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3
AP3 på 3 minuter
Uppdrag

Fondens strategi för mervärde

AP3 är en av fem buffertfonder inom det allmänna
pensionssystemet. Vi har riksdagens uppdrag att
förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för
pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning
till en låg risknivå.

består av tre steg.

Ordlista
Framgångsrik

Effektiv m

edelfristig

aktiv förvaltnin

Mervärde

g

allokering

Mål

Vi har följande mål för vår verksamhet:
❖ Att långsiktigt skapa en real avkastning om minst
4 procent per år.
❖ Att avkastningen ska överträffa referensindex med
0,6 procentenheter per år sett över en treårsperiod.
❖ Att den årliga genomsnittliga nominella avkastningen för alternativa investeringar ska uppgå till
15 procent för onoterade aktier, 10 procent för fastigheter och 12 procent för life science-aktier. Målen
utvärderas över en treårsperiod.

Strategi

Vår strategi är att skapa mervärde på tre nivåer:

Långsiktig riskspridning: Genom att sprida placering-

arna på olika tillgångar och regioner sänker vi risken
och höjer avkastningen. Strategin är att skapa en bred
portfölj med ett stort inslag av mindre konkurrensutsatta marknader.
Medelfristig allokering: I valet av strategisk port-

följ väger vi in medelfristiga (1-3 år) prognoser på
tillgångspriser. Om avkastning eller risk bedöms vara
väsentligt större eller mindre än normalt på någon
marknad förändras portföljen.

Långsikti

g divers

ifiering
Fördelning
per region inom globalaktieförvaltning 31 dec 2006
egi
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5
regeringen.
Fonden har en mer självständig ställning
än
vanliga
myndigheter
eftersom styrelsen har fullt
0
ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av
direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas varje
år av finansdepartementet.

Nordamerika
24,4%
Tillväxtmarknader
5,6%

Sverige
23,6%
Övriga Europa
27,6%

Japan
13,0%

Frangångsrik
aktivStillahavsasien
förvaltning
5,8%

Mervärde

Effektiv medelfristig allokering

AP3s noterade aktieportfölj har en bred spridning på de globala marknaderna. Så här såg fördelningen av aktiemandat per region ut i procent
per 31 december 2006.

Långsiktig diversifiering
Fondens alternativa investeringar består av onoterade

Investeringar

AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och
alternativa investeringar. Värdet på portföljen uppgick
den 31 december 2006 till 212,2 mdkr.
Strategi
Fondens övergripande tillgångsfördelning
styrs av
den strategiska portföljen som beslutas av styrelsen.

aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och
investeringar i life science-sektorn.

Resultat
Sedan 2001 har AP3 skapat en genomsnittlig real
avkastning om 4,2 procent per år.

Aktiv förvaltning: Genom aktivt risktagande, mätt

som avvikelser från index, söker vi höja portföljens
avkastning. Risktagandet sprids på många olika
beslutspunkter i syfte att diversifiera den aktiva risken.
Taktisk tillgångsallokering, förvaltning av övergripande
portföljrisk, står för en betydande del av det aktiva
risktagandet.

2006

Fördelning totala tillgångar 31 dec 2006
Aktier 53,9%

Räntebärande tillgångar 40,5%
Alternativa tillgångar 5,6%

Strategi

Frangångsrik?
Total avkastning, procent
(efter kostnader)
aktiv?förvaltning
Real avkastning, procent
Aktiv avkastning, procentenheter
Effektiv?medelfristig?allokering
1

i genomsnitt per år

Långsiktig?diversifiering

9,5

Mervärde
7,8

-0,2

2005

3 år

Sedan start
5 år
2001

17,7
12,8 1            8,4 1                6,31  
16,7
            4,21  
1,2          0,3 1  

Absolut avkastning Den faktiska avkastningen, i kronor eller procent, som en portfölj
haft under en viss period.
Absolut risk Variation i den absoluta avkastningen. Kallas även volatilitet och mäts
som standardavvikelse.
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.
Aktiv avkastning Skillnaden i avkastning
mellan en faktisk portfölj och dess
jämförelseindex.
Aktiv risk Variation i den aktiva avkastningen. Kallas även tracking error.
Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med hjälp av aktivt positionstagande.
(Se även beta)
ALM-analys Analys genom Asset/Liability
Modelling (tillgångs-/skuldanalys). Studerar i statistiska simuleringar hur portföljer
med olika tillgångsmix klarar fondens
åtaganden. ALM-analysen ligger till grund
för den långsiktiga tillgångsfördelning som
definierar den strategiska portföljen.
Automatisk balansering Inträder när
pensionssystemets skulder överstiger dess
tillgångar. Innebär att indexuppräkningen
av pensionerna reduceras, tills dess att
pensionssystemet åter är i balans.
Avkastningskurva Kallas även yieldkurva.
Avkastningskurva är en räntekurva som
visar relationen mellan marknadsräntor
och löptider för obligationer med samma
typ av emittentgrupp och kreditrisk.
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. En aktie med Beta > 1 eller <
1 förväntas stiga eller falla mer än
marknaden när börsen stiger respektive
faller. En aktie med Beta =1 rör sig definitionsmässigt lika mycket som marknaden.
Beta kan även uttryckas som avkastning
som erhålls genom en passiv exponering mot en riskfaktor så som aktierisk,
kreditrisk och volatilitet.
Buffertfond, buffertkapital. Utgörs av
Första–Fjärde samt Sjätte AP-fonderna.
Buffertfondernas uppgift är dels att jämna
ut tillfälliga variationer mellan pensions
avgifter och pensionsutbetalningar, dels
att bidra till pensionssystemets långsiktiga
finansiering.
Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar
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aktiemajoriteten i ett moget bolag.
Corporate Governance Bolagsstyrning.
Ett samlingsbegrepp för frågor som rör
hur bolag styrs. Centralt för corporate
governance är förhållandet mellan olika
bolagsorgan (stämma, styrelse, VD).
Duration Används som ett mått på ränterisk,
genom att det approximativt anger hur
många procent obligationspriset minskar
om den allmänna räntenivån ökar med en
procentenhet.
Flackning När lutningen på avkastningskurvan minskar, det vill säga gapet mellan
korta och långa räntor minskar.
Fondstyrka Ett mått på hur många år som
buffertfonderna räcker till för pensionsutbetalningar, om fonderna inte får inflöden
från pensionsavgifter.
Global Compact Ett FN-initiativ bestående
av tio huvudpunkter inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsmarknad,
miljö och korruption.
Halvrörliga vikter Halvrörliga vikter i en
portfölj innebär att vikterna tillåts variera
inom ett intervall. Detta innebär att de
transaktionskostnader som är förknippade
med ombalanseringar av portföljen till följd
av marknadsrörelser hålls nere.
High Yield Obligationer som förväntas ge
högre avkastning än statsobligationer,
därför att kreditrisken är högre. Vanligen
är ratingen sämre än investment grade.
Hållbarhetsredovisning Redovisning av
hur ett bolag arbetar med ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor.
Indexförvaltning Se Passiv förvaltning.
Informationskvot Mått på effektiviten 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.
Jämförelseindex Används för att utvärdera
en portföljs avkastning. Vanligen i form av
ett standardiserat marknadsindex. Kallas
även referensindex.
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 vilken 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)
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till

att uppnå en avkastning som är identisk
med jämförelseindex – ej 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
(sannolikhet att få tillbaka pengar enligt
överenskommelse) hos en utfärdare av
värdepapper.
Referensportföljen Se strategisk portfölj.
Riskjusterad avkastning Ett sätt att
utvärdera en förvaltningsprestation där
avkastningen ställs i relation till hur stora
risker som har tagits i förvaltningen.
Exempel är Sharpe-kvot och Informationskvot.
Riskkapital Avser generellt investeringar i
ett företags egna kapital. Avser i praktiken
ofta investeringar i företag som inte är
marknadsnoterade, det vill säga Private
Equity.
Sektorallokering/sektorstrategi Den del
av en investeringsprocess som fokuserar
på att över- eller undervikta olika sektorer
(branscher) i förhållande till en referens
portfölj eller ett referensindex i avsikt att få
en högre avkastning än referensportföljen
eller referensindexet.
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.
Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad
avkastning för en portfölj, det vill säga
effektiviteten i förvaltningen. Portföljens
avkastning minus den riskfria räntan,
dividerat med standardavvikelsen av
portföljens avkastning.
Strategisk portfölj Kallas även referensportfölj. Är enligt AP3s analys den fördelning
av tillgångsklasser som är bäst anpassad
till fondens åtaganden i pensionssystemet
på ett till tre års sikt.
Taktisk tillgångsallokering Över- eller underviktning av olika tillgångsslag (i motsats
till enskilda värdepapper) i förhållande
till referensportföljen i syfte att generera
meravkastning.
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 för
valtningens 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 procent 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.
Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp)
Portföljavkastning
Absolut risk eller volatilitet ( p)
Standardavvikelsen för portföljavkastningen
Aktiv avkastning (rp-ri)
Portföljavkastning minus indexavkastning
Aktiv risk eller tracking error ( p-i)
Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen
Sharpekvot
(riskjusterad absolut avkastning)
Portföljavkastning minus riskfri avkastning
dividerat med absolut risk =
rp-rf
p

Informationskvot (riskjusterad aktiv
avkastning)
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk =
rp-ri
p-i
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inom ett intervall. Detta innebär att de
transaktionskostnader som är förknippade
med ombalanseringar av portföljen till följd
av marknadsrörelser hålls nere.
High Yield Obligationer som förväntas ge
högre avkastning än statsobligationer,
därför att kreditrisken är högre. Vanligen
är ratingen sämre än investment grade.
Hållbarhetsredovisning Redovisning av
hur ett bolag arbetar med ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor.
Indexförvaltning Se Passiv förvaltning.
Informationskvot Mått på effektiviten 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.
Jämförelseindex Används för att utvärdera
en portföljs avkastning. Vanligen i form av
ett standardiserat marknadsindex. Kallas
även referensindex.
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 vilken 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)
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till

att uppnå en avkastning som är identisk
med jämförelseindex – ej 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
(sannolikhet att få tillbaka pengar enligt
överenskommelse) hos en utfärdare av
värdepapper.
Referensportföljen Se strategisk portfölj.
Riskjusterad avkastning Ett sätt att
utvärdera en förvaltningsprestation där
avkastningen ställs i relation till hur stora
risker som har tagits i förvaltningen.
Exempel är Sharpe-kvot och Informationskvot.
Riskkapital Avser generellt investeringar i
ett företags egna kapital. Avser i praktiken
ofta investeringar i företag som inte är
marknadsnoterade, det vill säga Private
Equity.
Sektorallokering/sektorstrategi Den del
av en investeringsprocess som fokuserar
på att över- eller undervikta olika sektorer
(branscher) i förhållande till en referens
portfölj eller ett referensindex i avsikt att få
en högre avkastning än referensportföljen
eller referensindexet.
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.
Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad
avkastning för en portfölj, det vill säga
effektiviteten i förvaltningen. Portföljens
avkastning minus den riskfria räntan,
dividerat med standardavvikelsen av
portföljens avkastning.
Strategisk portfölj Kallas även referensportfölj. Är enligt AP3s analys den fördelning
av tillgångsklasser som är bäst anpassad
till fondens åtaganden i pensionssystemet
på ett till tre års sikt.
Taktisk tillgångsallokering Över- eller underviktning av olika tillgångsslag (i motsats
till enskilda värdepapper) i förhållande
till referensportföljen i syfte att generera
meravkastning.
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 för
valtningens 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 procent 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.
Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp)
Portföljavkastning
Absolut risk eller volatilitet ( p)
Standardavvikelsen för portföljavkastningen
Aktiv avkastning (rp-ri)
Portföljavkastning minus indexavkastning
Aktiv risk eller tracking error ( p-i)
Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen
Sharpekvot
(riskjusterad absolut avkastning)
Portföljavkastning minus riskfri avkastning
dividerat med absolut risk =
rp-rf
p

Informationskvot (riskjusterad aktiv
avkastning)
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk =
rp-ri
p-i

Året som gick
Årets resultat 18,6 mdkr

Stark utveckling för alternativa investeringar

Resultatet uppgick till 18,6 mdkr, motsvarande en avkastning på
9,5 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 9,7
procent.

För fondens investeringar i alternativa tillgångar blev 2006 ett
mycket bra år. Onoterade aktier avkastade 22,5 procent och
innehavet i AP Fastigheter drygt 38 procent. AP3s life scienceportfölj avkastade 38,3 procent.

Fondkapital på 212,2 mdkr

Fondkapitalet uppgick den 31 december 2006 till 212,2 mdkr, vilket
var en ökning med 20,2 mdkr jämfört med årsskiftet 2005/2006.
Nettoinﬂöden från pensionssystemet uppgick till 1,6 mdkr under
året.

Mervärde genom medelfristig allokering

Fondens medelfristiga allokering höjde avkastningen med
1,1 procentenheter.
Real avkastning

Marknadsnoterade portföljen avkastade 8,9 procent

Den reala avkastningen uppgick till 7,8 procent 2006.

Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till
8,9 procent före kostnader, vilket var 0,2 procentenheter lägre än
fondens referensindex.

Valutaexponering

Total avkastning efter kostnader
20%
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9,5

0,8

0
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Real avkastning

Aktiv avkastning
1,2

1,2 %

17,7

16,2

10

Andelen öppen valutarisk uppgick till 8,0 procent per 31 december
2006.
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VD har ordet

Nytänkande krävs för att bygga och värna värde

2006 blev ännu ett starkt år för AP3s förvaltning med
en total avkastning på 9,5 procent efter kostnader.
Tack vare ett gott resultat under fyra år i följd har vi
nått över vårt långsiktiga avkastningsmål, 4 procent
real avkastning i genomsnitt per år.

Samtidigt som jag gläds över den goda avkastning som
AP3 uppnått under 2003-2006, anser jag att mycket
talar för att avkastningen på många tillgångar kommer
att bli lägre framöver. Globaliseringen, avregleringar
och centralbankernas fokus på låg inﬂation har bidragit till ökad stabilitet på de ﬁnansiella marknaderna.
En konsekvens är att riskpremierna har fallit tillbaka, i
grunden en positiv utveckling, men det betyder också
att avkastningen kan bli lägre framöver.
En lägre avkastning medför att många pensionsförvaltare riskerar att hamna under press och få svårt
att infria sina utfästelser. Det betyder i sin tur att
konkurrensen om avkastningsmöjligheter skärps. För
att klara konkurrensen krävs innovationskraft och
ﬂexibilitet.
Strategi för värdeskapande

.
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Den nya miljön har utlöst en våg av nytänkande inom
kapitalförvaltningsbranschen. Innovationstakten är
hög, med en snabbt växande ﬂora av investeringsmetoder, nya instrument och nya tillgångsslag. Denna
utveckling skapar bättre förutsättningar för att nå god
avkastning och riskspridning till en rimlig kostnad.
Samtidigt ökar konkurrensen om de bästa investeringarna. För AP3 innebär det att vi hela tiden måste ligga
i framkant och försöka vara tidigt ute när nya goda
investeringsmöjligheter dyker upp.
Hög kompetens är en viktig förutsättning för att
klara detta. AP3 satsar på att bygga marknadsledande intern expertis inom de områden där vi ser de
största möjligheterna och utmaningarna; strategisk
respektive taktisk tillgångsallokering, alternativa in-

vesteringar samt riskbudgetering. Inom dessa områden ska vi vara med och leda utvecklingen inom vår
bransch.
Flexibilitet blir en allt viktigare konkurrensfaktor.
Det gäller att kunna ta vara på sina speciﬁka särdrag som investerare och det kräver en mer ﬂexibel
portföljstruktur, anpassad till den nya miljön med nya
instrument och förvaltningsmetoder. Under 2006 började vi arbeta med en översyn av hela AP3s portföljstruktur utifrån en vision om att frikoppla besluten om
marknadsexponering (beta) från besluten om aktiva
positioner (alfa).
Regelverket måste följa utvecklingen

När riksdagen år 2000 beslutade om de nya AP-fonderna ﬁck de statliga pensionsfonderna ett regelverk
som då var ett av de mest moderna och ﬂexibla i
världen, om man jämför med andra statliga fonder.
Det enda man inte riktigt tog höjd för var den snabba
förändringstakt som präglar ﬁnansiella marknader.
Man borde redan då ha beslutat att placeringsreglerna
skulle ses över med ett lämpligt tidsintervall. Det har
gått sex år sedan reformen genomfördes och det är nu
hög tid att se över reglerna, annars är risken stor att
AP-fonderna blir ifrånåkta i konkurrensen om nya
investeringsmöjligheter. Nuvarande investeringsregler
för onoterade tillgångar begränsar möjligheten att
investera i exempelvis infrastrukturtillgångar som är en
tillgångsklass under stark frammarch bland pensionsfonder. Vår förhoppning är att placeringsreglerna ses
över under 2007, i en ordnad process, utan att pensionsreformen i övrigt rubbas.
Strategiska förbättringar under 2006

Under 2006 har AP3 tagit nya viktiga steg för att
säkra vår framkantsposition bland pensionsförvaltare i
Sverige och internationellt. Vi har rekryterat nyckelkompetens inom området strategisk allokering och

utvecklat nya prognos- och portföljoptimeringsverktyg
för att stödja den medelfristiga tillgångsallokeringen.
Den nya funktionen för taktisk tillgångsallokering,
som med stor framgång introducerades 2005, har
under 2006 utökats med nya mandat för att förbättra
riskspridningen i portföljen.
För att uppnå ökad ﬂexibilitet och lägre transaktionskostnader har vi fortsatt att öka användningen
av derivat i vår förvaltning. Detta ställer nya krav på
fondens riskkontroll och värdepappersadministration.
Ett nytt portföljsystem sjösattes under 2006, liksom ett
nytt system för risk- och resultatanalys.
Vi har introducerat så kallade fundamentabaserade
index inom aktieförvaltningen. Fundamentabaserade
index är, i motsats till traditionella index, inte viktade
efter marknadens värdering av bolagen utan utifrån
rapporterade nyckeltal, såsom nettovinst och kassaﬂöde. Denna satsning visar hittills på lovande resultat.
Fortsatt förnyelse 2007

Under 2007 kommer ytterligare steg att tas i strategin
för att separera alfa och beta1. De medelfristiga strategiska positionerna kommer till stor del att implementeras via derivat istället för genom investeringar i
underliggande värdepapper.
Satsningen på värdeskapande genom taktisk tillgångsallokering fortsätter och vi har utlyst ett externt
mandat för global taktisk tillgångsallokering för att
komplettera vår interna förvaltning.
1

Vi kommer arbeta vidare med att säkerställa att vi har
en kostnadseﬀektiv förvaltning.
Vårt, sedan länge, uppsatta mål att diversiﬁera
fondens fastighetsportfölj internationellt kommer
att bli verklighet 2007. I dag består AP3s portfölj av
traditionella fastigheter endast av en investering i AP
Fastigheter. Detta är förvisso ett av Sveriges mest
framgångsrika fastighetsbolag, som har gett oss en
mycket bra avkastning under årens lopp. Våra analyser
visar att det är önskvärt att diversiﬁera portföljen i
placeringar utanför Sverige. I samarbete med externa
samarbetspartners kommer vi att sätta samman en
välbalanserad portfölj av fonder som placerar på den
internationella fastighetsmarknaden.
AP3s strategi är att bygga och värna värden genom
nytänkande och ﬂexibilitet. Under 2006 har vi lyckats
bra, vi har både levererat god avkastning och bedrivit
ett nyskapande strategiarbete för framtiden. Det är
min övertygelse att denna strategi kommer att fortsätta
att hålla AP3 i toppen bland svenska och internationella pensionsförvaltare.
kerstin hessius
Verkställande direktör
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AP3s roll i pensionssystemet

Uppdrag på lång sikt

AP3 är en del av det allmänna pensionssystemet.
Fonden har i uppdrag att förvalta sitt fondkapital till
största möjliga nytta för pensionssystemet genom att
skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

AP-fonderna har två roller i pensionssystemet. Dels
fyller de en buﬀertfunktion för att täcka framtida
utbetalningar av pensioner, dels bidrar fondernas avkastning till pensionssystemets långsiktiga ﬁnansiering.
Pensionssystemets ﬁnansiering

Den lagstadgade allmänna pensionen består av
två separata system, inkomstpensionen respektive
premiepensionen. Inkomstpensionen är ett så kallat
fördelningssystem, vilket innebär att pensionsutbetalningar ﬁnansieras löpande av de pensionsavgifter som
betalas in till systemet varje månad.
Pensionsavgiften är 18,5 procent och betalas via
skatter och avgifter på den totala lönesumman (upp till
7,5 inkomstbasbelopp). Av denna avgift går 2,5 procentenheter till premiepensionen och 16 procentenheter till
inkomstpensionen.
De 2,5 procentenheter som betalas till premie-

pensionen får var och en själv placera i olika fonder
genom premiepensionsvalet. För dem som avstår från
att välja fond placeras pengarna i Sjunde AP-fondens
Premiesparfond. Detta system sköts av Premiepensionsmyndigheten, PPM.
De övriga 16 procentenheterna går tillbaka till
pensionssystemet, där de räknas om till en pensionsrätt
för var och ens framtida pension. Pensionssystemet
är utformat så att dagens arbetstagare betalar dagens
pensioner. Den avgift som betalas in idag används
alltså för dagens pensionsutbetalningar. Inkommande
pensionsavgifter motsvarar dock inte exakt de årliga
pensionsavgifterna, och här kommer AP-fondernas
buﬀertroll in.
Vad är en buffertfond?

Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte
AP-fonden är AP3 en av pensionssystemets buﬀertfonder. Fondernas kapital ska användas till att jämna
ut underskott som kan uppstå mellan inbetalningar
av pensionsavgifter och utbetalningar av pensioner.
Sådana skillnader kan till exempel uppstå om sysselsättningen minskar samtidigt som antalet pensionärer

Betalningsströmmar i pensionssystemet
Pensionen ﬁnansieras via en avgift på
18,5 procent av den totala lönesumman.
2,5 procent sparas på individuella
premiepensionskonton.
Första – Fjärde AP-fonden
tillförs en fjärdedel var
av pensionsavgifterna

Avgifter 2005
180 mdkr

AP1
AP2
AP3
AP4

Första – Fjärde AP-fonden
ﬁnansierar en fjärdedel var
av pensionsutbetalningarna
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16 procent används
för att ﬁnansiera
årets utgående
pensioner

Utbetalningar 2005
169 mdkr

ökar. Fler pensionärer innebär större försörjningsbörda
för dem som arbetar. Men det ﬁnns också många andra
faktorer som påverkar den framtida balansen mellan
inbetalningar och utbetalningar. Dessa beskrivs i illustrationen på sidan 6.
Vad händer när 40-talisterna går i pension?

