallas på engelska code of conduct.
Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått som anger
den maximala förlust en värdepappersportfölj kan
drabbas av under en viss tidsperiod givet en viss
konfidensnivå. VaR beräknas vanligen för en period
av en dag och med 95 procents konfidensnivå.
Portföljförvaltning innebär ofta att ändra portföljens
sammansättning så att denna förlustrisk blir tillfredsställande låg.
Valutasäkring Neutralisering av valutarisk, det vill
säga den risk det innebär att placera i en annan valuta
än svenska kronor.
Venture capital Investering som genomförs i ett tidigt
skede av ett företags utveckling. Kapitalet som tillförs
används ofta för produkt- eller marknadsutveckling.
Volatilitet Visar hur mycket avkastningen varierar.
Mäts som standardavvikelse på avkastningen. Realiserad volatilitet mäts på historisk avkastning.
Volatilitetsstrategi Strategi där förväntad volatilitet
för olika aktieindex ställs mot realiserad volatilitet.
Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp)
Portföljavkastning
Absolut risk eller volatilitet ( p)
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

Referensindex Se jämförelseindex.

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

Riskbudgetering Anpassning av risknivån i olika
förvaltningsuppdrag utifrån uppdragens förväntade
avkastning och samvariation i avkastning i syfte att optimera förvaltningens totala riskjusterade avkastning.

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