Redan nu kan vi se att pensionsutbetalningarna
sannolikt kommer att bli större än avgiftsinbetalningarna efter år 2010, när den stora 40-talistgenerationen
börjar gå i pension. AP-fonderna ska då täcka underskottet med sitt fondkapital. Enligt aktuella prognoser
kommer AP-fonderna att klara detta utan att den så
kallade automatiska balanseringen aktiveras. Fondkapitalet väntas till och med fortsätta växa något.
Hur påverkas pensionerna?

Hur hög en individs framtida inkomstpension blir
beror på hur många pensionsrätter individen har
sparat ihop. Pensionsrätterna räknas varje år upp med
en ränta motsvarade genomsnittliga löneökningarna i
den svenska ekonomin, det så kallade inkomstindexet.
Syftet med detta är att inkomstpensionen ska utvecklas
i linje med den allmänna levnadsstandarden i Sverige.

Utveckling av skillnaden mellan inbetalda pensionavgifter och pensionsutbetalningar
15 % av avgiftsunderlaget
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Pessimistisk utan balansering

Avgiftsnettots storlek är en funktion av systemets regler och hur dessa samverkar med demograﬁska
och ekonomiska utvecklingsförlopp. Eftersom befolkningens årskullar är olika stora, och i viss utsträckning har arbetat olika länge, kommer systemets avgiftsinkomster och pensionsutgifter att variera över
tiden. Över- och underskott hanteras via systemets buffertfonder.
Avgiftsnettot som till en början är positivt, blir negativt från omkring 2010, då 1940-talets stora
årskullar börjar gå i pension. Omkring 2020 märks en förbättring och år 2040 blir avgiftsinkomsterna
större än utgifterna i de optimistiska scenarierna. I det pessimistiska demograﬁska scenariet är avgiftsnettot fortsatt negativt. Tack vare den automatiska balanseringen begränsas underskottet.
Källa: Försäkringskassan
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AP3s roll i pensionssystemet

Vad påverkar balansen mellan inbetalda pensionsavgifter och pensionsutbetalningar?
År 2005 var de samlade
avgiftsinbetalningarna till
pensionssystemet 180
mdkr. Utbetalningarna av
pensioner uppgick till 169
mdkr. AP-fondernas samlade buffertkapital (769 mdkr)
motsvarade samma år cirka
4 1/2 års utbetalningar av
pensioner, den så kallade
fondstyrkan. Storleken på
avgiftsinbetalningarna och
pensionsutbetalningarna
varierar över tiden beroende
på de faktorer som beskrivs
i illustrationen.

AP-fondernas
viktigaste
placeringsregler:
V Minst 30 procent av
fondens tillgångar
ska placeras i
räntebärande
värdepapper med
låg risk.
VHögst 40 procent
av tillgångarna får
exponeras för
valutarisk.
V Varje fond får ha
högst 10 procent av
rösterna i ett enskilt
börsnoterat företag.
V Varje fond får
maximalt äga 2
procent av Stockholmsbörsen
V Maximalt 5 procent av fondens
tillgångar får
placeras i onoterade
värdepapper. Dessa
placeringar måste
ske indirekt via
riskkapitalbolag
eller värdepappersfonder.
V Minst 10 procent
av tillgångarna ska
förvaltas av externa
förvaltare.
V Fonden får inte
placera i råvaror.
V Fonden får placera
i derivatinstrument
för att effektivisera
förvaltningen och
för att hantera
risker.

AP-fondernas
buffertkapital

Inbetalda avgifter

• Befolkningstillväxt
• Arbetskraftsdeltagande
• Ekonomisk tillväxt
• Löneökningstakt

• Antal pensionärer
• Genomsnittlig livslängd
• Löneökningstakt

Automatisk balansering

AP-fondernas roll vid balansering

En viktig förutsättning för att det svenska pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart är att systemets
skulder över tiden ska vara i balans med tillgångarna.
Tillgångarna består till största delen av värdet av
framtida avgiftsinbetalningar till systemet. En mindre
del, cirka 12 procent, består av AP-fondernas kapital.
Skulderna motsvarar värdet av framtida pensionsutbetalningar. Pensionssystemets ﬁnansiella ställning
uttrycks som ett balanstal. Vid utgången av 2005 fanns
ett litet överskott (cirka 28 mdkr vilket motsvarade ett
balanstal på 1,0044) när man jämför pensionssystemets
tillgångar med skulderna.
När balanstalet faller under ett är skulderna större
än tillgångarna och den automatiska balanseringen
aktiveras. Balanseringen innebär att värdet av pensionsrätterna skrivs upp med en lägre ränta och att
den framtida pensionen som konsekvens blir lägre,
allt annat lika. Räntan sätts helt enkelt till en lägre
nivå till dess att systemets tillgångar och skulder väger
jämnt igen. Den automatiska balanseringen innebär att
pensionssystemet är självﬁnansierande och att staten
därmed inte behöver höja avgifterna eller låna pengar
för att betala pensionerna.

I de situationer när den automatiska balanseringen
riskerar att slå till får AP-fondernas kapitaltillväxt stor
betydelse för hur hög pensionen blir. Om avkastningen
har varit god blir risken för underskott mindre. Man
kan säga att AP-fondernas roll är att minska risken för
att den automatiska balanseringen slår till.
I fondernas regelverk framhålls också att tillgångsmixen i portföljen ska bygga på en noggrann analys av
vad som är bäst för pensionssystemet. Man pekar på
vikten av att i valet av portfölj ha ett långsiktigt perspektiv, där varje generations intressen tas till vara. Riskspridningen ska vara god, vilket innebär att fonderna har
möjlighet att placera i en mängd olika tillgångar.
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1,03
1,01
0,99
0,97

2001

2002

2003

AP-fondernas uppdrag

Fondernas verksamhet utgår från lagen (2000:192) om
de allmänna pensionsfonderna som bland annat säger
att: Första – Fjärde AP-fonden ska förvalta fondmedlen
på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.
Fondmedlen ska placeras så att långsiktigt hög
avkastning uppnås. Den totala risknivån i fondernas
placeringar ska vara låg.
AP-fondernas placeringsregler

Balanstalet i pensionssystemet

0,95
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Utbetalda pensioner

2004

2005

Fondernas placeringsregler är fastställda av riksdagen. Reglerna ger vida ramar för fondernas val av
tillgångsmix, men grundregeln säger att de tillgångar
som fonderna investerar i måste vara omsättningsbara,
det vill säga de ska kunna köpas och säljas.
Fonden ska även ta miljö- och etikhänsyn, utan
att göra avkall på huvudmålet om hög avkastning.
Placeringarna får inte påverkas av näringspolitiska
eller ekonomisk-politiska hänsyn. Fondernas regler

grundar sig på en fempartiuppgörelse och förändringar
i regelverket kräver i praktiken att samtliga fem partier
ska vara överens för att en förändring ska genomföras.
Rollen som myndighet

AP3 är en statlig myndighet vars styrelse tillsätts
av regeringen. Fonden skiljer sig dock från andra
myndigheter på följande sätt:
W Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten.
Styrelsen beslutar till exempel om strategisk portfölj,
ägarpolicy och riskhanteringsplan.
W Fonden är mer självständig eftersom verksamheten
bara styrs av lagen. Regeringen får till exempel inte
ge direktiv för den dagliga verksamheten eller den
löpande förvaltningen av fondens kapital.
W Fonden har egna externa revisorer som utses av
regeringen.
Regeringen utvärderar fonderna

AP-fonderna utvärderas varje år av ﬁnansdepartementet
på uppdrag av regeringen. Fondernas prestationer
bedöms efter kriterier som avkastning, risk och
kostnadseﬀektivitet.

Pensionssystemets balansräkning 31 dec 2005
mdkr
7 000

Tillgångar
6 490 mdkr

6 000

Fond 769 mdkr

Skulder
6 461 mdkr

5 000
4 000
3 000

Läs mer om det
svenska pensionssystemet samt
pensionssystemets
årsredovisning på
Försäkringskassans
hemsida www.
forsakringskassan.se

2 000
1 000
0

AP-fonderna utgör cirka 12 procent av de totala tillgångarna i pensionssystemet. Systemets tillgångar består av två komponenter: AP-fonderna
som vid årsskiftet 2005/2006 hade ett samlat kapital på 769 mdkr
och en avgiftstillgång på 5 721 mdkr (värdet av kommande avgiftsinbetalningar). Skulderna uppgick i slutet av 2005 till 6 461 mdkr, vilket
motsvarar värdet av framtida pensionsutbetalningar.
När det nya allmänna pensionssystemet infördes 2001 ﬁck AP-fonderna
536 mdkr, vilket motsvarade ett grundkapital på 134 mdkr per fond.
Vid årsskiftet 2005/2006 hade det samlade fondkapitalet vuxit till 769
mdkr genom avkastning från fondernas förvaltning och överskott från
inbetalda pensionsavgifter.
Källa: Försäkringskassan
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AP3s strategi för värdeskapande

AP3s uppgift är att skapa största möjliga nytta för
pensionssystemet i ett 30–40-årigt perspektiv. För att

väntat. En hundralapp mindre i plånboken gör större
skada än vad en extra hundralapp gör nytta.

uppnå detta måste fonden leverera en god avkastning som är stabil över tiden.

Fondens särdrag som investerare

AP3s mål är att skapa en real avkastning om minst 4
procent per år, sett över längre tidsperioder. Detta mål
har deﬁnierats utifrån en analys med syfte att identiﬁera en portfölj som uppfyller följande tre kriterier:
1. Buﬀertfondernas relativa storlek i förhållande till
de årliga pensionsutbetalningarna ska minst bibehållas.
Fondstyrkan är för närvarande cirka 4 ½, vilket innebär att buﬀertfonderna skulle klara att betala drygt
4 ½ års pensionsutbetalningar om inga nya avgifter
betalades in. För att uppnå en bibehållen fondstyrka
krävs enligt våra analyser en aktieandel på minst 50
procent.
2. Pensionssystemets tillgångar i förhållande till
dess skulder, det så kallade balanstalet, ska ha en bra
förväntad utveckling. Med en aktieandel i portföljen
på 50–60 procent överstiger balanstalet år 2030 med
god sannolikhet 1,1. Enligt förslagen i betänkandet
”Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet”
(SOU 2004:105) innebär ett balanstal över 1,1 att överskott delas ut från pensionssystemet.
3. Risken för stora pensionsbortfall som orsakas av
den automatiska balanseringen ska begränsas. För den
genomsnittliga pensionären bedöms det vara viktigare
att minska risken för att pensionen blir lägre än väntat
än att öka chansen för att pensionen blir högre än

AP3s förvaltningsuppdrag och regelverk gör att
fonden har ett antal väsentliga särdrag i förhållande till
andra större institutionella placerare. Dessa särdrag ger
fonden konkurrensfördelar som kan utnyttjas för att
höja avkastningen och sänka risken i portföljen.
W Långsiktighet. Långsiktigheten i fondens förvaltningsuppdrag är tvåfaldigt. Dels är fondens åtagande
i pensionssystemet utpräglat långsiktigt, med en
horisont om 30-40 år. Dels har fondens ägare,
riksdagen, beslutat om en långsiktig utvärderingshorisont deﬁnierat som en rullande femårsperiod.
Långsiktigheten gör att fonden kan höja avkastningen genom att investera i tillgångar som erbjuder
långsiktiga riskpremier. Dessutom har fonden
möjlighet att investera i tillgångsslag som endast är
öppna för placerare som kan ingå långsiktiga avtal och
är förknippade med en likviditetspremie i förhållande
till tillgångar som kan omsättas snabbt till en låg
transaktionskostnad.
W Flexibelt regelverk. Jämfört med många andra
större institutionella placerare har AP-fonderna ett
uppdrag och ett regelverk som medger en högre grad
av ﬂexibilitet. Till skillnad från de svenska livbolagen
marknadsvärderas inte fondernas åtagande i pensionssystemet. Detta ger fonderna en ﬂexibilitet som kan
utnyttjas under vissa marknadsförhållanden.

Framgångsrik aktiv

för valtning
Mervärde

Effektiv med

Långsiktig

diversiﬁer

elfristig allo

kering

ing
Stra
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Genom tre strategiska steg
skapar AP3 mervärde i sin
portfölj.
tegi
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De olika beslutsstegen

Avkastningskrav (4%)
Åtaganden

Normalportfölj

Riskpreferenser och
långsiktiga prognoser
för avkastning och risk

Strategisk portfölj

Medelfristiga prognoser
för avkastning och risk

Kapitalförvaltning
- referensindex och
förvaltningsmål

Alternativa
investeringar
- förvaltningsmål

Styrs för att öka
avkastningen jämfört med
referensindex

Styrs mot absoluta
avkastningskrav

W Statligt ägande. Genom att AP3 ägs av staten
åtnjuter fonden en hög kreditvärdighet, vilket ökar
möjligheterna att ingå vissa typer av avtal till
förmånliga villkor.
Ovanstående särdrag är betydelsefulla för utformningen av fondens investeringsﬁlosoﬁ.

Investeringsﬁlosoﬁ
En viktig utgångspunkt för fondens förvaltningsstrategi utgörs av fondens grundläggande syn på hur
marknaderna fungerar och de möjligheter det ger att
skapa mervärde i förvaltningen, så kallade investment
beliefs.
AP3s grundläggande marknadssyn kan sammanfattas på följande sätt:
W Långsiktiga prognoser är möjliga. Det är möjligt
att göra prognoser på den långsiktiga avkastningen
av olika tillgångsslag. Prognoserna bygger på studier av den historiska avkastningen sett över längre
perioder i kombination med en analys av olika
typer av strukturella förändringar i ekonomin.
W Medelfristiga prognoser är möjliga. Med ﬁnansiell
makroanalys är det möjligt att identiﬁera felaktigt
prissatta tillgångar och öka portföljens avkastning
genom att över- eller undervikta dessa. Detta är
utgångspunkten för beslut om den strategiska
portföljen.
W Aktiv förvaltning kan skapa mervärde. Inom
vissa tillgångar och marknadssegment ﬁnns tidvis
möjlighet att skapa mervärde genom aktiv förvaltning. Detta gäller särskilt i mindre genomlysta
marknader, såsom aktier i tillväxtmarknader eller
småbolagsaktier.

Portföljen anpassas till aktuella
förhållanden på de ﬁnansiella marknaderna

W Brett investeringsuniversum. I syfte att sänka
risken genom diversiﬁering ska fonden i sitt val av
tillgångar täcka ett så brett investeringsuniversum
som möjligt.

Strategi för värdeskapande
Fondens strategi för värdeskapande består av tre steg.
I det första steget identiﬁeras den långsiktiga tillgångsmix, normalportföljen, som bäst kan uppfylla
målet att bidra till framtida pensioner. Ett viktigt led
i denna process är att skapa en portfölj som drar nytta
av diversiﬁeringsmöjligheterna på de globala marknaderna.
I det andra steget görs en anpassning av portföljen
utifrån medelfristiga prognoser om avkastning och
risk för olika tillgångsslag, vilket leder fram till den
strategiska portföljen. Syftet är att säkra att portföljen anpassas till ändrade förhållanden på de ﬁnansiella
marknaderna.
I det tredje steget skapas mervärde genom aktiv
förvaltning av marknadssegment som är mindre
konkurrensutsatta och där det ﬁnns möjlighet att överträﬀa avkastningen på marknadsindex. Övriga delar
av portföljen läggs i indexnära förvaltning, som är den
billigaste förvaltningsformen.

Tydliga beslutssteg
I normalportföljen ingår alla de tillgångsslag som
AP3 arbetar med. Det långsiktiga samspelet mellan fondens tillgångar och skulder är styrande för
normalportföljens utseende. Normalportföljen baseras
på en analys av fondens åtaganden inom pensionssystemet samt bedömningar av långsiktiga riskpremier på
t r ed j e ap- f onde n 2006
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Läs mer om
fondens
referensindex
på www.ap3.se.

tillgångsmarknaderna. Normalportföljen är den portfölj fonden skulle investera i om samtliga tillgångar
bedömdes vara rätt värderade samt om ingen hänsyn
togs till konjunkturella och medelfristiga prisrörelser.
Den strategiska portföljen utgör utgångspunkten
för sammansättningen av fondens placeringar. Målsättningen är att den strategiska portföljen ska ha
en högre riskjusterad avkastning än normalportföljen.
Avvikelser i förhållande till normalportföljen kallas
strategiska positioner. Strategiska positioner tas med
utgångspunkt från bedömningar av den medelfristiga
tillgångsprisutvecklingen.
Den strategiska portföljen utgörs av en marknadsnoterad portfölj samt en portfölj av alternativa investeringar. Den marknadsnoterade portföljen består av
fondens placeringar i aktier, räntebärande instrument
och valuta. Den förvaltas aktivt mot det referensindex
som utgår ifrån den strategiska portföljens sammansättning.
För den aktiva förvaltningen av noterade tillgångar
är målet att överträﬀa sitt referensindex med i genomsnitt 0,6 procentenheter per år över en treårsperiod.
Alternativa investeringar består främst av onoterade tillgångar och fastigheter. Långsiktigheten i AP3s
uppdrag innebär att fonden kan dra nytta av investeringar med högre likviditetspremier och samtidigt
göra diversiﬁeringsvinster.
Avkastningsmålen för de tre investeringsområden
som ingår i alternativa investeringar är uttryckta i
absoluta nominella termer: Fastigheter (10 procent),
onoterade aktier (15 procent) och life science-portfölj
(12 procent). Samtliga mål avser årlig genomsnittlig
avkastning och utvärderas över en treårsperiod.

Förvaltningsstruktur
Kapitalförvaltningen och avdelningen för alternativa
investeringar samarbetar med risk management för att
utveckla en förvaltningsstruktur som på bästa sätt löser
följande uppgifter:
W Att praktiskt implementera den strategiska portföljen genom investeringar i olika marknader.
W Att skapa förutsättningar för att nå de operativa
målen för förvaltningen i termer av aktiv avkastning
eller absolut avkastning.
I faktarutan nedan beskrivs de principer som är vägledande för AP3s val av förvaltningsstruktur.
Principerna om disciplin och diversiﬁering har varit
viktiga utgångspunkter för uppbyggnaden av AP3s
förvaltning ända sedan starten 2001. Under senare år
har AP3 bedrivit ett strategiarbete för att säkerställa
att fonden ligger i framkant av den trend mot modernisering och eﬀektivisering som idag präglar kapitalförvaltningsbranschen. Detta strategiarbete resulterade
i att styrelsen under 2006 fastställde ett dokument
med investeringsprinciper. I dokumentet kompletterades strategin för förvaltningsstruktur med principerna
”ﬂexibilitet”, ”kostnadseﬀektivitet” och ”oberoende
mellan beta och alfa”. Samtidigt inleddes ett arbete
med att se över fondens portföljstruktur med utgångspunkt från de nya principerna.

Riskbudgetering
Ett aktivt och systematiskt riskbudgeteringsarbete är
en viktig del i AP3s strategi för att skapa aktiv avkastning. Riskbudgetering innebär dels att fastställa mål
för aktiv avkastning och risk för varje enskild beslutspunkt i investeringsprocessen, dels att löpande följa

Principer för förvaltningsstruktur
Disciplin. Alla beslut om riskexponering ska fattas enligt en
strukturerad investeringsprocess. Risktagande ska ske på ett
kontrollerat sätt och noga avvägas mot nyttan i form av förväntad
avkastning.
Flexibilitet. Vid val av instrumenttyp eller förvaltningsform
(till exempel derivat/avista, fonder och diskretionära externa
mandat) gäller principen att önskad riskexponering ska erhållas
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
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Kostnadseffektivitet. Alla kostnader förenade med investeringar ska noga avvägas mot nyttan i termer av förväntad avkastning eller effektivisering. Låga kostnader har inget egenvärde.
Målet är att uppnå god avkastning efter kostnader.
Diversiﬁering. Diversifierat risktagande bör eftersträvas på
alla investeringsnivåer. Detta gäller både absolut marknadsrisk
och aktiv risk.
Oberoende mellan beta och alfa. Tillämpning av ovanstående principer innebär att det kan vara önskvärt att hantera
beta-exponering och alfa-exponering i separata mandat, där detta
är praktiskt möjligt.

Mål och strategi

upp och vid behov uppdatera dessa mål. Genom regelbunden rapportering följer AP3 upp enskilda mandats
avkastning i förhållande till uppsatta mål. Här analyseras också hur olika mandat påverkar fondens totala

aktiva risk, samt om mål, limiter eller mandatstruktur
behöver ändras för att förbättra förutsättningarna för
att nå det övergripande målet för aktiv avkastning.

Strategisk portfölj 2006

Förändring i den strategiska portföljen 2006 jämfört med 2005

Räntebärande 37,0%
Aktier 54,5%

Förändring i %
Nominella obligationer, Sverige
Nominella obligationer, Europa
Nominella obligationer, Storbritannien
Nominella obligationer, USA
Nominella obligationer, Asien
Realränteobligationer, Sverige
Realränteobligationer, Europa
Realränteobligationer, USA
Fastigheter
Aktier, Sverige
Aktier, Europa
Aktier, Nordamerika
Aktier, Asien
Aktier, Tillväxtmarknader

Nominella obligationer
Sverige 6,1%
Storbritannien 3,4%
Övriga Europa 7,6%
USA 10,5%
Asien 1,9

Sverige 12,0%
Europa 15,0%
USA 14,1%
Asien 10,4%
Tillväxtmarknader 3,0%

–6,5
–6,4
–0,5
4,0
1,9
3,1
2,0
2,4
0,0
–4,0
–2,5
–0,6
4,1
3,0

Fastigheter 8,5%

–6

–4

–2

0

2

Realränteobligationer
Sverige 3,1%
Europa 2,0%
USA 2,4%

4
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En investeringsmiljö
i ständig förändring

av Hans Lindberg
ansvarig för strategisk allokering på AP3

Ljusa utsikter för världsekonomin

Vid ingången av 2007 framstår utsikterna för världsekonomin som fortsatt ljusa. Den globala konjunkturuppgången fortsätter, men tillväxten planar successivt
ut. Konjunkturen mattas av i USA, men starkare efterfrågan i Europa och Asien balanserar den amerikanska
uppbromsningen.
De globala långräntorna är fortfarande låga. Det
hänger samman med den överlikviditet som kännetecknar världsekonomin och som bland annat beror på
låga styrräntor i Europa och Asien. Överlikviditeten
har bidragit till att riskpremierna på de ﬁnansiella
marknaderna överlag är nedpressade. När penningpolitiken successivt normaliseras kommer riskpremierna att växa. Detta är dock en långsam process.
En förutsättning för en normalisering av penningpolitiken är ett starkare pristryck än tidigare. Globaliseringen och medföljande priskonkurrens från länder
som Kina och Indien har bidragit till ett minskat
inﬂationstryck i USA och Europa. I Europa väntas
starkare inhemsk efterfrågan och högre råvarupriser
bidra till en högre prisökningstakt. Centralbanker, som
Europeiska centralbanken och Riksbanken, bedöms
därför fortsätta att lägga om sin penningpolitik i mindre expansiv riktning, vilket medför att avkastningen
på obligationer kommer bli måttlig de närmaste åren.
Utsikterna för de globala aktiemarknaderna är förhållandevis gynnsamma. Vinsterna kommer visserligen
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att öka väsentligt långsammare än tidigare, men värderingarna är inte högt ställda. Mot den bakgrunden
kan aktier väntas avkasta något bättre än ”normalt” i
förhållande till räntetillgångar även om stigande inﬂationstryck och räntor håller tillbaka kursutvecklingen.
Global mjuklandning trolig

Den mest sannolika utvecklingen är en slags global
mjuklandning där avkastningen på de ﬁnansiella
marknaderna dämpas successivt. Avkastningen på
fondens portfölj kommer därför troligen att bli lägre
2007 än under de senaste tre åren. Men det går också
att teckna mer dramatiska scenarier.
Det ﬁnns exempelvis en risk för en plötslig korrektion av de ﬁnansiella obalanserna i USA. Det skulle
i så fall sannolikt åtföljas av en snabb och påtaglig
försvagning av dollarn samt fallande amerikanska tillgångspriser. I ett sådant scenario kan även den globala
konjunkturuppgången brytas med konsekvenser för
aktie- och obligationsmarknaderna världen över.
Ovanligt goda år under 1980- och 1990-talen

Hur hög kommer då avkastningen på ﬁnansiella
tillgångar att vara på lite längre sikt? För många tycks
1980- och 1990-talen vara den naturliga referenspunkten i sammanhanget. Avkastningen under dessa
årtionden var dock väsentligt högre än historiskt bland
annat till följd av ﬁnansiella avregleringar samt en mer
stabil ekonomisk utveckling jämfört med 1970-talet.
På många sätt är istället 1900-talet som helhet samt
perioden efter andra världskriget bättre utgångspunkter för att kunna bedöma hur hög avkastningen på

Investeringsmiljö

ﬁnansiella tillgångar kommer att bli under de kommande 30-40 åren. Men historien upprepar sig aldrig
och avkastningen på de ﬁnansiella marknaderna styrs
ytterst av den ekonomiska tillväxten, den makroekonomiska och ﬁnansiella riskmiljön samt marknadsaktörernas riskpreferenser.
Korträntor runt 4 procent

Ett första steg för att bedöma de långsiktiga avkastningsutsikterna är att ha en uppfattning om den riskfria räntan, det vill säga i praktiken de korta styrräntor
som centralbankerna kontrollerar. Korträntan brukar
variera upp och ned beroende på konjunkturläget, men
det som är intressant i sammanhanget är dess långsiktiga jämvikt som bedöms uppgå till drygt 4 procent.
Jämviktsnivån för den korta räntan hänger främst
samman med de långsiktiga tillväxtutsikterna och
inﬂationsförväntningarna. De långsiktiga globala inﬂationsförväntningarna bedöms vara förankrade runt
2 procent och en kort realränta på 2 procent framstår
i sin tur som rimligt med tanke på att den ekonomiska tillväxten i de utvecklade ekonomierna (Europa,
Nordamerika och Japan) kan väntas uppgå till cirka 2
procent i genomsnitt på lång sikt.
Stabil makroekonomi dämpar svängningar

Under de kommande 30-40 åren bedöms avkastningen
på ﬁnansiella tillgångar bli väsentligt lägre än under
de senaste årtiondena. En mer stabil maroekonomisk
miljö bedöms hålla tillbaka volatilitet och riskpremier
överlag. Under de senaste 15-20 åren har modern
informationsteknologi tillsammans med nya sparande-

Realavkastning för en global ränte- och aktieportfölj
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Realavkastningen under 1980- och 1990-talen var onormalt hög.

mönster och ﬁnansiella instrument medfört sjunkande
riskaversion samtidigt som likviditeten har förbättras.
Aktier förväntas även fortsättningsvis ha en högre
genomsnittlig avkastning än räntebärande tillgångar.
Förklaringen är att aktieägarna kräver en meravkastning för att bära den extra risk som det innebär att
investera i aktier.
De som investerade i aktier under det förra seklet
har fått en hög avkastning. Beräknat med marknadsvikter och i USA-dollar har den genomsnittliga reala
aktieavkastningen i världen sedan år 1900 varit 5,7
procent per år, vilket innebär en premie på 4,7 procent
i förhållande till den korta realräntan som uppgick till
cirka 1 procent.
För att få en bättre uppskattning av den förväntade
framtida avkastningen på aktier bör man dock se till
fundamentala faktorer som vinster och utdelningar
istället för till historisk avkastning. Många akademiska
studier pekar på en stabilare makroekonomisk miljö
med början någon gång under 1980- eller 1990-talet.
Ett strukturellt skift med minskad makrovolatilitet
motiverar lägre riskpremier överlag på riskfyllda
t r ed j e ap- f onden 2006
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tillgångar. Därmed ﬁnns det anledning att förvänta sig
en real aktieavkastning på cirka 5,5 procent i långsiktig
jämvikt snarare än de 7 procent som historiska riskpremier de senaste årtiondena ger vid handen.

Genomsnittlig real totalavkastning på aktier 1900-2005
8 % per år
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Lägre riskpremie för långa obligationer

Svenska aktier avkastade mest under 1900-talet.

Långsiktiga nominella löptidsriskpremier 1900-2005
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AP3s reala avkastningsmål

Illustrationen ovan visar att aktier och alternativa investeringar i portföljen behövs för att AP3 ska nå
sitt reala avkastningsmål om 4 procent.
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Mycket talar för att även riskpremierna på räntemarknaderna har fallit tillbaka jämfört med 1980- och 1990talen då fortsatt höga inﬂationsförväntningar drev upp
avkastningen på långa obligationer.
Historiskt sett har de genomsnittliga löptidsriskpremierna i Sverige och Storbritannien varit ganska
låga, medan USA, Japan och de ﬂesta länder i euroområdet har haft något högre premier.
I nuläget är löptidsriskpremierna, skillnaden mellan
kort och lång ränta, nedpressade på de globala räntemarknaderna. I vårt tycke är premierna för låga. Sunda
oﬀentliga ﬁnanser tillsammans med centralbankernas
prisstabilitetsmål utgör dock fundamenten för en mer
stabil makroekonomisk miljö. Mot den bakgrunden
bedöms löptidspremien på långa obligationer uppgå
till 0,9 procent, vilket är något lägre än under 19502005.

Den reala avkastningen på ränteplaceringar bedöms
således underskrida AP3s långsiktiga realavkastningsmål om minst 4 procent. Konsekvensen av detta är att
fonden måste allokera en stor del av kapitalet till mer
riskfyllda tillgångar än räntor som exempelvis aktier,
onoterade tillgångar och fastigheter. Högre risk medför större riskpremier och högre långsiktig avkastning.
För fastigheter och andra onoterade tillgångar tillkommer även en extra premie som hänger samman med att
de är mindre likvida.
Risk- och likviditetspremier medför således att
aktier samt fastigheter och andra onoterade tillgångar
avkastar väsentligt mer än ränteplaceringar över långa
tidsperioder. Genom att allokera stora delar av AP3s
portfölj till dessa tillgångsklasser skapas förutsättningar att nå avkastningsmålet om minst 4 procent.
Mycket kan också vinnas genom att diversiﬁera
portföljen inom de olika tillgångsklasserna. Genom
att diversiﬁering mellan olika marknader och regioner
ökar den förväntade avkastningen samtidigt som risken sjunker. Mest tydlig är denna eﬀekt på tillgångar
som är mer riskfyllda och har en lägre korrelation mellan olika delmarknader. Detta gäller framförallt aktier
och fastigheter.

Investeringsmiljö
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Långsiktigt resultat

God avkastning sedan start

Kraftig tillväxt i fondkapitalet...

Fondkapitalets utveckling 2001– 2006
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Av tillväxten i AP3s fondkapital om 78,2 mdkr 20012006, förklaras 59,9 mdkr av avkastningen. Resten
hänför sig till positiva inﬂöden från pensionssystemet.
Inﬂödena beror på att inbetalningarna av pensionsavgifter hittills har varit större än pensionsutbetalningarna. Denna situation väntas bestå till 2010 då
fondkapitalet kommer att behövas tas i anspråk för
pensionsutbetalningar.

Real avkastning 4,2 procent per år

Real avkastning 2001–2006
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I samband med reformen av det svenska pensionssystemet 2001 ﬁck AP3 134 mdkr att förvalta. Sex år
senare har kapitalet vuxit till 212 mdkr. Även om APfondernas andel av den totala pensionsskulden är förhållandevis liten, 12 procent vid årsskiftet 2005/2006,
har fondernas avkastning spelat en viktig roll för
värdesäkring av pensionerna. Utan AP-fondernas
avkastningsbidrag hade den automatiska balanseringen
aktiverats redan 2003.

2004
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Real avkastning i snitt per år sedan start

AP3s mål är att skapa en real avkastning (avkastning
rensat för inﬂation) om minst 4 procent per år sett
över tiden. Under perioden 2001-2006 har den nominella avkastningen uppgått till i genomsnitt 5,7 procent
per år med en genomsnittlig inﬂationstakt på 1,5
procent. Den reala avkastningen har således uppgått
till 4,2 procent per år.

Långsiktigt resultat

Höjd avkastning genom
strategisk allokering...

Strategiska allokeringsbeslut, några exempel

Styrelsens beslut om förändringar i den strategiska
portföljen höjde avkastningen med 6,6 mdkr under
perioden 2002-2006. Dessa förändringar har varit av
två slag. Dels har de syftat till att förbättra diversiﬁeringen i portföljer genom att introducera investeringar
i nya tillgångsslag och marknadssegment. Dels har
portföljen löpande anpassats utifrån medefristiga
prognoser för avkastning och risk på olika tillgångar.
Under 2006 höjde dessa medefristiga positioner
avkastningen med 2,1 mdkr.

W 2002 investering i amerikanska företagsobligationer

...alternativa investeringar

AP3s diversifering i alternativa investeringar

AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör alternativa investeringar inom tillgångsslag som normalt sett bara är
öppna för investerare som kan ingå långsiktiga avtal.
Dessa placeringsmöjligheter erbjuder genom risk- och
likviditetspremier en hög avkastning i förhållande
till likvida tillgångar. Denna del av AP3s portfölj är
under uppbyggnad och har under perioden 2004-2006
genererat en avkastning om 4,2 mdkr efter kostnader.

W 2003 investering i amerikanska och
europeiska små- och medelstora aktiebolag
W 2003 försäljning av japanska obligationer
W 2005 kortad duration räntor
W 2005-2006 minskad valutaexponering

W 2001 första investeringen i onoterade aktier
W2004 första investeringen i skogsfastigheter
W 2005 första investeringen i infrastruktur
W 2005 life science-portfölj börjar byggas upp
W 2006 första investeringen i asiatiska onoterade aktier

och aktiv förvaltning

Ackumulerad aktiv avkastning på den marknadsnoterade totalportföljen 2004–2006

Fondens aktiva avkastning (meravkastning jämfört
med index) utvärderas över en treårsperiod. Sett över
perioden 2004-2006 uppgår den aktiva avkastningen
till i genomsnitt 0,3 procentenheter per år, vilket kan
jämföras med målet om 0,6 procentenheter. Räknat
i kronor uppgår detta mervärde till 1,5 mdkr för hela
perioden 2004-2006. Den aktiva risken (variationen
i avvikelsen från index) mätt som tracking error har
varit låg med ett genomsnitt på 0,5 procent. Informationskvoten (aktiv avkastning/aktiv risk) för perioden
2004-2006 uppgår till 0,6.
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Årets resultat

Ännu ett år med god avkastning

Total avkastning 9,7 procent

Avkastning före kostnader, olika tillgångsslag 2006
40 %

Den globala marknadsutvecklingen under 2006
präglades av fortsatt konjunkturuppgång med stigande
styrräntor och inﬂationsförväntningar. Både långa
och korta marknadsräntor steg och AP3s ränteportfölj
uppvisade en avkastning om 1,1 procent. Avkastningen
på aktiemarknaderna var fortsatt hög drivet av en
gynnsam vinstutveckling. Avkastningen tyngdes dock
av kraftiga kursras under andra kvartalet. Därefter
skedde en återhämtning och för helåret uppvisade
AP3s aktieportfölj en avkastning på 15,5 procent.
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Efter ett år med exceptionellt hög positiv aktiv avkastning 2005 (1,2 procentenheter) har AP3s portfölj under 2006 utvecklats något sämre än referensindex. Den
marknadsnoterade portföljen avkastade 8,9 procent att
jämföra med 9,1 procent för referensindex. Den aktiva
avkastningen uppgick således till –0,2 procentenheter.
Årets aktiva förvaltningsresultat ska ses i ljuset av att
resultatet belastats av transaktionskostnader, bland
annat till följd av beslutet om att introducera investeringar i tillväxtmarknader.
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Marknadsvärde
per den 31 dec
2006, mdkr

Portföljavkastning
jan-dec 2006, %

Indexavkastning, %

Bidrag till
absolutavkastning, %

Svenska aktier
Utländska aktier1
Räntebärande tillgångar1
Taktisk tillgångsallokering (TAA),
aktiv valutaförvaltning med mera

12,6
40,8
40,1

26,8
86,6
85,0

25,3
13,0
1,1

25,4
13,1
0,9

2,9
5,3
0,5

0,9
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Totalt marknadsnoterade tillgångar
Fastigheter
Onoterade aktier

94,4
2,6
3,0

200,3
5,5
6,4

8,9
34,7
22,5

9,1

100,0

212,2

9,7

AP3s portfölj

Totalt hela AP3s portfölj
1

Avkastning för utländska aktier och räntebärande tillgångar är inklusive valutasäkring.
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Finansiell riskanalys

Finansiell riskanalys
– att förstå och kontrollera risker
Hur mycket kan vi förvänta oss att avkastningen
på AP3s portfölj varierar mellan åren? Hur känsligt
är resultatet för prisförändringar på de ﬁnansiella
marknaderna? I detta avsnitt redovisas en del av
de analyser som fonden löpande genomför för att
bedöma, kontrollera och diversiﬁera ﬁnansiella risker
i portföljen.

De ﬁnansiella marknaderna är komplexa system där
varje enskild tillgång och marknadssegment kännetecknas av en egen unik riskbild. Systematisk
riskanalys är därför en viktig del av AP3s strategi för
mervärde. I denna analys väger vi samman pris och
värderingsdata med information om bland annat börsbolagens ﬁnansiella styrka, investerarnas riskbenägenhet, makroekonomiska prognoser och kapitalﬂöden.
Analysen ger en övergripande bild av portföljens risker
och kan utnyttjas för att säkerställa eﬀektiv diversiﬁering.
Enligt våra långsiktiga prognoser väntas AP3s
portfölj avkasta knappt 8 procent under ett (statistiskt
sett) genomsnittligt år. Det motsvarar cirka 17 mdkr
med nuvarande kapitalbas och tillgångssammansättning. För enskilda år kan avkastningen dock variera
betydligt. I genomsnitt är variationen +/- 9 procentenheter från den förväntade. Det innebär att fonden två
år av tre år väntas avkasta mellan minus 1 och plus 17
procent. Vart tredje år kan vi följaktligen vänta oss en
avkastning utanför detta intervall.
AP3s totala risk byggs upp av riskerna för olika

Förändring av portföljvärde under tre historiska scenarier
0 mkr

tillgångsslag där aktier har högst risk och räntebärande
instrument har lägst risk. Tillgångsslagens vikt i portföljen avgör sedan deras bidrag till den totala portföljrisken. Summan av tillgångsslagens risker, ”bruttorisken”, är 25 mdkr medan portföljens ”nettorisk” endast
är 18 mdkr. Skillnaden på 7 mdkr mellan brutto- och
nettorisk är den diversiﬁeringsvinst som skapas genom
eﬀektiv riskspridning.
Priserna på ﬁnansiella marknader ändras dagligen,
på ett delvis oförutsägbart sätt. Tabellen nedan
illustrerar hur känsligt AP3s portföljvärde är för sådana prisrörelser. Det är normalt med dagliga förändringar i portföljens värde på över 1 mdkr. Portföljen är
mest känslig för förändringar i aktiepriset och minst
känslig för förändringar i fastighetspriset.
Historiskt sett kan vi observera perioder av kraftiga
kursrörelser på de ﬁnansiella marknaderna, utlösta av
kriser eller oväntade händelser. AP3 arbetar systematiskt med att dels analysera eﬀekterna av historiska
scenarier på fondens nuvarande portföljen och dels
göra så kallade stresstester. I faktarutan nedan redovisas tre exempel på sådana analyser. En börsnedgång
av samma storleksordning som när IT-bubblan sprack
får betydande konsekvenser för AP3s portföljvärde.
Analysen förutsätter dock att ingen omallokering kan
ske under börsfallet. AP3 har en strategi för omallokering och anpassning av portföljen till förhållandena
på de ﬁnansiella marknaderna. En viktig del av denna
strategi är att skydda och värna värden under perioder
av varaktiga nedgångar i marknaden.

Förändring i portföljvärde (mdkr) vid daglig
marknadsrörelse
Den globala aktiemarknaden
faller/stiger med en procent
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Den globala fastighetsmarknaden
faller/stiger med en procent
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a) 9/11

b) IT-bubblan

c) Försommar 2006

a) Veckorna omedelbart efter terroristattacken i USA september 2001.
b) Den två år långa nedgång som följde den så kallade IT-bubblans
punktering i mars 2000.
c) Ökad riskaversion och aktiefall försommaren 2006.
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Investeringsverksamheten

Investeringsverksamheten 2006
AP3s strategi för aktiv förvaltning bygger på att det
aktiva risktagandet ska fördelas på ett stort antal
oberoende beslutspunkter. Nedan beskrivs översiktligt aktuella förvaltningsmandat vid utgången av
2006.

Läs mer om
AP3s förvaltningsmandat på
sid 53 samt på
www.ap3.se.

AP3s ambition är att ligga i framkant av den pågående
nydaningen av pensionsfondsbranschen. Synen på hur
man når framgång inom långsiktig kapitalförvaltning
har under senare år genomgått en påtaglig förändring, med ökad fokus på absolut avkastning och aktiv
tillgångsallokering. Samtidigt har produktﬂoran på
de ﬁnansiella marknaderna utvecklats och det är idag
möjligt att skapa en mer ﬂexibel portföljstruktur, bland
annat genom hantering av portföljrisk via derivat.
Detta möjliggör en förvaltning där implementeringen
av aktiv risk (alfa) frikopplas från implementering av
marknadsexponering (beta).
AP3s långsiktiga vision är att utveckla portföljstrukturen i riktning mot att separera den aktiva
förvaltningen (alfa) från portföljens övergripande
strategiska tillgångsexponering (beta). Under 20052006 har AP3s investeringsverksamhet tagit viktiga
steg i denna riktning. Genom en ökad användning av
derivat har den taktiska tillgångsallokeringens andel av
riskbudgeten ökat och risken har diversiﬁerats på ett
ökat antal beslutspunkter.

AP3s investeringsverksamhet är uppdelad i två
funktionella enheter; kapitalförvaltning och alternativa
investeringar. Kapitalförvaltningen ansvarar för förvaltning av marknadsnoterade tillgångar. Avdelningen
för alternativa investeringar hanterar de tillgångar som
inte är marknadsnoterade eller har låg likviditet.

Kapitalförvaltning
Risktagandet inom AP3s kapitalförvaltning är uppdelat på tre nivåer: 1) Övergripande portföljrisk,
2) marknadsrisk och aktiv risk inom räntor och aktier
samt 3) specialiserade mandat för enskilda delmarknader. Inom de två översta nivåerna bedrivs idag
förvaltningen enligt principen om alfa/beta-separation. På den tredje nivån med specialiserade mandat
för delmarknader är portföljstrukturen fortfarande
utformad enligt den traditionella modellen där risken
implementeras genom investeringar i underliggande
värdepapper, med uppdelning i aktiva respektive
passiva mandat. Mål och risklimiter deﬁnieras i termer
av aktiv avkastning i såväl aktiv risk (tracking error)
som value at risk (VaR). Förvaltningsstrukturen
kommer stegvis att förändras under kommande år i
riktning mot att separera alfa från beta.

Risktagande inom kapitalförvaltningen
Kapitalförvaltning

Valutarisk

Aktier

Taktisk
tillgångsallokering
kort sikt
Räntor

Taktisk
tillgångsallokering
lång sikt

Korta räntor

Övergripande
portföljrisk

Marknadsrisk och aktiv risk
inom räntor och aktier
Specialiserade
mandat

20 ¦ t r ed je ap -f on den 2006

Investeringsverksamheten

Förvaltningsmandat inom noterade tillgångar per 31 december 2006

Mandat

Beskrivning av mandat och förvaltning

Andel av
aktiv risk 1

Andel av
totalportfölj

Övergripande portföljrisk
Taktisk tillgångsallokering
lång sikt

Positioner i aktier, räntebärande tillgångar och valutor tas på horisonten 6-12
månader. Mandatet förvaltas aktivt internt.

12,5%

–0,1%

Taktisk tillgångsallokering
kort sikt

Positioner i aktier, räntebärande tillgångar och valutor inom ramen för hanteringen av in- och utflöden ur fonden. Positioner tas även inom ramen för återbalanseringar, det vill säga transaktioner för att upprätthålla fastställda positioner i
förhållande till index vid marknadsrörelser. Mandatet förvaltas aktivt internt.

1,6%

0,0%

Taktisk tillgångsallokering
aktier

Positioner på horisont upp till 18 månader. Mandatet förvaltas aktivt internt.

0,9%

0,0%

Valutarisk

Internt aktivt förvaltat valutamandat där risk aktiveras som avvikelser ifrån
enskilda valutor mot SEK och avvikelser mellan de valutor som ingår i fondens
referensindex.

8,4%

0,0%

Internt aktivt förvaltat mandat där positioner tas på de korta avkastningskurvorna
i olika regioner. Positioner tas genom räntederivat och genom att variera löptiden
på valutaterminer.

2,1%

1,6%

14,9%

42,2%

Korta räntor

Specialiserade mandat
Räntor

Fondens ränteportfölj förvaltas i huvudsak internt med undantag för två externa
mandat inom amerikanska och brittiska företagsobligationer. Förvaltningen
är aktiv och positioner tas vad gäller regioner, duration, avkastningskurvor,
ränteskillnader, värdepapper och olika kategorier av kreditvärdighet. Positionerna
implementeras med hjälp av obligationer, swapar, futures och kreditderivat.

Aktier Sverige

Två internt förvaltade mandat, ett aktivt och ett semipassivt.

5,4%

13,3%

Aktier Europa
internt förvaltat

Två internt förvaltade mandat. Ett aktivt förvaltat mandat inom europeiska TMTsektorn (teknologi, media och telekom-operatörer). Det andra mandatet förvaltas
semipassivt mot ett fundamentabaserat index, FTSE GWA Europe Index.

2,0%

2,3%

Aktier Europa
externt förvaltat

Sju externt förvaltade mandat inom de olika segmenten småbolag, medelstora
bolag och stora bolag. Fem mandat förvaltas aktivt medan två mandat förvaltas
passivt.

11,3%

13,2%

Aktier Nordamerika

Fem externt förvaltade mandat inom olika segment. De fyra mandaten inom
segmenten småbolag och medelstora bolag förvaltas aktivt medan mandatet för
stora bolag förvaltas semipassivt.

8,9%

13,8%

Aktier Japan

Fyra externt förvaltade mandat varav tre förvaltas aktivt och ett passivt.

12,4%

7,3%

Aktier Stillahavsasien

Tre externt förvaltade mandat som förvaltas aktivt.

7,9%

3,3%

Aktier Tillväxtmarknader

Exponering i Tillväxtmarknader sker via fem externt aktivt förvaltade fonder och
två aktieindexkorgar.

11,8%

3,1%

1

Med aktiv risk avses tracking error som beskriver variationen i den aktiva avkastningen.
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Onoterade aktier

Läs mer om fondens innehav i
onoterade aktier
på sid 54.

Alternativa investeringar
AP3s långsiktiga uppdrag gör investeringar i alternativa tillgångar intressanta. Avtalen är i regel långa
och avkastningspotentialen är högre än för likvida
tillgångar.
AP3s portfölj med alternativa investeringar består
av onoterade aktier (private equity-fonder), fastigheter
inklusive skogsfastigheter, infrastrukturtillgångar samt
investeringar i bolag inom life science-sektorn.
Syftet med fondens investeringar i alternativa
investeringar är både att höja avkastningen och att
diversiﬁera risken i portföljen. Investeringar inom
fastigheter, skogsfastigher och infrastrukturtillgångar
bidrar främst till riskdiversiﬁering, medan onoterade
aktier och life science i första hand syftar till att höja
avkastningen.

En hörnsten i AP3s förvaltningsﬁlosoﬁ för onoterade
aktier är att bygga upp en portfölj som är väldiversiﬁerad över tiden avseende geograﬁsk region (Norden,
övriga Europa och övriga världen) och investeringskategori (buy-outs och venture capital).
Som en följd av att AP-fonderna inte får direktäga
onoterade aktier görs investeringarna i fonder som i
sin tur investerar i onoterade aktier eller i fonder som
investerar i andra fonder (så kallade fond-i-fonder).
Enligt AP-fondernas placeringsregler får maximalt
5 procent av fondens tillgångar placeras i onoterade
aktier och AP3 har som mål att ligga nära den nivån i
investerat kapital.
Fastigheter

AP3 har som mål att ha en fastighetsexponering
inklusive skogsfastigheter som uppgår till 8,5 procent
av den totala portföljens värde men uppbyggnaden av
portföljen kommer att ta tid.
Investeringarna inom fastighetsområdet utgörs av
ett aktieinnehav i AP Fastigheter. Under 2007 kommer fonden påbörja en internationell diversiﬁeriering
av fastighetsportföljen. Avsikten är att utländska investeringar på sikt ska utgöra omkring hälften av fondens
totala fastighetsinvesteringar.
Investeringar i skogsfastigheter består av innehav i
Bergvik Skog samt tre internationella skogsfonder.

Investeringsåtagande per startår i
fonder med onoterade aktier

Totalt åtagande i onoterade aktier
per 31 dec 2006
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Innehaven i onoterade aktier är i en uppbyggnadsfas med en genomsnittlig ålder
på investeringsåtagandena på cirka 3 år.

Totalt
investerat

Totala
distributioner
2001–20061

Av fondens totala investeringsåtaganden om
12,5 mdkr hade 6,1 mdkr investerats per 31
december 2006.
1
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Totalt
åtagande

Distributioner är återbetalt investerat kapital samt
utbetalda reavinster.

Investeringsverksamheten

Förvaltningsmandat inom alternativa investeringar per 31 december 2006

Mandat

Investeringsåtagande
i mdkr
per 31 dec 2006

Beskrivning av mandat och förvaltning
Investeringar görs i fonder som investerar i onoterade aktier
fördelat på olika geografiska regioner samt olika investeringskategorier (buy-outs och venture capital). Investeringsåtagande och marknadsvärde för onoterade aktier inkluderar
infrastrukturtillgångar.

Onoterade aktier

Infrastrukturtillgångar

Investeringar i infrastrukturtillgångar görs både i Sverige och
internationellt. Portföljen är under uppbyggnad.

Fastigheter

Investeringar i fastigheter är under uppbyggnad och består
ett 25%-innehav i AP Fastigheter. Under 2007 kommer
fonden diversifiera och investera i internationella fastighetsfonder.

Skogsfastigheter

Investeringar i skogsfastigheter görs både i Sverige och
internationellt. Portföljen är under uppbyggnad.

Life science-aktier

Investeringar görs i mindre noterade bolag inom life sciencesektorn i Europa.

Marknadsvärde
i mdkr
per 31 dec 2006

12,5

5,8

varav 1,3

varav 0,7

4,6

1,0

0,9

0,6

Infrastruktur

Life science

Investeringar i infrastruktur utgörs främst av olika typer av oﬀentliga investeringar som till exempel skolor,
vägar och sjukhus som ﬁnansieras med privata medel.
Denna typ av investeringar förväntas ge en hög och
stabil årlig utdelning under långa perioder (upp till 30
år) samtidigt som motpartsrisken är begränsad. Dessa
investeringar lämpar sig därför väl för långsiktiga
investerare som exempelvis pensionsfonder.

AP3s investeringar i life science utgörs av mindre
noterade bolag inom den europeiska life sciencesektorn. Investeringar i innovativa bolag kan ge
mycket god avkastning men kräver i regel att man som
investerare har tålamod att vänta på bolagens positiva
resultat. Som statlig pensionsfond har AP3 möjlighet
att investera långsiktigt vilket gör den här typen av
investeringar intressant.
Investeringar i denna sektor karakteriseras av låg
likviditet och hög kursrisk. Genom att bygga en portfölj av många bolag i olika delsektorer kan dock risken
begränsas.

Investeringsåtagande per region i
onoterade aktier per 31 dec 2006

Fastighetsportföljen per 31 dec 2006

5 000 mkr

5 000 mkr

4 000

4 301

4 640

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0

Norden

Europa

4 625

4 000

3 582

Övriga
världen

AP3 investerar i onoterade aktier via antingen
fonder eller riskkapitalbolag. Innehaven är
väldiversiﬁerade både avseende region och
investeringskategori (buy outs och venture
capital).

0

883
AP
Fastigheter

Skogsfastigheter

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i
AP Fastigheter, investeringar i internationella
skogsfonder och i Bergvik Skog.
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Intervju med Bengt Hellström, ansvarig för alternativa investeringar på AP3

AP3 investerar i infrastruktur för framtiden

I Sverige har det länge varit en nästintill självklar uppgift för det
oﬀentliga att äga och driva infrastruktur som till exempel vägar,
kollektivtraﬁk, sjukhus och skolor. Men i framförallt Storbritannien, Australien och Kanada ﬁnansieras i stor utsträckning infrastruktur via privata intressen. Det är en form av samarbete mellan
det oﬀentliga och privata (PPP eller Public/Private Partnerships)
som växer sig allt starkare.
För pensionsfonder som AP3 är infrastruktur med sina långa
livslängder och stabila intäktsströmmar intressanta investeringsobjekt. Det är egenskaper som klart gynnar fondens förmåga
att fullgöra sina åtaganden till framtida pensionärer. Men enligt
lagstiftningen är infrastrukturinvesteringar en form av onoterade
tillgångar. Det innebär att de ingår i en tillgångskategori vars värde
enligt gällande placeringsregler inte får överskrida fem procent av
totalportföljen.
Attraktiv risk- och avkastningsproﬁl

För ﬁnansiärerna är infrastrukturinvesteringar attraktiva på ﬂera
sätt. En pensionsfond som AP3 har åtaganden som sträcker sig
ﬂera decennier framöver. Med de långa underliggande kontrakten
i infrastrukturprojekten – ofta 30 år eller mer – får AP3 en tillgång
som matchar fondens långsiktiga uppdrag. Avkastningen uppgår
som regel till 8-10 procent per år efter förvaltningskostnader för ett
moget infrastrukturprojekt. Detta är lägre än för onoterade aktier,
men de stabila intäktsströmmarna gör att utdelningar och värdet
på investeringen är mindre riskfyllda. Därtill är samvariationen
mellan infrastrukturinvesteringar och aktier och obligationer låg
vilket innebär att investeringarna i infrastruktur, allt annat lika,
sänker risken i totalportföljen.
Avkastningen från en investering består av både värdestegring
på fondandelar samt utdelningar under fondens löptid. Direktavkastningen i form av så kallade distributioner1 är relativt sett hög
för infrastrukturinvesteringar vilket är en del av förklaringen till
attraktiviteten för investerare.
AP3s infrastrukturinvesteringar

För AP3 är infrastruktur ett förhållandevis nytt tillgångsslag och
portföljen är under uppbyggnad. Under andra halvåret 2005 gjorde
AP3 sitt första investeringsåtagande. Vid slutet av 2006 uppgick
det sammanlagda värdet av AP3s åtaganden till omkring 1,3 mdkr
fördelat på fyra fonder. Åtagandena motsvarar ca 0,6 procent av
1

Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.
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AP3s totala portfölj. Fonderna investerar bland annat i beﬁntlig
infrastruktur i Västeuropa, framförallt Storbritannien. Bland delägarna i dessa fonder återﬁnns andra pensionsfonder och försäkringsbolag.
Idag förvaltas AP3s infrastrukturinvesteringar inom ramen för
onoterade aktier.
Önskvärt med ändrade placeringsregler

– Ett antal av de investeringsmöjligheter inom vad man idag kallar
alternativa investeringar fanns inte när man utformade lagstiftningen. Vi har idag en begränsning som gör att vi inte kan vara
så aktiva som vi skulle vilja, säger Bengt Hellström, ansvarig för
alternativa investeringar på AP3.
– När vi gör investeringar gör vi en grundläggande bedömning: Är
detta ett tillgångsslag som kan fylla en funktion i vår övergripande
tillgångsallokering? Och då talar vi om allting: risk, avkastning
och kostnader. Det är den bedömningen vi försöker göra när vi
sätter ihop vår totalportfölj. I det perspektivet skulle vi behöva en
ﬂexibilitet så att vi kan göra den utvärderingen utan restriktioner,
avslutar Bengt.

Ägarstyrning

Ägarstyrning

Målet med AP3s engagemang i ägarfrågor är att
bidra till det övergripande målet om bästa möjliga
avkastning på fondkapitalet.

AP3s uppdrag ger fonden unika förutsättningar
att verka som en oberoende ägare på den svenska
aktiemarknaden. Som del av det statliga inkomstpensionssystemet står fonden oberoende av etablerade
ägarsfärer och är fri från andra aﬀärsintressen än
avkastningsmålet. Genom fondens oberoende ställning
har vi goda förutsättningar att vinna respekt i vår roll
som ägare, vilket är en viktig förutsättning för att få
gehör för de frågor som vi driver.

AP3s uppdrag som ägare
I den lag som styr AP-fondernas verksamhet ﬁnns
ett tydligt krav på att ägarmakten ska användas på ett
sätt som främjar målet om hög avkastning. Fonden
ska inte ta näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn. I propositionen om AP-fondsreformen
framgår tydligt att fonderna i första hand är ﬁnansiella
placerare.
Under de sex år som gått sedan den nya AP-fondslagen trädde i kraft har det skett en kraftig omsvängning i synen på betydelsen av att institutionerna är
aktiva ägare. AP3 var tidigt ute med att utöva ett tydligt ägaransvar. Både genom direkt dialog med bolagen

och genom att uttrycka vår åsikt på bolagsstämmor.
På fondens hemsida publiceras årligen en rapport om
fondens agerande inför och på bolagsstämmorna.
Aktiv ägarroll

Aktiva och synliga ägare är viktiga för att skapa en
sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företagsledning. Systemet med valberedningar som stegvis
införts i svenska börsbolag sedan mitten av 1990-talet
har spelat en viktig roll för att stärka ägarmakten. I de
valberedningar där vi är representerade verkar vi för
att en oberoende utvärdering av styrelsearbetet görs
varje år. Denna utvärdering ska ligga till grund för en
prövning av styrelsens sammansättning.
Vi verkar för att rekryteringsbasen till styrelser ska
breddas och att sökandet av ledamöter ska ske utanför
de etablerade nätverken. Särskilt angeläget är det att
andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar. Ett eﬀektivt styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrelsens
sammansättning som ger en bredd i styrelsens samlade
erfarenhets- och kunskapsbas.
Inför bolagsstämmorna 2006 har AP3 suttit med
i fem valberedningar: Castellum, Haldex, Nobia,
Ratos och Swedish Match. Som en följd av ändrad
förvaltningsinriktning av svenska aktier under året har
ägarandelarna i svenska bolag minskat och AP3 kommer därmed inte att vara bland de större ägarna som

Läs AP3s ägarpolicy samt
rapporten om
hur vi arbetade
med ägarfrågor
under 2006 på
www.ap3.se.
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Ägarstyrning

Läs mer om
AP3s syn på
incitamentsprogram på
www.ap3.se

tilldelas plats i valberedningarna. Inför 2007 sitter AP3
endast i valberedningen för ett bolag, Karo Bio.
Ägarfrågor i fokus under året

Incitamentsprogram är en av de viktigaste frågorna
som AP3 har att ta ställning till på bolagsstämmorna.
Vi verkar för att incitamentsprogram ska vara rimliga,
transparenta och kopplas till prestation. Genom dialog
med bolagens styrelser och ledning förmedlar vi vår
syn på hur aktierelaterade incitamentsprogram ska
vara utformade för att stämma överens med ägarnas
intressen. En utökad redogörelse för vår syn på incitamentsprogrammens utformning ﬁnns på vår hemsida.
Under 2006 har fonden drivit frågan om införandet
av distansröstning (organiserad fullmaktsröstning) i
svenska bolag.
Under året har AP3 kompletterat sin ägarpolicy
med en global ägarpolicy som riktar sig till fondens
utländska innehav.
Bolagsstämmorna 2006

Under 2006 deltog AP3 med eget ombud på 26
bolagsstämmor samt röstade via externt ombud i
depåbankens regi i ytterligare 49 bolag. I 35 bolag hade
fonden någon form av kontakt med styrelsen eller
övriga ägare i ägarstyrningsfrågor.

Hänsyn till miljö och etik
Enligt den lag som styr AP-fonderna ska miljö och
etikhänsyn tas i placeringsverksamheten utan att göra
avkall på det övergripande målet om hög avkastning
till låg risk. AP3s etik bygger på de internationella
konventioner och överenskommelser som svenska
staten har undertecknat. (Se sid 27)
AP3 tillämpar två metoder för att implementera
miljö- och etikhänsyn. Den första metoden fokuserar
på att säkerställa att AP3 uppfyller de legala och folkrättsliga åtaganden som är förknippade med att vara en
del av den svenska staten. Den andra metoden består
i att genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag
där AP3 har större innehav har adekvata policies och
rutiner för att hantera etiska och miljömässiga risker.
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Uteslutning en sista utväg

Med hjälp av en extern konsult, GES Investment
Services, genomlyses AP3s globala aktieportfölj två
gånger per år för att undersöka om något av fondens
innehav bryter mot internationella konventioner. Om
ett bolag i fondens portfölj misstänks ha gjort sig
skyldigt till brott mot internationella konventioner
undersöks sakförhållandena och om brott kan styrkas
uppmanas bolaget att vidta åtgärder för att förhindra en upprepning. Om dessa uppmaningar inte ger
resultat utesluter AP3 – som en sista utväg – bolaget
ur portföljen.
Dialog för att främja socialt ansvar

AP3s uppfattning är att det ﬁnns en koppling mellan
bolagets etiska agerande och dess förmåga att leverera
långsiktigt aktieägarvärde. Vi verkar genom aktiv
ägarstyrning för att säkerställa att ledningen för de
företag som fonden investerar i hanterar etiska risker
på ett sätt som främjar långsiktigt aktieägarvärde.
Genom egna analyser och externa konsultrapporter
söker vi identiﬁera vilka bolag som har brister i interna
policies, rutiner för uppföljning eller hållbarhetsredovisning. Vi kontaktar dessa bolag och uppmanar dem
att vidta åtgärder. Dialogen fortsätter tills vi har fått
tillfredsställande svar på våra frågor. Under 2006 har
fonden fört dialog om bolagets sociala ansvar med 7
svenska bolag.
Samarbete med Amnesty och FN

AP3 är medlem i Amnesty Business Group (ABG)
som är en specialgrupp inom den svenska sektionen av
Amnesty International. ABG arbetar för att påverka
och utbilda svenska företag att ta sitt ansvar för att
respektera, försvara och främja mänskliga rättigheter
på de marknader där de verkar.
Syftet med AP3s medlemskap är att inhämta kunskap och bidra till att förebygga brott mot mänskliga
rättigheter. AP3 är sedan 2005 en av huvudsponsorerna bakom ABGs årliga undersökning av svenska
bolags riskexponering och riskhantering i förhållande
till mänskliga rättigheter och socialt ansvar.

Ägarstyrning

Under 2006 skrev AP3 under FNs principer för
ansvarsfulla investeringar. FN-initiativet syftar till
att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin ﬁnansiella
analys- och beslutsprocess.
AP-fonderna bildar gemensamt etikrådU

Under 2006 inledde Första-Fjärde AP-fonden ett
samarbete kring fondernas särskilda ansvar att implementera miljö- och etikhänsyn i kapitalförvaltningen.
Målet med samarbetet är att på ett mer eﬀektivt sätt
kunna upptäcka och reagera på etiska övertramp i bolag där fonderna investerar. Den gemensamma etiska
utgångspunkten är de internationella konventioner
som den svenska staten har undertecknat, såsom ILOs
kärnkonventioner och FNs deklaration om de mänsk-

AP3s etikpolicy bygger på de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har undertecknat. Särskilt viktiga är följande överenskommelser:
• OECDs riktlinjer för multinationella företag.
• ILOs kärnkonventioner (avser tvångsarbete,
barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling och
organisationsfrihet).
• FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

liga rättigheterna. I detta syfte har Första till Fjärde
AP-fonden bildat ett samarbetsorgan, Etikrådet.
I samarbete med extern expertis kommer Etikrådet
att göra en systematisk genomlysning av de fyra fondernas aktieportföljer i syfte att identiﬁera och granska
eventuella brott mot internationella konventioner. När
brott upptäcks inleder Etikrådet en dialog med bolaget
för att säkra att åtgärder vidtas för att förebygga att
nya brott begås. I dessa dialoger eftersträvar Etikrådet
en samverkan med det växande antal internationella
pensionsfonder som har liknande etiska utgångspunkter.
Etikrådet kommer att redovisa sitt arbete i en årlig
rapport.

Läs mer om
Etikrådet på
www.ap3.se

AP3s krav på företagens sociala ansvar
• Riskanalys och risksystem. Företag ska arbeta systematiskt med att
identifiera vilka etiska och miljömässiga risker som deras verksamhet
utsätts för.
• Uppförandekod. Det ska finnas koncernövergripande uppförandekoder för
mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Uppförandekoden ska vara offentlig.
• Rapportering. Företaget ska ha en extern redovisning av hållbarhetsfrågor.
En ledstjärna för denna redovisning bör vara Global Reporting Initiative,
som är ett FN-initiativ för att skapa en global standard för företagens
hållbarhetsredovisning.
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Medarbetare

Organisation och kompetenskapital

AP3 har en organisation där medarbetarna
erbjuds självständiga arbetsuppgifter med stort eget
ansvar. Fonden strävar efter en hög grad av öppenhet
och professionalism.
Under 2006 har verkställande ledningen bestått av
VD, chefen för kapitalförvaltningen, chefen för administration samt chefen för risk management. Övriga
chefer har adjungerats vid behov. Ledningen ansvarar
för fondens övergripande strategier samt personalfrågor. Frågor om fondens övergripande riskhantering
behandlas i fondens Risk Management Committee
och IT-frågor i IT-ledningsgruppen. AP3 har också
en utvidgad ledningsgrupp bestående av fondens chefer och vars uppgift är att samordna projekt, utbyta och
diskutera strategi och information.

uppgifter och utveckling. Varje år kartläggs medarbetarnas utbildningsbehov, arbetssituation och
ambitioner via utvecklingssamtal. Genom utbildning
tillvaratas varje individs resurser vilket bidrar till att
höja såväl den totala kompetensnivån på fonden samt
ökar individens möjligheter att utföra mer kvaliﬁcerade arbetsuppgifter.
Medarbetarna erbjuds löpande kompetensutveckling inom sina yrkesområden. En viktig del i kompetensutvecklingen är även det erfarenhetsutbyte som
medarbetarna på kontinuerlig basis tar del av genom
besök och samtal med andra pensionsfonder, förvaltare,
analytiker och samarbetspartners. Flera av fondens
medarbetare medverkar även regelbundet som talare
på olika konferenser.
Fonden strävar även efter att skapa förutsättningar
för medarbetarna att växa inom organisationen. När
möjlighet ﬁnns ser fonden gärna att personalen får
möjlighet att byta ansvarsområde.
Under 2006 påbörjades ett program för att utveckla
ledarskapet inom fonden. Fondens chefer kommer
framgent att genomgå en gemensam chefsutbildning
på regelbunden basis. Under året genomfördes två
heldagsutbildningar.

Löpande kompetensutveckling

Årlig attitydundersökning

Fondens ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder sina medarbetare stimulerande arbets-

Regelbundet görs en attitydundersökning bland
fondens medarbetare för att mäta deras uppfattning

AP3 är en utpräglad kunskapsorganisation vars
framgång bygger på medarbetarnas samlade kompetens. Medarbetarna har lång yrkeserfarenhet, drygt
15 år i snitt, och representerar ett brett spann av olika
kompetensproﬁler. Medarbetarnas samlade kunskaper, erfarenheter, motivation och effektivitet är viktigt
för fondens resultat.
Platt organisation med delegerat ansvar

Styrelse
Risk Management
Committee

VD

Kommunikation
och verksamhetsutveckling

Strategisk
allokering

Compliance
Ofﬁcer

Administration

Risk management

Kapitalförvaltning
TAA

Back ofﬁce
Ekonomi
IT
Reception
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Riskallokering

Räntor
Valutor

Riskkontroll

Svenska aktier
Globala aktier

Alternativa
investeringar

Onoterade aktier
Fastigheter
Skog
Life Science
Infrastruktur

Antal anställda
Alternativa investeringar, 4
Strategisk allokering, 3

Utbildningsnivå

Kapitalförvaltning, 19

Fil dr, 4
Högskola/
universitet, 36

Stab och VD, 5

Eftergymnasial, 4
Risk management, 8

Av fondens medarbetare har
80 procent högskole- eller
forskarutbildning.

om AP3 som arbetsgivare. Undersökningens resultat
är ett viktigt instrument för att säkerställa att AP3
upplevs som en intressant och attraktiv arbetsgivare.
Resultatet används för att identiﬁera områden som bör
förbättras. Under 2006 har ledningen fokuserat på att
förtydliga fondens mål, skapa en bättre återkoppling
av medarbetarnas insats och prestation samt påbörjat
ett chefsutvecklingsprogram.
Jämställdhet

AP3 gör det möjligt för både män och kvinnor att
kombinera arbete med familjeansvar genom att
erbjuda ﬂexibla arbetstider. Därtill stöder fonden sina
medarbetare att vara föräldralediga. Under 2006 var 3
kvinnor och 2 män föräldralediga.
Åldersfördelningen bland fondens medarbetare
ligger mellan 23 och 54 år.
Fonden har en god fördelning mellan män och
kvinnor och en personal med bred erfarenhetsbakgrund. Per den 31 december 2006 var 19 av fondens
50 anställda kvinnor. Av fondens medarbetare med
chefsansvar är fördelningen 54 procent män och 46
procent kvinnor.

Kvinnor, 19

Gymnasium, 6

Administration, 11

AP3 hade 50 anställda vid
utgången av 2006.

Fördelning mellan
kvinnor och män

Män, 31

Av fondens 50 anställda är
38 procent kvinnor.

Hälsa

AP3 eftersträvar att möjliggöra en sund balans mellan
fritid, hälsa och arbete för de anställda. Som ett led
i denna strävan erbjuds alla anställda regelbundna
hälsokontroller samt träningsbidrag för utövande av
motion. Sjukfrånvaron i fonden är fortsatt mycket låg.
Etiska riktlinjer

På AP3 gäller en hög etisk standard och fonden
strävar efter att vara ett föredöme i etiska frågor. Klara
riktlinjer ﬁnns för medarbetarna beträﬀande bland
annat bisysslor, intressekonﬂikter, gåvor och egen
representation. Regler för de anställdas värdepappersaﬀärer baseras på Svenska Fondhandlareföreningens
rekommendationer, men är i vissa avseenden mer
långtgående.
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Medarbetare

Kerstin Hessius
VD
22 år i ﬁnansbranschen
AP3 från september 2004
Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef
Sveriges Riksbank

Strategisk allokering

Hans Lindberg
chefsstrateg
ﬁl dr i nationalekonomi
21 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2005
Tidigare: Konjunkturinstitutet, Sveriges Riksbank

Bengt Hansson
chefekonom
makroanalys, ALM
ﬁl dr i nationalekonomi
16 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: SEB, Handelsbanken Markets Research

Peter Lundkvist
senior analytiker
12 år i ﬁnansbranschen
AP3 från januari 2006
Tidigare: Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret

Kapitalförvaltning

Kerim Kaskal
kapitalförvaltningschef
22 år i ﬁnansbranschen
AP3 från december 2004
Tidigare: Brummer &
Partners, Stora Finans

Matthias Buhr-Berg
portföljförvaltare
valuta
20 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: SEB, Stora Finans

Ränte- och
valutaförvaltning

Lars Orest
chef ränte- och valutaförvaltning
23 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juli 2000
Tidigare: Sveriges Riksbank, Sparbankernas Bank

Jannis Asdrés
portföljförvaltare
kreditobligationer
10 år i ﬁnansbranschen
AP3 från mars 2001
Tidigare: ABN Amro Transferator, Handelsbanken
Global Trading

Anette Hellström
portföljförvaltare
exekvering valuta
21 år i ﬁnansbranschen
AP3 från april 2001
Tidigare: SKF Treasury
Centre, SEB Trading &
Capital Markets

Hans Ericsson
portföljförvaltare
kortsiktig räntebärande,
kortsiktig tillgångsallokering
22 år i ﬁnansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: Handelsbanken
Kapitalförvaltning,
Handelsbanken Markets
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Mats Wirdefeldt
portföljförvaltare
korta räntor
9 år i ﬁnansbranschen
AP3 från januari 2002
Tidigare: SEB Asset Management, SEB Trading

David Stillberger
portföljförvaltare
kvantitativ analytiker
6 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juli 2001

Inge Andersson
portföljförvaltare Sverige
24 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juni 2005
Tidigare: Handelsbanken
Kapitalförvaltning,
TryggHansa

Eskil Svensson
portföljförvaltare Sverige
18 år i ﬁnansbranschen
AP3 från maj 2000
Tidigare: Alfred Berg
Kapitalförvaltning, Alfred
Berg Fondkommission

Intern aktieförvaltning

Cecilia Sved
chef global aktieförvaltning
16 år i ﬁnansbranschen
AP3 från december 2002
Tidigare: Länsförsäkringar
Kapitalförvaltning, Wasa
Kapitalförvaltning

Urban Eriksson
portföljförvaltare, ansvarig
exekvering aktier/derivat
och tillgångsallokering
21 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 1999
Tidigare: Robur Kapitalförvaltning, Sparbankernas
Bank

Global aktieförvaltning

Olle Bastmark
exekvering aktier/derivat
3 år i ﬁnansbranschen
AP3 från januari 2004

Anne-Charlotte
Hormgard
portföljförvaltare
AFA, CEFA
18 år i ﬁnansbranschen
AP3 från april 1993
Tidigare: Bohusbanken FK,
Folksams ﬁnansdivision

Niklas Söderström
analytiker
5 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juli 2004
Tidigare: Nordea Bank,
Aros Securities

Anders Augusen
ﬁnansiell strateg
9 år i ﬁnansbranschen
AP3 från februari 2006
Tidigare: Brummer &
Partners

Stig Jonsson
portföljförvaltare
kvantitativ analytiker
18 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juli 1999
Tidigare: Handelsbanken
Markets, Öhman Fondkommission

Claudia Stanghellini
kvantitativ analytiker
9 år i ﬁnansbranschen
AP3 från maj 2002
Tidigare: Sun Life Financial

Nalini Bonnier
portföljförvaltare Europa
TMT (teknologi, media och
telekomoperatörer). 9 år i
ﬁnansbranschen samt
9 år som ﬁnansjournalist
AP3 från september 2004
Tidigare: SEB Asset Management, SHB Markets
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Risk management

Kommunikation och
verksamhetsutveckling

on den 2006
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Bengt Hellström
chef alternativa investeringar
22 år i ﬁnansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: EQT Partners,
Investor

Ulrica Slåne Sens
portföljförvaltare life science
AFA, CEFA
18 år i ﬁnansbranschen
AP3 från februari 1999
Tidigare: Carnegie, Enskilda
Securities

Mikael Huldt
portföljförvaltare Private
Equity
5 år i ﬁnansbranschen
AP3 från januari 2004
Tidigare: Mannheimer
Swartling advokatbyrå

Klas Åkerbäck
portföljförvaltare fastigheter
8 år i ﬁnansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Alfred Berg
Kapitalförvaltning

Erik Valtonen
chef risk management
ﬁl dr i matematik
17 år i ﬁnansbranschen
AP3 från maj 2000
Tidigare: Handelsbanken
Markets

Dan Bergman
chef riskallokering
ﬁl dr i fysikalisk kemi, CFA
7 år i ﬁnansbranschen.
AP3 från maj 2005
Tidigare: AFA Kapitalförvaltning, Stockholms
universitet

Mattias Bylund
kvantitativ analytiker
5 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2002

Mikael Broberg
kvantitativ analytiker
8 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2004
Tidigare: Den Norske Bank,
Skandia

Erika Lundquist
chef riskkontroll och
compliance
12 år i ﬁnansbranschen
AP3 från april 2005
Tidigare: Brummer &
Partners, ABB Financial
Services

Sebastian Mossfeldt
analytiker riskkontroll
14 år i ﬁnansbranschen
AP3 från september 2001
Tidigare: SEB Fonder

Mattias Lundgren
analytiker riskkontroll
6 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2006
Tidigare: Brummer &
Partners, Heinestams
Ekonomitjänst

Mikael Fagerlind
analytiker riskkontroll
7 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juni 2006
Tidigare: Capto Financial
Consulting, ABB Financial
Services

Pernilla Klein
chef för kommunikation och
verksamhetsutveckling
13 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: Handelsbanken
Markets Research, Finansdepartementet

Mikael Sedolin
chefsjurist och compliance
ofﬁcer
hovrättsassessor
13 år i ﬁnansbranschen
AP3 från december 2000
Tidigare: Finansdepartementet, Riksgäldskontoret

Christina Kusoffsky
Hillesöy
informationschef
17 år inom marknad och
information
AP3 från januari 2005
Tidigare: Trygghetsrådet,
TurnIT

Sven Askenberger
administrativ chef
26 år i ﬁnansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Industrifonden,
Gota Bank

Olivia Hauet
systemansvarig
12 år i IT-branschen
AP3 från augusti 2004
Tidigare: Vattenfall Supply
& Trading, Trema (Europe)

Mikael Gustafsson
IT-ansvarig
22 år inom IT-branschen
AP3 från februari 2001
Tidigare: Electrolux,
Alcro-Beckers

Håkan Johansson
värdepappersadministration
8 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juni 2005
Tidigare: Amendo, Scangruppen

Lotta Karlsson
värdepappersadministration
30 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juni 1999
Tidigare: Öhman Fondkommission, Jacobson &
Ponsbach

Yvonne Thomson
ekonomichef
25 år i ﬁnansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: OM VPA, Gota
Bank

Maria Prinsström
värdepappersadministration
21 år i ﬁnansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: Robur Kapitalförvaltning, ABB

Eva Wallmark Wallinder
redovisning
13 år i ﬁnansbranschen
AP3 från juni 2005
Tidigare: Handelsbanken
Kapitalförvaltning,
Handelsbanken Fonder

Patricia Rydén
ekonomiassistent
19 år inom administration
och ekonomi
AP3 från januari 2001
Tidigare: WM-Data, SNS

Linda Bergman
reception
3 år inom administration
och ekonomi
AP3 från februari 2004

Administration

Kersti WaldenhagenTaxén
receptionschef
31 år inom administration
och ekonomi
AP3 från augusti 2001
Tidigare: Företagarhuset/
Kontorshotellet i Täby
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Styrelse

Ingela Gardner Sundström • Christer Romilson • Harriet Piscator • Lars Otterbeck • Karin Kronstam • Claes de Neergaard • Dag Sehlin • Dan Andersson • Kari Lotsberg

Styrelse
Claes de Neergaard,
ordförande
Invald i AP3s styrelse 2003

Dan Andersson
Invald i AP3s styrelse 2000

Karin Kronstam
Invald i AP3s styrelse 2000

Harriet Piscator
Invald i AP3s styrelse 2000

Chefekonom LO

VD för Industrifonden

Styrelseuppdrag i AMF-pension och
Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk
forskning (FIEF) (ordf.), ledamot i FPG och
AMFK.

Styrelseuppdrag i Apoteket AB, GF konsultkoncernen, Nordea Liv & Pension-koncernen, Pysslingen Förskolor och Skolor AB,
Arbetslivsresurs AB (ordf.), Svolder AB (ordf.)
och Innovationsbron Väst Startup AB (ordf.).

Styrelseuppdrag i Alfred Andersson
bolagen AB.

Tidigare uppdrag som VD och vice VD i ett
antal publika bolag, publikt och offentligt
ägda.

Civilekonom, född 1957

Styrelseuppdrag i Emerging Africa Infrastructure Fund, Access Capital Partners SA,
Guarantco Ltd, Innovationsbron AB och
AB Malmöhus Invest.
Tidigare uppdrag som vice VD i Europeiska
Investeringsbanken, Exekutivdirektör i Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD) och
VD i Nordbanken Luxembourg SA.
Civilekonom, född 1949
Lars Otterbeck,
vice ordförande
Invald i AP3s styrelse 2005
Styrelseuppdrag i Hakon Invest AB (ordf.),
Old Mutual Plc, Försäkringsbolaget Skandia,
Lindex AB, Aberdeen Property Investors AB,
Näringslivets Börskommitté (ordf.), Kollegiet
för Bolagsstyrning (v. ordf.)
Tidigare uppdrag som VD och koncernchef i Alecta Pensionsförsäkring, VD och
koncernchef i D&D Dagligvaror AB, VD och
koncernchef i Axel Johnson Saba AB samt
docent och institutschef vid Handelshögskolan i Stockholm.
Ekon dr, född 1942

Tidigare uppdrag som statssekreterare vid
Näringsdepartementet.
Fil kand, född 1948
Ingela Gardner Sundström
Invald i AP3s styrelse 2004
Styrelseuppdrag i Centrum för molekylär
medicin och Kommunstyrelseordförande
Österåkers kommun.
Tidigare uppdrag som riksdagsledamot och
ledamot av Svenska Kommunförbundets
styrelse.
Universitetsstudier i juridik, född 1943

Tidigare uppdrag som ﬁnansdirektör ABB
Sverige samt controller och administrativ
chef vid ABB Treasury Center Sweden.

Socionom och MBA-utbildning, född 1950

Christer Romilson
Invald i AP3s styrelse 2000

Kari Lotsberg
Invald i AP3s styrelse 2005

Ordförande i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). Styrelseuppdrag i Folksam SAK
(v. ordf.), Nationalmuseums styrelse (ordf.)
och Nordens Fackliga Samorganisation.

Konsult i eget bolag
Styrelseuppdrag i DnB NOR Bank ASA,
Rädda Barnen, Swedsec AB, AB Svensk
Bilprovning och Investment Consulting Group
8020 i Sverige AB.
Tidigare uppdrag som Statssekreterare i
ﬁnansdepartementet, chef för ekonomiska
avdelningen i Sveriges riksbank, byråchef i
norska ﬁnansdepartementet, representant
vid OECD för norska ﬁnansdepartementet,
medlem av Inter-Institutional Monitoring
Group inom EU.

Tidigare uppdrag som förbundsordförande i
Lärarförbundet och vice ordförande i TCO.

Civilekonom, född 1950

Tidigare uppdrag som Vice VD, CFO och
stf koncernchef i Posten AB samt vice VD i
OM-Gruppen.

Lärarutbildning, född 1945
Dag Sehlin
Invald i AP3s styrelse 2001
Styrelseuppdrag i BTS Group AB (ordf.),
D. Carnegie & Co AB, Carnegie Investment
Bank AB, Carnegie ASA och Proact IT
Group AB .

Civilekonom, född 1945
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Fondstyrningsrapport

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska
svenska börsnoterade bolag avge en bolagsstyrningsrapport. Koden anses vara stilbildare för vad

ordföranden och 20 600 kr för övriga ledamöter och
för ersättningsutskottet med 10 000 kr per ledamot
inklusive ordföranden.

som utgör god praxis för andra aktörer på den
svenska marknaden. Denna fondstyrningsrapport har

Styrelsens arbete

hämtat inspiration från bolagsstyrningskoden samti-

AP3s styrelse ser som sina viktigaste uppgifter att fastställa mål för verksamheten, att anställa och utvärdera
VD samt att ta ställning till övergripande strategiska
frågor, såsom sammansättningen av fondens strategiska portfölj. För att säkerställa att styrelsens beslut
verkställs, att riskerna i verksamheten hanteras och att
verksamheten i övrigt bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt fordras också en god kontroll och uppföljning.
Styrelsen har under året haft sex sammanträden
varav ett längre sammanträde där övergripande strategiska frågor behandlades. Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsens ledamöter även fondens
VD och berörda anställda hos fonden som är experter
eller föredragande i ärendet. VDs insats utvärderas en
gång per år, då VD ej är närvarande.

digt som den beaktar AP-fondernas särdrag.

AP3 är liksom övriga AP-fonder en statlig myndighet.
Det är dock stor skillnad mellan AP-fonderna och
andra statliga myndigheter. Den största skillnaden är
att AP-fonderna intar en mycket självständig ställning
i förhållande till regeringen eftersom verksamheten så
gott som uteslutande är reglerad i lag och att regeringen därför i motsvarande utsträckning saknar föreskriftsrätt över fonderna.
Styrelsen

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio
ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från
organisationer som företräder arbetstagarintressen
och två efter förslag av organisationer som företräder
arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande
utses av regeringen bland de ledamöter som inte utses
efter förslag av arbetsmarknadens parter. Inga förändringar i styrelsens sammansättning ägde rum 2006.
Regeringen har hittills valt att tillämpa ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna, varför nuvarande
förordnanden gäller till dess att fondens balans- och
resultaträkningar för 2006 har fastställts.
Styrelsen har ett fullt och odelat ansvar för verksamheten och svarar inom de ramar riksdagen har
ställt upp för fondens organisation och förvaltningen
av fondens medel. I den mån styrelsens arbete inte
regleras i AP-fondslagen regleras det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen.
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna bestäms av regeringen. Ersättningen uppgår
per år till 100 000 kr för ordföranden, 75 000 kr för
vice ordföranden och 50 000 kr till övriga ledamöter.
Regeringen har dessutom ställt en ram om 100 000
kr till styrelsens förfogande för utskottsuppdrag och
andra särskilda uppdrag. Styrelsen har med stöd
härav beslutat att ersättning 2006 till ledamöterna i
styrelsens revisionsutskott ska utgå med 25 750 kr för

Styrning och utvärdering

Utöver de årliga uppgifterna att fastställa årsbokslut,
budget, verksamhetsplan samt strategisk portfölj har
styrelsen under 2006 bland annat behandlat principer
för styrning och utvärdering av fondens verksamhet.
I regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas
verksamhet 2005 ingick ett förslag till ”Policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna”. I förslaget till
policyn angavs att det är lämpligt att fonderna i frågor
kring ansvar och rollfördelning utgår från principerna
i OECDs nyligen antagna riktlinjer för styrning av
pensionsfonder. I dessa rekommenderas att pensionsförvaltare fastställer ett särskilt ramverk för styrning av
verksamheten.
Nytt ramverk för fondstyrning

Styrelsen har med inspiration från OECDs riktlinjer
under 2006 antagit ett sådant ramverk för fondstyrning. Som ett led i detta har styrelsen även på ett systematiskt och strukturerat sätt sammanställt fondens
grundläggande investeringsprinciper. Utöver att slå
fast fondens grundläggande investeringsﬁlosoﬁ, reglerar dessa principer ansvar och rollfördelning mellan
styrelsen och den operativa ledningen inom fonden.
t r ed j e ap- f onden 2006
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Vid det årliga strategimötet diskuterades bland annat
fondens roll i pensionssystemet och det övergripande
reala avkastningsmålet.
Mål och riktlinjer för fonden

Under 2006 har styrelsen gjort en översyn av fondens
övergripande mål och riktlinjer.
Fondens övergripande mål är en real avkastning om
minst 4 procent per år sett över tiden.
Inom kapitalförvaltningen, som består av investeringar i aktier, räntebärande tillgångar och valuta med
tillhörande instrument, är målet en aktiv avkastning
på i genomsnitt 0,6 procentenheter per år sett över en
treårsperiod.
Inom alternativa investeringar, som består av
onoterade aktier, fastigheter och skogsfastigheter samt
mindre bolag inom life science-sektorn, har styrelsen
under året fastställt mål och riktlinjer. (Se sid 42)
Ny normalportfölj

En ny normalportfölj har också beslutats under hösten
2006 efter en fördjupad analys av tillgångsslaget fastigheter. (Se sid 9).
Diskussion om resultat, ägarfrågor och kostnader

Vid samtliga styrelsemöten följs fondens förvaltningsresultat upp. Styrelsen diskuterar regelbundet ägar-
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frågor och har beslutat om en global ägarpolicy för
fondens utländska innehav under året.
Kostnadsutvecklingen behandlas kvartalsvis och
frågan om fondens kostnadseﬀektivitet är en återkommande aktuell fråga för styrelsen. En styrelseutvärdering genomfördes i början av 2006.
Ett nytt system för prestationsbaserad ersättning
för fondens anställda beslutades i början av 2006.
Närvaro på mötena

Vid tre av styrelsemötena var alla ledamöter närvarande. Vid tre möten var en ledamot frånvarande.
Styrelsens utskott

Med anledning av beslutet 2006 att införa ett system
för prestationsbaserad ersättning för fondens anställda
inrättade styrelsen under året ett ersättningsutskott.
Utskottet består av tre ledamöter ur styrelsen. Under
2006 bestod utskottet av Claes de Neergaard, ordförande, Dan Andersson och Dag Sehlin. VD är normalt
adjungerad till utskottet.
Utskottet har under året haft ett möte. Ersättningsutskottet ska verka för att löner och andra ersättningar
inom fonden är konkurrenskraftiga och ändamålsenliga. Utskottet bereder bland annat frågor rörande
lön och annan ersättning till VD och övergripande
löneutrymme. Utskottet beslutar om fördelning av

Fondstyrningsrapport

prestationsbaserad ersättning efter förslag från VD.
Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett revisionsutskott. Utskottet består av tre ledamöter ur styrelsen
och bestod 2006 av Karin Kronstam, ordförande, Kari
Lotsberg och Harriet Piscator. Det har under 2006
haft fyra möten.
Revisionsutskottet är rådgivande, bevakande och
beredande åt styrelsen och verkar i första hand inom
områdena redovisning, internkontroll och riskkontroll.
Centrala frågor har under året varit ﬁnansiell rapportering, intern kontroll, upphandling och implementering av ett nytt risksystem samt arbetet med fondens
aﬀärssystem. Revisionsutskottet rapporterar löpande
till styrelsen om sitt arbete.
Revision

AP3s revisorer utses av regeringen. Det nu gällande
förordnandet delas av Anders Bäckström, KPMG, och
Anna Hesselman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Förordnandet löper på tre år intill dess att fondens
resultat- och balansräkning för 2007 har fastställts.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ansvarar för det
löpande granskningsarbetet. KPMG och Öhrlings
PricewaterhouseCoopers ansvarar även för revisionen
i övriga AP-fonder. Anders Bäckström ansvarar för att
samordna revisionen av AP-fonderna.

rapporter avseende bokslutsrevisionen och förvaltningsrevisionen. Revisorerna träﬀar revisionsutskottet
två till tre gånger per år. Därtill rapporterar revisorerna
muntligt till Finansdepartementet en gång per år.
Intern kontroll

Läs mer om AP3s
riskhantering,styrning och internkontroll i riskhanteringsplanen på
www.ap3.se.

Styrelsen är ytterst ansvarig för fondens interna
kontroll. I fondens riskhanteringsplan har styrelsen
fastställt ramar och riktlinjer för fondens övergripande
ansvarsfördelning, risker och risklimiter samt rutiner
för uppföljning och kontroll av riktlinjernas efterlevnad. Riskkontrollavdelningen följer upp att riskramverket efterlevs. Via riskkontrollprocessen säkerställs
att organisationen i sin helhet såväl som i sina delar
håller sig inom limiter samt följer de restriktioner och
instruktioner den är ålagd.
Den löpande interna kontrollen av ﬁnansiella
och operativa risker sker av fondens avdelning för
riskkontroll. Riskkontroll är en oberoende funktion,
organisatoriskt fristående från de funktioner som tar
aktiva aﬀärsbeslut.
Riskkontrollen bygger på att det ﬁnns en eﬀektiv
riskrapportering. Avrapportering sker dagligen till
fondens ledning och löpande till styrelsen via revisionsutskottet. Vid behov sker även direktrapportering
till styrelsen.

Granskning av förvaltning och räkenskaper

I revisorernas uppdrag ingår granskning av den
löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet
samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om
räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska
att AP3 följer de av fonderna gemensamt fastställda
redovisnings- och värderingsprinciperna samt att
upprättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande
bild av verksamheten.
Årets revision omfattade även en revision av AP3s
aﬀärssystem samt fondens processer för intern kontroll. Därtill gjordes en granskning av AP-fondernas
kontrollmiljö med avseende på risker för oegentligheter och fel.
Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin
granskning. Revisorerna rapporterar direkt till styrelsen muntligt minst en gång per år samt avger skriftliga
t r ed j e ap- f onden 2006
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Förvaltningsberättelse 2006
Tredje AP-fondens (AP3s) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för 2006.

Viktiga händelser under året

Årets resultat

W Översyn av portföljstrukturen
Under 2006 har AP3 inlett en översyn av portföljstrukturen, med
sikte på att dela upp förvaltningen i specialiserade mandat för
alfa (aktiv avkastning) och beta (marknadsavkastning). Den nya
strukturen kommer att implementeras stegvis. Målet är att öka
eﬀektiviteten med avseende på kostnader och risk.

Förvaltningsresultatet för 2006 uppgick till 18,6 (28,8) mdkr, vilket
motsvarar en total avkastning på 9,5 procent efter kostnader och
justerat för nettoﬂöden från pensionssystemet.
AP3s redovisade fondkapital uppgick vid utgången av 2006 till
212,2 (192,0) mdkr, en ökning med 20,2 mdkr från 2005. Under året
erhöll fonden ett nettoinﬂöde från pensionssystemet om totalt 1,6
(2,9) mdkr.

W Ramverk för fondstyrning
Ledningsarbetet har fokuserat på att utveckla målstyrningen och
skapa tydligare ramar för styrning av verksamheten. Som resultat
av detta arbete har styrelsen fastställt ett ramverk för fondstyrning (Fund Governance Framework). I ramverket ingår ett nytt
dokument (”Investeringsprinciper”) som sammanfattar ett antal
grundläggande principer som ska vara vägledande för AP3s investeringsverksamhet.
W Utvecklad strategisk allokering
En ny avdelning för strategisk allokering har byggts upp och den
strategiska allokeringsprocessen har utvecklats med ökat fokus på
den medelfristiga allokeringen och dess prognos- och portföljoptimeringsverktyg.
W Nya mandat inom taktisk tillgångsallokering
Den taktiska tillgångsallokeringen har utvecklats och nya mandat
för hantering av övergripande portföljrisk inom aktie- respektive
ränteportföljerna har introducerats.
W Investeringar i tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader har införts som ett nytt tillgångsslag i portföljen. Vid årsskiftet uppgick exponeringen till 6,3 mdkr, bestående av
fem fonder och två aktieindexkorgar.
W Nytt mandat för fundamentabaserad indexering
AP3 har introducerat fundamentabaserad indexering som en ny
förvaltningsstil inom aktieförvaltningen. Fundamentabaserade
index är, i motsats till traditionella index, inte viktade efter marknadens värdering av bolagen utan är viktade utifrån rapporterade
nyckeltal, såsom nettovinst och kassaﬂöde.

Fondkapitalets förändring 2006
Mkr
Ingående fondkapital 1/1 2006
Pensionsavgifter
Pensionsutbetalningar
Avgift till Försäkringskassans administration
Överfört från avvecklingsfonderna
Årets resultat

191 950
45 906
–44 039
-299
108
18 572

Summa fondkapital 31/12 2006

212 198

Rörelsens intäkter utgörs huvudsakligen av realiserade och orealiserade värdeförändringar på fondens ﬁnansiella tillgångar, vilka
värderas till verkligt värde på balansdagen. Övriga intäkter utgörs
av räntenetto, erhållna utdelningar samt valutakursförändringar.
Rörelsens kostnader består av personal-, IT-, lokal- och övriga
förvaltningskostnader. Dessa kostnader uppgick till 125 (127), varav
80 (72) mkr bestod av personalkostnader.
Provisionskostnader utgörs av fasta förvaltningsarvoden för
externa mandat, avtalade förvaltningsavgifter för fonder för onoterade aktier samt depåkostnader. Provisionskostnaderna redovisas
som en minuspost på resultaträkningens intäktssida. För 2006
uppgick provisionskostnaderna till 154 (149) mkr.
Trots att det förvaltade fondkapitalet var högre än 2005 har rörelsekostnaderna varit stabila. Mätt som förvaltningskostnadsandel
minskade både rörelsekostnader och provisionskostnader något.
Förvaltningskostnadsandel
Mkr

2006

2005

Provisionskostnader
Rörelsekostnader
Förvaltningskostnadsandel1
Förvaltningskostnadsandel2

154
125
0,14
0,06

149
127
0,16
0,07

1

W Investeringar i onoterade asiatiska aktier
Diversiﬁeringen av fondens portfölj av onoterade aktier har fortsatt och under året kompletterades portföljen med investeringar i
Asien.
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Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.
Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.

Förvaltningsberättelse

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av noterade
tillgångar 2006

Strategisk portfölj 2006

Noterade tillgångar

Mkr

Aktiva och
semipassiva
mandat

Passiva
Totalt
mandat noterade
tillgångar

Intäkter, brutto
varav aktiv avkastning
Avdrag prestationsbaserade arvoden
Netto
Fasta förvaltararvoden

1 870
–358
-55
1 815
–108

2 100
–79
0
2 100
–6

3 970
–437
-55
3 915
–114

Nettobidrag

1 707

2 094

3 801

Förvaltat kapital, 2006-12-31
(exklusive mandat för taktisk
tillgångsallokering (overlaymandat) )

63 352

25 798

89 150

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av onoterade
tillgångar 2006
Mkr

Onoterade tillgångar

Intäkter, brutto
Förvaltararvoden återbetalade vid
vinstgivande bolagsförsäljningar
Förvaltaravoden redovisade som provisionskostnad

3 218

Nettobidrag

3 166

Fordringar förvaltararvode onoterade tillgångar
Förvaltat kapital, 2006-12-31
Investerat
Åtaganden

–31
–21
139

6 073
12 523

AP3s övergripande tillgångsallokering, den strategiska portföljen,
fastställs av fondens styrelse. Från den strategiska portföljen härleds ett referensindex för den noterade portföljen. Detta referensindex är utgångspunkt för utvärdering av AP3s aktiva förvaltning.
Fondens strategiska portfölj för 2006 bestod till 54,5 procent
av aktier, 37 procent av räntebärande tillgångar och 8,5 procent av
fastigheter.
Med utgångspunkt från en medelfristig prognos om avkastningen på olika tillgångar beslutade styrelsen om ett antal förändringar av sammansättningen av fondens strategiska portfölj
vid årsskiftet 2004/2005. Bland annat förkortades löptiden i ränteportföljen. Durationen i fondens referensindex för räntebärande
tillgångar halverades genom att utesluta obligationer med längre
löptid. Ett annat viktigt beslut var att minska valutarisken. Andelen valutarisk i den strategiska portföljen sänktes från 19,3 procent
till 14,7 procent genom att fonden ökade valutasäkringsgraden mot
USA-dollar och brittiska pund.
Inför beslutet om strategisk portfölj för 2006 konstaterade
styrelsen att förändringar i den strategiska portföljen tyngt fondens
resultat något under 2005, men att positionerna är medelfristiga till
sin karaktär och därför måste utvärderas med en längre horisont
än ett år. Den medelfristiga analysen bakom besluten bedömdes
som fortsatt hållbar. AP3s bedömning var även fortsättningsvis att
den låga räntenivån inte var uthållig och att det fanns stor risk för
stigande räntor under 2006. Mot den bakgrunden kvarstod den
korta durationen i den strategiska ränteportföljen 2006 som dessutom anpassades efter ränteutsikterna på enskilda marknader och
regioner. Detta medförde bland annat att viss ränterisk omfördelades från Sverige och Europa till USA, Japan och Storbritannien.
Vidare bedömdes en kronförstärkning vara sannolik under 2006.
Valutaexponeringen i den strategiska portföljen sänktes därför till
13 procent.

Strategisk portfölj 2006
Aktier 54,5%

Räntebärande 37,0%

Sverige 12,0%
Utland 42,5%

Sverige 9,2%
Utland 27,8%

Fastigheter 8,5%
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I aktieportföljen ökade vikten för Asien samtidigt som vikterna för
Sverige och Europa drogs ned. Tillväxtmarknader introducerades
som en ny region. I den nominella ränteportföljen ökade vikten
för USA på bekostnad av Sverige och EU. Asien introducerades
som en ny region. Realränteobligationer ﬁck åter en exponering i
portföljen.

Återbalansering av portföljen
Sedan 2004 tillämpar fonden en policy för återbalansering av
portföljen som innebär att vikterna i referensindex för den strategiska
portföljen inte är fasta, utan tillåts variera inom ett intervall som
motsvarar målvikten +/–3 procentenheter. En fördel med halvrörliga
vikter är att det minskar transaktionskostnader som är förknippade
med återbalansering av portföljen. Under 2006 har gränsen för återbalansering av portföljen nåtts vid ett tillfälle. Detta ska jämföras med
den tidigare ordningen där återbalanseringen skedde på daglig basis.

Marknader och avkastning under 2006
Den reala ekonomin och de ﬁnansiella marknaderna utvecklades i
stora drag i enlighet med fondens förväntningar under 2006. Den
globala konjunkturuppgången fortsatte. Tillväxten i Europa och
Japan tilltog medan tillväxten i USA mattades något. Den svenska
konjunkturuppgången var påtagligt stark. Inﬂationen steg under
året, inte minst som en följd av snabbt stigande energi- och råvarupriser. Ett stigande globalt resursutnyttjande innebar även att det
underliggande inﬂationstrycket ökade något. Flera centralbanker
svarade med höjda styrräntor och de långa obligationsräntorna
klättrade uppåt.
Samtliga tillgångar i AP3s portfölj uppvisade positiv avkastning under 2006. De tillgångar i fondens portfölj som utvecklades
bäst under året var fastigheter (34,7 procents avkastning), svenska
aktier (25,3 procent) och onoterade aktier (22,5 procent). Stigande
räntor tyngde resultatet för fondens ränteportfölj som avkastade 1,1
procent.
Aktiemarknaderna fortsatte uppåt under 2006, trots en kraftig
korrigering under våren. Den svenska aktiemarknaden var en av de
starkaste i världen. Bland utländska aktier gick börserna i Stillahavsasien och tillväxtmarknaderna bäst (i svenska kronor, inklusive

Avkastning före kostnader, olika tillgångsslag 2006
40 %
30

valutasäkring). Den svagaste utvecklingen uppvisade japanska
aktier med en uppgång i lokal valuta på cirka 3 procent.

Valutaeffekter
Den kraftiga kronförstärkningen under 2006 tyngde avkastningen
i utländska tillgångar, i synnerhet för dollarbaserade tillgångar. Det
negativa bidraget av kronförstärkningen begränsades dock av att
fonden vid årsskiftet 2005/06 valde att ta ytterligare ett steg mot
minskad valutaexponering från 14,7 till 13,0 procent i den strategiska portföljen. Lagstiftningen medger en valutaexponering om
maximalt 40 procent.

Resultat från strategiska positioner
För att kunna mäta det mervärde som skapas inom fondens medelfristiga allokering jämförs den strategiska portföljens avkastning
med den så kallade normalportföljen. Normalportföljen är AP3s
långsiktiga portfölj, vars sammansättning bland annat bygger på
antagandet att samtliga tillgångar är rätt värderade. De strategiska
positionerna utgår från en placeringshorisont om 1-3 år. Ett år
är därför egentligen en alltför kort period för att göra en rimlig
utvärdering men under 2006 bidrog den medelfristiga allokeringen
med drygt 1,1 procentenheter till totalportföljens avkastning,
motsvarande 2,1 mdkr. Den mest gynnsamma positionen var den
låga valutaexponeringen. Kronans förstärkning mot både dollarn
och euron innebar att den lägre valutaexponeringen bidrog med
0,9 procentenheter till totalavkastningen. Övriga medelfristiga
positioner som bidrog positivt under 2006 var en kort duration i
ränteportföljen samt den regionala aktieallokeringen.

Resultat av aktiv förvaltning
Värdet på AP3s marknadsnoterade portfölj (som exkluderar fastigheter och övriga onoterade tillgångar) uppgick vid utgången av
2006 till 200,3 mdkr (184,4 mdkr). Avkastningen på denna portfölj
uppgick till 8,9 procent före kostnader. Detta kan jämföras med
referensindex som avkastade 9,1 procent. Den aktiva avkastningen
(avkastning jämfört med index) före kostnader uppgick således till
-0,2 procentenheter.

Värdeskapande i AP3s förvaltning 2006
Avkastning
10 %

34,7

8,79

+

1,11

–

0,20

=

9,70

8
25,3

22,5

20

6

13,0

4

9,7

10

2

1,1

0
Svenska
aktier
1 Inkluderar

Utländska
aktier1

valutasäkring.
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Räntebärande
tillgångar1

Onoterade
aktier

Fastigheter

0

Total
avkastning
1

Beslut om
normalportfölj

Bidrag från
strategiska
positioner

Bidrag från
aktiv
förvaltning1

Belastas med kostnader för omallokering av den strategiska portföljen.

Total portfölj

Förvaltningsberättelse

Årets aktiva förvaltningsresultat ska ses i ljuset av att resultatet
belastats av transaktionskostnader. Dessa förklaras bland annat av
beslutet att introducera investeringar i tillväxtmarknader, vilket
är marknader som kännetecknas av höga transaktionskostnader.
Dessa kostnader drog ner den redovisade aktiva avkastningen för
2006.
Det bör framhållas att fondens aktiva avkastning utvärderas
över en rullande treårsperiod. Det senaste årets negativa aktiva
avkastning följer efter 2005 som var ett år med exceptionellt hög
aktiv avkastning (1,2 procentenheter).
Bidragen från olika riskmandat till fondens aktiva avkastning
under 2006 framgår av nedanstående tabell.
Bidragsanalys marknadsnoterad portfölj 2006
Bidrag till fondens
aktiva avkastning,
procentenheter
Taktisk tillgångsallokering (TAA)
Räntebärande tillgångar
Utländska aktier
Svenska aktier
Övrigt

–0,1
0,1
–0,2
0,0
0,0

Totalt

–0,2

Marknaden för onoterade aktier var fortsatt mycket stark under
2006 både gällande storleken på nya investeringsåtaganden och
det kapital som återbetalats till investerarna som ett resultat av
fondernas försäljningar av bolag. Storleken på de investeringsåtaganden som tillförts nya fonder ökade med cirka 30 procent under
2006 jämfört med det tidigare rekordåret 2005.
Fondens investeringsåtaganden i onoterade aktier uppgick till
cirka 12,5 (9,5) mdkr och värdet av hittills gjorda investeringar var
5,8 mdkr 1 per 31 december 2006. Avkastningen på investeringarna uppgick till 22,5 procent och bestod av en kombination av
utdelning av reavinster, orealiserade värdeförändringar på investeringarna samt valutakursförändringar. Sedan starten 2001 har AP3
erhållit 1,9 mdkr i vinstutdelningar (distributioner) varav 0,9 mdkr
erhölls 2006.
AP3s portfölj med infrastrukturtillgångar är i ett tidigt uppbyggnadsskede. Under 2006 gjordes 2 nya investeringsåtaganden
och totalt åtagande uppgick vid utgången av 2006 till 1,3 mdkr,
varav 0,7 mdkr var investerat.
Fastigheter

AP3s portfölj med alternativa investeringar består av icke-marknadsnoterade tillgångar samt tillgångar med låg likviditet.

AP3s fastighetsportfölj består av traditionella fastigheter och
skogsfastigheter. Innehavet av traditionella fastigheter består av en
25-procentig ägarandel i AP Fastigheter.
Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden satte nya
rekord under året. Framförallt har svenska investerare varit aktiva
köpare under 2006. Bland utländska investerare återﬁnns både de
som fortsatt att köpa och de som valt att avyttra sina fastighetsinnehav.
Per den 31 december 2006 värderades fondens innehav i AP
Fastigheter till 4,6 mdkr. Under 2006 uppgick avkastningen på
investeringen till drygt 38 procent.
AP3s investeringar i skogsfastigheter består av investeringar i
Bergvik Skog samt tre internationella skogsfonder.
Efterfrågan på såväl sågtimmer som massaved var fortsatt
stark under 2006 vilket resulterade i minskade råvarulager samt
prishöjningar.
AP3s investering i Bergvik Skog genererade en avkastning om
cirka 25 procent för 2006. AP3s investering i internationella skogsfonder gav en avkastning om cirka 4 procent under 2006.

Onoterade aktier

Life science

AP3s portfölj med onoterade aktier består av onoterade aktier och
infrastrukturtillgångar. Innehaven i onoterade aktier är i en uppbyggnadsfas med en genomsnittlig ålder på investeringsåtagandena
på cirka 3 år.

AP3s portfölj består av mindre noterade bolag inom life sciencesektorn i Europa. Under 2006 fortsatte uppbyggnaden av AP3s
portfölj för investeringar inom life science. Antalet bolag i portföljen ökade under året från fem till trettio. Cirka 60 procent av

Fondens realiserade aktiva risk (tracking error) uppgick för helåret
2006 för den marknadsnoterade portföljen till 0,5 procent.
Avkastning och risk för marknadsnoterade tillgångar 2006
2006
Avkastning %

Portfölj
Index
Aktiv

8,9
9,1
–0,2

Risk,%
(Standardavvikelse)

Portfölj
Index
Aktiv

6,3
6,1
0,5

Informationskvot
Sharpekvot

neg
1,1

Resultat från alternativa investeringar

1

Med avdrag för vinstavräknad anskaffningskostnad.
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bolagen i fondens portfölj är verksamma inom utveckling av
läkemedel eller vacciner. Övriga segment av betydelse är diagnostik, service samt medicinsk teknik. Marknadsvärdet på portföljen
uppgick vid utgången av 2006 till 0,6 mdkr.
2006 var ett mycket bra år för den europeiska life science-sektorn med många börsintroduktioner. AP3s life science-portfölj
uppnådde en avkastning på 38,3 procent.

obligationer till motparter som har hög kreditvärdighet och ställer
säkerhet. Utlåningsprogrammet administreras av AP3s depåbank.
Under 2006 uppgick de totala intäkterna från värdepappersutlåningen till 74 mkr, att jämföra med 62 mkr under 2005. Intäkterna
från denna utlåning redovisas som ränteintäkter i resultaträkningen.
Intäkter från värdepapperslån

Utvärdering mot mål
Målet för AP3s verksamhet är att skapa en långsiktig genomsnittlig årlig real avkastning om 4 procent. Målet utvärderas kontinuerligt över tiden. Sedan starten 2001 uppgår den genomsnittliga
årliga reala avkastningen till 4,2 procent. Vid utgången av 2006 har
AP3 för första gången sedan starten nått det långsiktiga avkastningsmålet och dessutom med viss marginal.
Målet för fondens operativa förvaltningsverksamhet är att
avkastningen på portföljen av marknadsnoterade tillgångar ska
överträﬀa fondens referensindex med minst 0,6 procentenheter
per år. Detta mål ska ses som ett genomsnitt för en treårsperiod.
Enskilda år kan den aktiva avkastningen därför avvika betydligt
från målet, både negativt och positivt. För 2006 uppgick den aktiva
avkastningen till -0,2 procentenheter. För perioden 2004-2006
uppgick den aktiva avkastningen till i genomsnitt 0,3 procentenheter per år.
Målet för förvaltningen av alternativa investeringar är deﬁnierat
som separata mål för absolut avkastning för respektive tillgångsslag, enligt nedanstående tabell. Samtliga mål ska ses som genomsnitt över en treårsperiod.
Avkastningsmål för alternativa investeringar
Tillgång
Fastigheter
Onoterade aktier
Life science

Avkastningsmål
10%
15%
12%

AP3s investeringsverksamhet inom alternativa investeringar är
fortfarande under uppbyggnad vilket försvårar en utvärdering mot
mål. Det investeringsområde som nått längst i uppbyggnaden är
onoterade aktier. För detta tillgångsslag uppgår den genomsnittliga
avkastningen för 2004-2006 till 17,3 procent per år, vilket överstiger
avkastningmålet om 15 procent per år med god marginal.
Som referensindex för AP3s fastighetsinvesteringar används
Svenskt Fastighets Index (SFI). Under perioden 2003-2005 avkastade SFI 6,3 procent i snitt per år. AP3s fastighetsinnehav har under
samma period genererat en avkastning om 15,6 procent per år.

Värdepapperslån
I likhet med ﬂera andra långsiktiga kapitalförvaltare bedriver AP3
värdepappersutlåning. Verksamheten avser utlåning av aktier och
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Mkr

2006

2005

Obligationer
Aktier

13,4
60,4

11,9
50,3

Totalt

73,8

62,2

Courtage
Vid förvärv av aktier och andelar aktiveras courtage och inkluderas
därmed i anskaﬀningsvärdet. Totalt erlagt courtage under 2006
uppgick till 85 (106) mkr. Av courtagekostnaden är 83 procent
hänförlig till fondens externa förvaltning.
I nedanstående tabeller redovisas statistik över courtage (aktier)
och aﬀärsvolymer (räntebärande och valuta) för AP3s förvaltning
under 2006. Redovisningen omfattar både extern och intern förvaltning. Motparterna står i bokstavsordning.
Tio motparter som har erhållit mest courtage under 2006
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Donaldson Lufkin and Jenrette (DLJ)
Enskilda (SEB)
Goldman Sachs
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Morgan Stanley
UBS
Fem motparter som förmedlat de största affärsvolymerna inom
ränteförvaltningen under 2006
Barclays
Danske Consensus
JP Morgan
Merrill Lynch
Nordea

Fem motparter som förmedlat de största affärsvolymerna inom
valutaförvaltningen under 2006
Citibank
Danske Bank
Goldman Sachs
Handelsbanken
UBS

Förvaltningsberättelse

Regeringens utvärdering
Under 2006 har Finansdepartementet genomfört den årliga
utvärderingen av AP-fondernas verksamhet för perioden 20012005, vilken presenteras i en skrivelse till riksdagen. Utvärderingen
bekräftade att AP3s valda strategi varit framgångsrik. Bland annat
framhöll regeringen att AP3s strategiska beslut bidragit med betydande värden samt att det långsiktiga resultatet av den operativa
förvaltningen förbättrats påtagligt genom ett bra resultat 2005.
Regeringen konstaterade också att AP3s växande inslag av
alternativa placeringar bör vara positivt för pensionssystemet då
riskspridningen förbättrar utbytet mellan förväntad avkastning och
risk.

Fokus på kostnadseffektivitet
AP3 arbetar kontinuerligt med att säkra att alla delar av verksamheten bedrivs på ett kostnadseﬀektivt sätt.
Sedan 2005 samarbetar AP3 med det kanadensiska konsultföretaget CEM (Cost Eﬀectiveness Measurement Inc) som har byggt
upp en databas med uppgifter om avkastning och kostnader i över
270 pensionsfonder över hela världen. CEM genomför en årlig
benchmarkingstudie där AP3s kostnader och avkastning jämförs
med andra jämförbara fonders. Årets studie bekräftade att AP3s
investeringsverksamhet är kostnadseﬀektiv om man sätter förvaltningskostnader i relation till förvaltningsresultatet.
Under 2006 har AP3 också initierat en extern oberoende konsultstudie med fokus på att säkerställa att de förvaltningsarvoden
som fonden betalar till externa förvaltare är i linje med marknadens bästa villkor.
Under 2006 introducerade fonden en ny modell för riskbudgetering som innebär att optimering av aktiv avkastning med
hänsyn till kostnader. Vidare syftar den genomgripande översyn av
fondens portföljstruktur som inletts under året till att ytterligare
förbättra utbytesförhållandet mellan avkastning, risk och kostnader.

Genom aktivt ägarengagemang verkar AP3 för att säkerställa att
de bolag som fonden har större investeringar i har en ändamålsenlig riskhantering inom miljö- och etikområdet. Bolaget har under
2006 fört dialog med 7 svenska bolag kring bolagens sociala ansvar.
Första till Fjärde AP-fonden bildade i slutet av 2006 ett etiskt
råd vars uppgift är att genom aktiv ägarstyrning försöka påverka
utländska bolag inom etik- och miljöfrågor.
En mer utförlig rapport om fondens ägarstyrning publicerades i
augusti 2006 och återﬁnns på fondens hemsida.

Organisation och medarbetare
Fondens kompetensstrategi syftar till att stärka fondens ställning
som en attraktiv arbetsgivare inom kapitalförvaltningsbranschen
med god förmåga att rekrytera, behålla och utveckla de kvaliﬁerade
specialister som krävs för att bedriva en kapitalförvaltningsverksamhet i världsklass.
Under 2006 har ledningsarbetet fokuserat på att förtydliga
målen och skapa en bättre återkoppling av medarbetarnas insats
och prestation. Ledningsstrukturen har setts över och ett program
för ledarskapsutveckling har initierats. En attitydundersökning har
genomförts som ett led i arbetet med att säkra en väl fungerande
organisation.
Inga generella löneökningar genomfördes under 2006 utan
istället infördes ett prestationsbaserat ersättningssystem. Systemet
omfattar alla anställda förutom VD. Fondens medarbetare kan
erhålla maximalt två månadslöner i prestationsbaserad ersättning
förutsatt att vissa kriterier har uppfyllts samt att AP3 uppvisar ett
positivt resultat, se vidare beskrivningen under not 6. Programmets
utformning och omfattning ligger inom ramen för Näringsdepartementets riktlinjer för statliga bolag.
Vid utgången av 2006 hade fonden 50 anställda varav 31 män
och 19 kvinnor. I genomsnitt har fondens anställda en yrkeserfarenhet på cirka 15 år. AP3 hade en låg personalomsättning och
under 2006 slutade 3 personer och 5 nya anställdes. Fonden har en
fortsatt låg sjukfrånvaro.

Ägarstyrning
Fondens styrelse beslutade om en global ägarpolicy som omfattar
fondens utländska innehav, vilket kompletterar den tidigare ägarpolicyn som främst tog sikte på svenska bolag. Under 2006 skrev
AP3 under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (Principles
of Responsible Investments). Dessa principer innebär ett åtagande
att integrera frågor om etik- och miljöhänsyn samt ägarstyrning i
förvaltningen samt att avge en årlig extern rapport om arbetet med
dessa frågor.
Under 2006 har AP3 utövat sin rösträtt på totalt 75 bolagsstämmor. Inför stämmorna 2006 var fonden representerad i valberedningarna i Castellum, Haldex, Nobia, Ratos och Swedish Match.
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Mkr
Räntenetto
Erhållna utdelningar
Nettoresultat,
noterade aktier och andelar
Nettoresultat,
onoterade aktier och andelar
Nettoresultat, räntebärande
tillgångar
Nettoresultat, derivatinstrument
Nettoresultat,
valutakursförändringar
Provisionskostnader, netto

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Not

2006

2005

2

1 263
2 977

2 526
2 730

3

14 821

19 181

4

3 218

1 226

-416
-302

19
744

–2 710
–154

2 641
–149

5

Summa rörelseintäkter

18 697

28 918

Placeringstillgångar
Mkr
Aktier och andelar
Noterade
Onoterade
Obligationer och andra
räntebärande tillgångar
Derivat

Not 2006-12-31 2005-12-31
8
8

112 232
8 732

103 673
5 096

9
10

88 446
3 411

78 811
468

212 821

188 048

11

2 746
1 110

3 379
216

12

1 546

1 669

5 402

5 264

218 223

193 312

10
13

284
5 626

1 176
47

14

115

139

6 025

1 362

191 950

160 254

1 568

2 312

108
18 572

593
28 791

Summa fondkapital

212 198

191 950

Summa fondkapital och skulder

218 223

193 312

Summa placeringstillgångar
Fordringar och andra tillgångar
Kassa och bankmedel
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa fordringar och andra tillgångar
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga administrationskostnader
Summa rörelsens kostnader
Årets resultat

6
7

80
45

72
55

125

127

18 572

28 791

Summa tillgångar

FONDKAPITAL OCH SKULDER
Skulder
Derivat
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Summa skulder
Fondkapital
Ingående fondkapital
Nettobetalning mot
pensionssystemet
Överfört från särskild förvaltning
samt avvecklingsfond
Årets resultat

Poster inom linjen
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NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Enligt ”Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder” ska årsredovisningen upprättas med tillämpning av god redovisningssed. Buffertfonderna har, utifrån gällande föreskrifter för jämförbara ﬁnansiella företag, utarbetat gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats.

Affärsdagsredovisning
Transaktioner 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 brutto under övriga tillgångar respektive övriga skulder.

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens valutakurser. Värdeförändringar på
tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del som är hänförlig till värdeförändringen av
tillgången eller skulden och en del som är orsakad av valutakursförändringen. Både realiserade och
orealiserade värdeförändringar till följd av förändring i valutakurser redovisas i resultaträkningen under
nettoresultat, valutakursförändringar.

Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under rörelsens intäkter.
De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanksavgifter och fasta arvoden till externa
förvaltare.
Arvoden för extern förvaltning av onoterade tillgångar, för vilka återbetalning medges före
vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som en fordran under övriga
tillgångar i balansräkningen.

Rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, prestationsbaserade arvoden till externa förvaltare samt provisionskostnader, redovisas under rörelsens kostnader.
Investeringar i inventarier, egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs löpande.
Eftersom AP3 inte är registrerad som skattskyldig för mervärdesskatt, då fonden inte anses
utgöra näringsidkare, har fonden inte rätt att återfå erlagd mervärdesskatt. Mervärdesskatt redovisas
tillsammans med respektive kostnadspost.

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

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier noterade på en auktoriserad börs används i
första hand den senaste betalkursen i lokal valuta under årets sista handelsdag, i andra hand den
senaste köpkursen.
Onoterade innehav värderas enligt EVCAs principer eller likvärdiga värderingsprinciper. Generellt
gäller att innehaven skall uppvisa verkligt värde med beaktande av försiktighet och konsekvens i
värderingen.

Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.

NOT 2 Räntenetto
Mkr

2006

2005

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivatinstrument
Värdepapperslån
Övriga ränteintäkter

2 103
1 071
74
97

2 988
173
62
41

Summa ränteintäkter

3 345

3 264

Räntekostnader
Derivatinstrument
Övriga räntekostnader

2 082
0

738
0

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

Summa räntekostnader

2 082

738

Räntenetto

1 263

2 526

Derivatinstrument

NOT 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Obligationer och andra räntebärande tillgångar värderas till verkligt värde. Verkligt värde bestäms i
första hand av senaste köpkurs under årets sista handelsdag, i andra hand av köpkursen dagen
innan.
Nettoresultatet utgörs av skillnaden mellan genomsnittligt upplupet anskaffningsvärde och försäljningsvärde/verkligt värde. Det upplupna anskaffningsvärdet är det diskonterade nuvärdet av framtida
betalningar där diskonteringsräntan utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta
innebär att förvärvade över-/undervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa räntejusteringstillfälle. Förändringar av det upplupna anskaffningsvärdet redovisas som ränteintäkt.

Återköpstransaktioner

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

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

2006

2005

Resultat noterade aktier och andelar
Avgår courtage
Avgår prestationsbaserade arvoden

Mkr

14 960
–85
–54

19 372
–106
–85

Nettoresultat noterade aktier och andelar

14 821

19 181

Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt överföringar från den Särskilda förvaltningen respektive Avvecklingsfonden, som de fyra buffertfonderna äger gemensamt, redovisas
direkt mot fondkapitalet.

Prestationsbaserade arvoden till externa förvaltare
Prestationsbaserade arvoden, som endast utgår om förvaltare uppnår en avkastning utöver överenskommen nivå, redovisas under nettoresultat per tillgångsslag i resultaträkningen.
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NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar

Styrelse

Mkr

2006

2005

Realisationsresultat
Orealiserade värdeförändringar

556
2 662

231
995

Nettoresultat onoterade aktier och andelar

3 218

1 226

NOT 5 Provisionskostnader
2006

2005

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

Mkr

114
21
19

113
18
18

Summa provisionskostnader

154

149

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick till 55 (85) mkr
2006. Dessa redovisas direkt mot nettoresultatet för respektive tillgångsslag.

2006

2005

totalt

varav
kvinnor

totalt

varav
kvinnor

49
50
4

19
19
1

46
48
9

20
20
4

Lön och arvoden, tkr
Styrelseordförande
VD
Styrelse exkl ordförande
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda

100
3 210
522
4 841
36 203

100
2 966
480
11 920
28 171

Lön och arvoden total

44 876

43 637

Reserverat för rörlig ersättning, tkr
VD
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda

500
2 500

–440
–317

Rörlig ersättning total

3 000

–757

Ersättning till styrelseledamöter
utöver styrelsearvode

0

0

Pensionskostnader, tkr
VD
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda

942
1 167
8 598

888
2 744
6 569

Pensionskostnader total

10 707

10 201

Sociala kostnader, tkr
Styrelseordförande
VD
Styrelsen exkl ordförande
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda

32
1 270
169
2 017
14 378

32
1 178
156
4 392
10 535

Sociala kostnader total

17 866

16 293

Övriga personalkostnader

3 644

2 936

Totalt personalkostnader

80 093

72 310
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Ersättningsutskottet
Under året har styrelsen fattat beslut om att införa ett ersättningsutskott efter det att man tagit
beslut om att införa ett program för prestationsbaserade ersättningar. Ersättningsutskottet som
under året bestått av tre ledamöter bereder bland annat frågor avseende VDs lön och förmåner
samt löneram. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Ersättningsutskottet hanterar och beslutar i frågor rörande programmet för prestationsbaserad ersättning.

VD
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
fondens sida med 12 månader och sex månader från VDs sida. Något avtal om avgångsvederlag ﬁnns inte. Inte heller ﬁnns något avtal om förtida pension. VD har under 2006 uppburit lön
och andra ersättningar på totalt 3 210 tkr varav motsvarande en halv månadslön avsåg gratiﬁkation för 2005. VD omfattas ej av programmet för prestationsbaserad ersättning.

Ledningsgrupp

NOT 6 Personal

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

Styrelsearvodena fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår till 100 tkr till styrelsens
ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 tkr till ledamöter. Regeringen har förutom styrelsearvodena beslutat om möjlighet för fonden att ersätta ledamöter i styrelsen för utskottsarbete
med maximalt 100 tkr. För 2006 har 97 tkr betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.

Ledningsgruppen består per den 31 december 2006 av tre medarbetare samt VD. Ersättningar
till dessa (exklusive VD) framgår av tabellen ovan. Fonden har anslutit sig till kollektivavtal mellan
BAO och JUSEK/CR/CF (SACO). Några särskilda avtal utöver detta avseende uppsägningstid,
avgångsvederlag eller förtida pension ﬁnns inte.

Sjukfrånvaro
Totala sjukfrånvaron har under 2006 varit 1,3% (1,0%) uppdelat på 0,4% (0,5%) för män och
3,0% (1,8%) för kvinnor. En anställd har varit sjukskriven mer än 60 dagar i sträck.

Program för prestationsbaserad ersättning
I början av 2006 fattade styrelsen beslut om att införa ett program för prestationsbaserad ersättning som följer de riktlinjer som Näringsdepartementet givit ut. Programmet innebär att samtliga
anställda utom VD har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i prestationsbaserad
ersättning under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. Någon generell löneökning gjordes
inte under 2006 som en del i att programmet för prestationsbaserade ersättning infördes.
Reglerna ﬁnns i sin helhet på www.ap3.se. Totala reserveringen för prestationsbaserade ersättningar för 2006 framgår av tabellen ovan.

NOT 7 Övriga administrationskostnader
2006

2005

Lokalkostnader
Informations- och datakostnader
Köpta tjänster
Övrigt

Mkr

5
28
5
7

5
35
8
7

Summa övriga administrationskostnader

45

55

arvoden till revisorerna
Tkr

2006

2005

Revisionsuppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
KPMG Bohlins AB

1 303
289

1 282
326

I köpta tjänster ovan ingår

Andra uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Summa ersättningar till revisionsbolag

0

105

1 592

1 713

Noter

NOT 8 Aktier och andelar
Noterade aktier och andelar
Mkr
Svenska aktier
Utländska aktier
Andelar i utländska fonder
Summa noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar
Namn
Svenska onoterade aktier och andelar
AP Fastigheter Holding AB
Bergvik Skog AB
CreVal Partners Fund I
EQT Scandinavia I
Four Seasons Venture V B
Innkap 1
Innkap 2
IT Provider Fund VII
Karolinska Development I
Litorina Kapital 2001
Priveq III
Swedestart Life Science
Swedestart Tech
Summa svenska onoterade aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
EUR
ABN AMRO Infrastructure Capital Equity partner
Advent International GPE V
Altor 2003 Fund
Altor Fund II
Candover 2001 Fund
Candover 2005 Fund
CapMan Buyout VIII
CapMan Equity VII
CapMan Life Science
Carnegie BiotechBridge Fund
Cognetas Fund
Cognetas Fund II
Crown Private Equity - Eur. Buyout
European Secondary Development Fund III
Greenpark International Investors II
HIPEP IV - European Venture
Innkap 3
InnKap 4 Partners
Keyhaven Capital I
Keyhaven Capital II
NeoMed Innovation IV
Polder - Greenpark Co - Investment
GBP
Alchemy
Henderson PFI Sec. Fund I
Henderson PFI Sec. Fund II
Innisfree PFI Continuation Fund
LGV 2
LGV 3
LGV 4
LGV 5
USD
Adveq Technology III
Adveq Technology IV
Adveq Technology V
AIG Co-Investment Fund
Apollo Overseas Partners VI
Auda Secondary Fund
CD&R Fund VII
First Reserve XI
Global Timber Investors 7

2006-12-31
Anskaffningsvärde
19 588
71 069
4 043
94 700

Verkligt
värde
30 305
71 603
1 765
103 673

2005-12-31
Anskaffningsvärde
24 190
60 651
1 416
86 257

Organisationsnummer

Antal

Ägarandel
kapital

Ägarandel
röster

Anskaffningsvärde
2006-12-31

556650-4196
556610-2959
969720-4296
969677-7037

1 000 000
347

25%
5%
26%
6%
27%
28%
25%
17%
19%
33%
30%
11%
11%

25%
5%

721
173
2
46
30
55
37
104
1
64
39
39
40
1 351

721
173
0
42
31
106
57
56
0
51
25
28
31
1 321

4%
1%
4%
3%
1%
1%
6%
8%
22%
29%
2%
2%
23%
13%
6%
19%
10%
20%
12%
12%
21%
13%

49
34
150
41
138
72
34
155
22
27
115
59
102
119
115
90
75
15
71
11
20
56

0
14
128
0
137
-1
2
140
0
42
125
25
44
29
30
44
51
0
13
0
5
71

2%
6%
4%
8%
5%
3%
3%
3%

123
270
315
57
17
28
32
16

48
32
0
0
11
46
42
0

10%
8%
6%
5%
0,3%
6%
1%
0,4%
7%

92
52
4
93
31
95
59
5
44

78
18
0
32
0
69
46
0
10

Verkligt
värde
27 861
79 772
4 599
112 232

556541-0056
969661-4735
556539-5646
556663-0322
969682-2718
969704-1524
969675-2337
969674-7725

969673-0333

Anskaffnings värde
2005-12-31
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Fortsättning not 8
Namn

Organisationsnummer

Antal

Ägarandel
kapital

Ägarandel
röster

Anskaffningsvärde
2006-12-31

Anskaffnings värde
2005-12-31

GS Capital Partners V
GS US Middle Market Buyout Fund
GS Vintage II
GS Vintage III
Harbour Vest 2004 Direct Fund
Hitec Vision Private Equity IV
Kelso Investment Associates VII
LCP VI-B (Offshore) L.P
OakHill Capital Parners II
Pantheon Asia Fund IV
Paul Capital Top Tier Investments II
Paul Capital Top Tier Investments III
RCP Fund IV
Rhône Offshore Partners II
Southern Cone Timberland LLC
VenCap 6
VenCap10
Viking Global Timber Fund LLC
Vision Capital III

0,4%
29%
3%
2%
10%
6%
1%
1%
1%
3%
7%
6%
7%
6%
31%
5%
7%
18%
19%

131
200
7
68
158
38
82
46
85
9
140
37
5
84
147
62
47
149
76

56
104
28
25
90
0
59
0
31
0
96
7
0
109
34
-1
18
78
47

Warburg Pincus Private Equity IX
Warburg Pincus Private Equity VIII
Wilshire Asia Private Markets Fund VII

0,4%
1%
11%

102
231
13

42
215
0

NOK
Ferd Private Equity
Ferd Private Equity II
Four Seasons Venture IV
Four Seasons Venture IV TWIN AS

10%
5%
17%
17%

38
17
58
14

85
0
69
8

Summa utländska onoterade aktier och andelar
Summa svenska onoterade aktier och andelar

4 947
1 351

2 531
1 321

Summa onoterade aktier

6 298

3 852

Totalt

8 732

5 096

Det verkliga värdet motsvaras av redovisat verkligt värde under onoterade aktier och andelar samt av balansförda förvaltararvoden under övriga tillgångar. De balansförda förvaltararvodena uppgick per 200612-31 till 139 mkr.

NOT 9 Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på instrumenttyp

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på emittentkategori
2006-12-31 2006-12-31

2005-12-31

2006-12-31 2006-12-31

2005-12-31

2005-12-31

Verkligt
värde

Anskaffningsvärde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde

Anskaffningsvärde

14 528
339
11 974

7 521
37
10 559

7 535
37
10 541

27 121
56 522

27 776
59 584

8 465
59 666

8 464
58 435

3
8
20
33

2
10
22
25

1
10
22
25

195
2 190

195
2 185

6 444
2 188

6 444
2 184

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Svenska staten
Svenska kommuner
Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter
Finansiella företag
Icke-ﬁnansiella företag
Utländska stater
Övriga utländska emittenter

14 705
341
11 826
3
7
19
31

Totalt

88 446

Mkr
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121
929
347
177

180
026
931
184

92 162

2005-12-31

013
140
854
687

78 811

999
119
176
168

77 575

Mkr
Realränteobligationer
Övriga obligationer
Statsskuldväxlar
Certiﬁkat
Onoterade reverslån
Övriga instrument
Totalt

2 418

2 422

2 048

2 048

88 446

92 162

78 811

77 575

Noter

NOT 13 Övriga skulder

NOT 10 Derivat , brutto
Nominellt
värde

Positivt
verkligt värde

Negativt
verkligt värde

FRA/Terminer
Summa

5 080
5 080

50
50

659
659

varav clearat

5 080

792
0
792

0
383
383

Mkr
Aktierelaterade instrument

Ränterelaterade instrument
FRA/Terminer
Swappar
Summa

–53 150
51 376
–1 774

varav clearat

– 49 281

Mkr

2006-12-31

2005-12-31

Leverantörsskulder
Fondlikvider
Löneskatter
Personalens källskatter
Återköpstransaktion

9
277
0
2
5 338

4
41
0
2
0

Summa övriga skulder

5 626

47

2006-12-31

2005-12-31

89
22
4

98
40
1

115

139

NOT 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Mkr

Valutarelaterade instrument
Optioner
Innehav
FRA/Terminer
Summa
varav clearat

–10 287
3 241

169
3 442

86
198

–7 046
–

3 611

284

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas främst i syfte att effektivisera förvaltningen
eller minska risken. Huvudsakliga användningen av de instrument där fonden har störst exponering är:
*Aktieterminer: Dessa används främst för taktisk tillgångsallokering, inklusive regional allokering
mellan aktieklasser.
*Ränteterminer: Dessa används för regional allokering mellan tillgångsklasser men även för hantering av fondens ränterisk, inklusive fondens exponering för kreditspreadrisk mellan stats- och
swapkurvorna.
*Valutaderivat: Dessa används för att hantera fondens valutaexponering (valutahedgekvoten).
Samtliga positioner och risker i derivatinstrument följs upp kontinuerligt och resultat mäts liksom
fonden i övrigt på daglig basis.
Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader i clearade
produkter, varpå motpartsriskerna enbart är gentemot clearinghuset. Valutamarknaden för
derivatinstrument är emellertid en OTC-marknad, vilket innebär att denna handel inte är
standardiserad eller clearad, varpå kredit- eller leveransrisker normalt 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 följer
marknadens standardiserade avtal för OTC-handel såsom exempelvis ISDA-avtal. För en närmare beskrivning av riskhanteringen med avseende på derivatinstrument hänvisas till fondens
riskhanteringsplan på www.ap3.se.

Upplupna externa förvaltningskostnader
Övriga upplupna kostnader
Rörlig ersättning inkl sociala avgifter
Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

NOT 15 Fondkapital
Nettobetalningar mot pensionssystemet
Mkr

2006-12-31

2005-12-31

Ingående fondkapital

191 950

160 254

Inbetalda pensionsavgifter
Utbetalda pensionsmedel innevarande år
Överﬂyttning av pensionsrätter till EG
Reglering av pensionsrätt

45 906
-44 033
–6
0

44 883
–42 268
–14
5

Administrationsersättning till Försäkringskassan/RFV

–299

–294

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet

1 568

2 312

63
45

363
230

108

593

18 572

28 791

212 198

191 950

3 643
489

3 688
472

Överfört från Första AP-fondens avvecklingsfond
Överfört från Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning
Summa överfört från avvecklingsfond/särskild förvaltning
Årets resultat
Utgående fondkapital

NOT 11 Övriga tillgångar
Mkr

2006-12-31

2005-12-31

Fondlikvider
Balansförda förvaltararvoden

180
139

155
61

Återköpstransaktion

791

0

1 110

216

Summa övriga tillgångar

Förvaltat kapital Första AP-fondens avvecklingsfond
Förvaltat kapital Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning

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

NOT 16 Poster inom linjen

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Mkr

2006-12-31

2005-12-31

Upplupna ränteintäkter
Upplupna utdelningar
Restitutioner
Förutbetalda kostnader

1 448
80
6
12

1 649
12
3
5

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 546

1 669

Mkr
Panter för återköpstransaktioner
Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits
Utlånade värdepapper
Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper

Övriga panter och jämförliga säkerheter
Mkr
För derivathandel
Åtaganden
Mkr
Onoterade aktier

2006-12-31

2005-12-31

4 547

0

34 043
35 559

27 233
28 779

Nominellt
belopp

Nominellt
belopp

1 713

722

Totalt
åtagande

Investerat
t.o.m
2006-12-31

Totalt
åtagande

Investerat
t.o.m
2005-12-31

12 523

6 073

9 540

3 809
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Tabelldel

Femårsöversikt

Resultat och inﬂöden
i mdkr
Nettoinﬂöden från pensionssystemet
Årets resultat
Fondkapital 31/121

Per år från start4
2001

2006

2005

2004

2003

2002

1,6
18,6
212,2

2,9
28,8
192,0

1,7
16,1
160,3

2,6
19,8
142,5

5,0
–17,5
120,2

9,7
0,06
0,08
9,5
1,63
7,8

17,9
0,07
0,09
17,7
0,82
16,7

11,4
0,10
0,11
11,2
0,29
10,9

16,4
0,10
0,08
16,2
1,27
14,7

–12,4
0,10
0,04
–12,6
2,08
–14,4

5,7
1,5
4,2

18,7
0,1
18,6

28,9
0,1
28,8

16,3
0,3
16,1

20,0
0,2
19,8

–17,3
0,2
–17,5

10,2
0,2
10,0

Per år4
2004-2006

Avkastning och kostnader totalportfölj
i procent
Avkastning före kostnader
Rörelsekostnader
Provisionskostnader
Avkastning efter kostnader
Inﬂation
Real avkastning efter kostnader
i mdkr
Avkastning efter provisionskostnader
Rörelsens kostnader2
Avkastning efter kostnader
Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj
Avkastning, %

Portfölj
Index
Aktiv

8,9
9,1
–0,2

17,3
16,1
1,2

11,4
11,4
0,0

17,2
17,3
–0,1

–12,9
–13,5
0,6

12,5
12,5
0,3

Risk (standardavvikelse), %

Portfölj
Index
Aktiv

6,3
6,1
0,5

4,5
4,3
0,5

5,4
5,3
0,5

8,6
8,5
0,9

12,5
12,6
0,8

5,4
5,3
0,5

neg
1,1

2,2
3,4

0,0
1,6

neg
1,6

0,7
neg

0,6
1,7

9,0

8,3

Informationskvot
Sharpekvot
Valutaexponering
% av totalportföljen3

8,0

17,0

18,7

Aktiv förvaltning
% av totalportföljen

74,9

74,1

87,8

80,6

84,8

40,4

45,3

30,8

28,8

28,4

0,06

0,07

0,10

0,10

0,10

0,14

0,16

0,21

0,18

0,14

212,2

192,0

160,3

142,5

120,2

27,5
94,2
18,0
44,5
12,0
10,4
5,5

30,7
80,2
25,6
42,5
6,7
1,9
4,4

27,3
61,7
28,4
24,8
6,7
7,9
3,5

23,8
57,0
25,6
22,7
10,2
0,0
3,2

19,4
48,2
19,7
19,5
9,8
0,0
3,6

50

48

46

45

41

Extern förvaltning
% av totalportföljen
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader
Rörelsekostnader
+ provisionskostnader
Marknadsvärde per tillgångsslag
i mdkr
varav
Svenska aktier
Utländska aktier
Nominella räntebärande, Sverige
Nominella räntebärande, Utlandet
Reala räntebärande, Sverige
Reala räntebärande, Utlandet
Fastigheter (inklusive skog)
Antal anställda
1
2

Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
Ändrade redovisningsregler från och med 2004.
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3
4

Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.
Beräknad som annualiserat.

Marknadsvärde per tillgångsslag
Mkr

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

27,5
35,2
30,7
22,1
6,3

30,7
34,2
27,6
17,5
0,9

27,3
28,6
23,2
9,9
0,0

23,8
25,8
25,4
5,8
0,0

19,4
21,5
21,9
4,8
0,0

121,8

110,9

89,0

80,8

67,6

Sverige
Euro-området
Storbritannien
USA
Asien

18,0
14,5
6,7
19,5
3,8

25,6
24,4
7,2
10,9
0,0

28,4
12,4
2,3
10,1
0,0

25,6
13,7
2,0
7,0
0,0

19,7
8,9
1,8
8,6
0,2

Sverige
Euro-området
USA

12,0
4,4
6,0

6,7
1,1
0,8

6,7
4,8
3,1

10,2
0,0
0,0

9,8
0,0
0,0

84,9

76,7

67,8

58,5

49,0

Kassa3

5,5
4,6
0,9
0

4,4
3,8
0,6
0

3,5
3,1
0,4
0

3,2
3,2
0,0
0

3,6
3,6
0,0
0

Totalt

212,2

192,0

160,3

142,5

120,2

Aktier1

Sverige
Europa
USA
Asien
Tillväxtmarknader2

Aktier totalt
Räntebärande
Nominella

Realränteobligationer

Räntebärande totalt

Fastigheter
Varav aktier i AP Fastigheter4
Varav skog

1

Inkluderar även onoterade aktier.
Så kallade emerging markets.
3
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.
4
Avser AP3s totala tillgångar i AP Fastigheter.
2

Fondkapitalets förändring 2002–2006
Mkr

2006

2005

2004

2003

Ingående fondkapital1
Nettoinﬂöde
Särskild förvaltning
Resultat

191 950
1 568
108
18 572

160 254
2 312
593
28 791

142 536
1 397
254
16 067

120 211
2 143
424
19 758

132
1
3
–17

Utgående fondkapital

212 198

191 950

160 254

142 536

120 211

1

2002
724
984
017
514

Ingående fondkapital vid startåret 2001 var 134,0 mdkr.
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Valutaexponering per 31 dec 2006
Valutaexponerade tillgångar per valuta, mkr
Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade
bolag med utländsk hemvist1
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Derivat
Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering, brutto
Kurssäkring
Totalt
1

EUR

GBP

JPY

USD

Övrigt

Totalt

18 565

10 560

14 522

28 522

17 844

90 014

2 429

1 157

30

571

4 187

18 582
30
211
39 817
–39 435

6 311
37
815
18 880
–16 435

3 520
16
292
18 351
–17 272

24 608
-550
1 062
53 672
–46 084

153
15
270
18 853
–9 145

53 174
-451
2 651
149 574
–128 370

70,5%
–60,5%

382

2 446

1 079

7 588

9 709

21 204

10,0%

42,4%

25,1%

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

Tio största aktieinnehaven i AP3s aktieportfölj
(externt och internt förvaltade) per 31 dec 2006

Kreditstruktur för den nominella ränteportföljen per 31 dec 2006
%

Portfölj

Index

Aktiv

Statsobligationer
Bostadsobligationer och agencies

47
30

66
27

–19
3

Företagsobligationer

15
8

7
0

8
8

100

100

0

Investment grade
High yield

Totalt

Modifierad duration i den nominella ränteportföljen (inklusive externt
förvaltade portföljer) per 31 dec 2006
Portfölj

Index

Aktiv

Sverige
Euro-området
Storbritannien
USA
Japan

2,3
2,8
4,1
2,8
2,5

2,4
2,4
4,1
2,8
2,9

–0,1
0,4
0,0
0,0
-0,4

Totalt

2,7

2,7

0,0
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Mkr
Ericsson AB
Nordea AB
Hennes & Mauritz AB
Volvo AB
Föreningssparbanken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
AstraZeneca AB
TeliaSonera AB
Svenska Handelsbanken AB
Sandvik AB

Marknadsvärde
3
2
1
1
1
1
1
1

319
172
739
437
173
131
111
045
996
956

AP3s förvaltningsmandat1 per 31 dec 2006

Region

Typ av
mandat

Aktivt/
Passivt

Marknadsvärde
per 2006-12-31
(Mkr)

Starttidpunkt
för uppdrag

Sverige
AP3 intern portfölj
AP3 intern portfölj

Sverige
Sverige

Alla bolag
Alla bolag

Aktiv
Passiv

13 530
13 264

05-12-19

Europa
AP3 intern Wealth Weighted Index
AP3 intern TMT-portfölj
Axa Rosenberg Investment Management Ltd
BlackRock Investment Management
JP Morgan Asset Management
Pictet Asset Management Ltd
State Street Global Advisor

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

Stora/Mellanstora bolag
Alla bolag
Mellanstora bolag
Mellanstora bolag
Småbolag
Småbolag
Stora bolag

Semipassiv
Aktiv
Aktiv
Passiv
Aktiv
Aktiv
Passiv

2 149
2 564
3 809
849
2 197
1 091
18 680

06-09-15
05-01-01
04-05-27
05-11-04
03-08-29
03-08-29
00-12-31

Nordamerika
Axa Rosenberg Investment Management Ltd
Batterymarch Financial Management Inc
Batterymarch Financial Management Inc
BlackRock Investment Management
BlackRock Investment Management
Dimensional Fund Advisors Inc (Fond)

Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika

Mellanstora bolag
Mellanstora bolag
Småbolag
Stora bolag
Stora bolag
Småbolag

Aktiv
Aktiv
Aktiv
Passiv
Semipassiv
Aktiv

2 633
1 583
1 551
2
19 971
1 965

04-06-22
04-06-22
03-05-31
00-12-31
02-08-30
04-08-13

Japan
Japan
Japan
Japan

Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag

Passiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

4 285
3 897
3 857
2 645

06-01-17
02-08-02
04-02-01
04-02-01

Stillahavsasien
Stillahavsasien
Stillahavsasien

Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag

Aktiv
Aktiv
Aktiv

747
3 240
2 568

04-03-06
02-08-01
04-03-06

Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader

Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag
Alla bolag

Passiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

2 822
500
509
483
517
494
968

06-01-25
06-08-03
06-07-27
06-08-16
06-08-31
06-06-07
06-04-06

Global

Alla

Aktiv

76 881

Nordamerika
Storbritannien

Investment Grade
Investment Grade

Aktiv
Aktiv

2 281
4 492

Förvaltare

Japan
BlackRock Investment Management
Capital International Ltd
JF Asset Management
Nomura Asset Management
Stillahavsasien
APS Asset Management
JP Morgan Asset Management
Schroder Investment Management
Tillväxtmarknader
Deutsche Bank Emerging Markets (Certiﬁcate)
Dimensional Fund Advisors Inc (Fond)
Lazard Asset Management Ltd (Fond)
OFI Institutional Asset Management (Fond)
Pictet Asset Management Ltd (Fond)
Robeco Institutional Asset Management (Fond)
UBS Perles (Certiﬁcate)
Räntemandat
AP3s totala ränteförvaltning2
varav:
Prudential Investment Management
Prudential Investment Management
1
2

02-06-03
04-12-01

Förvaltningsmandat exklusive TAA och valutamandat. Avkastningar anges i lokal valuta och avser avkastning under 2006.
Inklusive externt förvaltade mandat.
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Investeringar i onoterade aktier
AP3 hade per 31 december 2006 gjort följande investeringsåtaganden respektive investeringar i onoterade aktier via riskkapitalbolag
och fonder. Samtliga belopp är i miljoner i lokal valuta.
Fond/Riskkapitalbolag
ABN Amro Infrastructure
Capital Equity Fund
Advent International GPE V
Adveq Technology Partners III
Adveq Technology Partners IV
Adveq Technology Partners V
AIG Co-investment Fund
Alchemy
Altor 2003 Fund
Altor Fund II
Apollo Investment Fund VI
Auda Secondary Fund
Candover 2001 Fund
Candover 2005 Fund
CapMan Buyout VIII
CapMan Equity VII
CapMan Life Science IV
Carnegie Biotech Bridge Fund
CD&R Fund VII
Cognetas Fund
Cognetas Fund II
CreVal Fund I
Crown Private Equity European Buyout
EQT Scandinavia I
European Secondary Development Fund III
Ferd Private Equity
Ferd Private Equity II
First Reserve Fund XI
Goldman Sachs Vintage Fund II
Goldman Sachs Vintage Fund III
Greenpark - Project Polder
Greenpark International Investors II
GS Capital Partners V
GS US Middle Market Buyout Fund
HarbourVest 2004 Direct Fund
Henderson PFI Secondary Fund
Henderson PFI Secondary Fund II
HIPEP IV - European Venture
HitecVision Private Equity IV
Innisfree Continuation Fund
InnKap 1
InnKap 2
InnKap 3
InnKap 4
IT Provider Fund IV
Karolinska Development II
Kelso Investment Associates VII
Keyhaven Capital Partners I
Keyhaven Capital Partners II
Legal & General Ventures 2 (2001)
Legal & General Ventures 3 (2003)
Legal & General Ventures 4 (2004)
Legal & General Ventures 5
Lexington Capital Partners VI
Litorina Kapital 2001
NeoMed Innovation IV
Oak Hill Capital Partners II
Pantheon Asia Fund IV
Paul Capital Top Tier Investments II
Paul Capital Top Tier Investments III
Priveq Investment Fund III
RCP Fund IV
Rhône Offshore Partners II
Swedestart Life Science
Swedestart Tech
Warburg Pincus Private Equity IX
Warburg Pincus Private Equity VIII
VenCap 10
VenCap 6
Verdane Capital IV
Verdane Capital IV Twin
Verdane Capital V B
Wilshire Asia Fund VII
Vision Capital III
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3

2

2

3
3

3
2
2
2

2

Valuta

Totalt
åtagande

Investerat
belopp1

Distributioner

Värdering

Fondens
startår

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
SEK
EUR
SEK
EUR
NOK
NOK
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
SEK
SEK
EUR
EUR
SEK
SEK
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
SEK
EUR
USD
USD
USD
USD
SEK
USD
USD
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
NOK
NOK
SEK
USD
USD

35
20
20
25
20
30
20
25
30
25
25
25
20
20
20
10
5
30
20
20
180
30
180
15
200
200
30
25
20
10
20
30
80
30
20
25
20
17
25
61
95
14
20
200
150
25
25
25
7
5
5
5
30
150
15
25
15
30
30
200
15
20
50
80
30
35
25
13
100
34
100
15
13

5
5
14
7
1
13
9
24
4
4
17
25
8
4
18
2
5
10
20
6
2
12
157
15
145
15
1
22
12
10
15
17
28
24
20
23
10
5
4
62
91
9
2
104
0
12
8
1
5
4
3
1
6
107
2
11
1
18
5
39
1
20
39
60
14
35
7
10
87
14
63
2
10

0
3
3
0
0
1
0
9
0
0
10
15
0
0
1
0
2
2
17
0
0
1
157
2
132
0
0
21
3
6
2
0
1
3
0
0
0
0
0
57
31
0
0
0
0
2
0
0
6
4
2
0
0
84
0
0
0
2
0
0
0
16
0
20
0
13
0
2
165
3
33
0
0

5
4
10
6
1
12
9
40
4
4
12
19
7
3
23
2
4
7
13
6
2
12
42
20
247
15
1
11
10
5
15
18
24
23
19
23
9
5
4
67
37
6
1
99
0
12
8
1
0
2
3
1
6
151
3
12
1
16
5
32
1
32
34
35
14
35
6
13
78
20
53
2
6

2006
2005
2001
2005
2006
2005
2004
2003
2006
2006
2003
2001
2005
2005
2001
2006
2002
2004
2000
2005
2006
2003
1995
2003
2004
2006
2006
2001
2004
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2006
2001
2006
2006
1997
1999
2000
2006
2002
2005
2004
2003
2006
2001
2003
2004
2006
2005
2001
2004
2004
2005
2002
2005
2005
2006
2002
2000
2000
2005
2001
2004
1997
2003
2005
2005
2006
2002

1

Avser av AP3 de facto
investerat/erhållet belopp med
undantag för de investeringsåtaganden som förvärvats i
andrahandsmarknaden. I dessa
fall avses totalt investerat belopp
under investeringsåtagandets
hela löptid, det vill säga belopp
investerade av såväl AP3 som
tidigare ägare.

2

Innehav som har förvärvats på
andrahandsmarknaden.

3

Fond som investerar i infrastruktur.
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Revisionsberättelse
för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens förvaltning i Tredje AP-fonden för år
2006. Årsredovisningen ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 38-49. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att lagen om allmänna pensionsfonder tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när
den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om allmänna pensionsfonder och ger en rättvisande bild av Tredje AP-fondens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Revisionen har icke givit anledning till anmärkning
beträﬀande årsredovisningen, de i densamma upptagna
resultat- och balansräkningarna, bokföringen eller
inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende
förvaltningen.
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Stockholm den 21 februari 2007

anders bäckström
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen
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anna hesselman
Auktoriserad revisor
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AP3 på 3 minuter
Uppdrag

Fondens strategi för mervärde

AP3 är en av fem buffertfonder inom det allmänna
pensionssystemet. Vi har riksdagens uppdrag att
förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för
pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning
till en låg risknivå.

består av tre steg.

Ordlista
Framgångsrik

Effektiv m

edelfristig

aktiv förvaltnin

Mervärde

g

allokering

Mål

Vi har följande mål för vår verksamhet:
❖ Att långsiktigt skapa en real avkastning om minst
4 procent per år.
❖ Att avkastningen ska överträffa referensindex med
0,6 procentenheter per år sett över en treårsperiod.
❖ Att den årliga genomsnittliga nominella avkastningen för alternativa investeringar ska uppgå till
15 procent för onoterade aktier, 10 procent för fastigheter och 12 procent för life science-aktier. Målen
utvärderas över en treårsperiod.

Strategi

Vår strategi är att skapa mervärde på tre nivåer:

Långsiktig riskspridning: Genom att sprida placering-

arna på olika tillgångar och regioner sänker vi risken
och höjer avkastningen. Strategin är att skapa en bred
portfölj med ett stort inslag av mindre konkurrensutsatta marknader.
Medelfristig allokering: I valet av strategisk port-

följ väger vi in medelfristiga (1-3 år) prognoser på
tillgångspriser. Om avkastning eller risk bedöms vara
väsentligt större eller mindre än normalt på någon
marknad förändras portföljen.

Långsikti

g divers

ifiering
Fördelning
per region inom globalaktieförvaltning 31 dec 2006
egi

Stra
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t
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Styrning
10

AP3 är en statlig myndighet vars styrelse tillsätts av
5
regeringen.
Fonden har en mer självständig ställning
än
vanliga
myndigheter
eftersom styrelsen har fullt
0
ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av
direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas varje
år av finansdepartementet.

Nordamerika
24,4%
Tillväxtmarknader
5,6%

Sverige
23,6%
Övriga Europa
27,6%

Japan
13,0%

Frangångsrik
aktivStillahavsasien
förvaltning
5,8%

Mervärde

Effektiv medelfristig allokering

AP3s noterade aktieportfölj har en bred spridning på de globala marknaderna. Så här såg fördelningen av aktiemandat per region ut i procent
per 31 december 2006.

Långsiktig diversifiering
Fondens alternativa investeringar består av onoterade

Investeringar

AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och
alternativa investeringar. Värdet på portföljen uppgick
den 31 december 2006 till 212,2 mdkr.
Strategi
Fondens övergripande tillgångsfördelning
styrs av
den strategiska portföljen som beslutas av styrelsen.

aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och
investeringar i life science-sektorn.

Resultat
Sedan 2001 har AP3 skapat en genomsnittlig real
avkastning om 4,2 procent per år.

Aktiv förvaltning: Genom aktivt risktagande, mätt

som avvikelser från index, söker vi höja portföljens
avkastning. Risktagandet sprids på många olika
beslutspunkter i syfte att diversifiera den aktiva risken.
Taktisk tillgångsallokering, förvaltning av övergripande
portföljrisk, står för en betydande del av det aktiva
risktagandet.

2006

Fördelning totala tillgångar 31 dec 2006
Aktier 53,9%

Räntebärande tillgångar 40,5%
Alternativa tillgångar 5,6%

Strategi

Frangångsrik?
Total avkastning, procent
(efter kostnader)
aktiv?förvaltning
Real avkastning, procent
Aktiv avkastning, procentenheter
Effektiv?medelfristig?allokering
1

i genomsnitt per år

Långsiktig?diversifiering

9,5

Mervärde
7,8

-0,2

2005

3 år

Sedan start
5 år
2001

17,7
12,8 1            8,4 1                6,31  
16,7
            4,21  
1,2          0,3 1  

Absolut avkastning Den faktiska avkastningen, i kronor eller procent, som en portfölj
haft under en viss period.
Absolut risk Variation i den absoluta avkastningen. Kallas även volatilitet och mäts
som standardavvikelse.
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.
Aktiv avkastning Skillnaden i avkastning
mellan en faktisk portfölj och dess
jämförelseindex.
Aktiv risk Variation i den aktiva avkastningen. Kallas även tracking error.
Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med hjälp av aktivt positionstagande.
(Se även beta)
ALM-analys Analys genom Asset/Liability
Modelling (tillgångs-/skuldanalys). Studerar i statistiska simuleringar hur portföljer
med olika tillgångsmix klarar fondens
åtaganden. ALM-analysen ligger till grund
för den långsiktiga tillgångsfördelning som
definierar den strategiska portföljen.
Automatisk balansering Inträder när
pensionssystemets skulder överstiger dess
tillgångar. Innebär att indexuppräkningen
av pensionerna reduceras, tills dess att
pensionssystemet åter är i balans.
Avkastningskurva Kallas även yieldkurva.
Avkastningskurva är en räntekurva som
visar relationen mellan marknadsräntor
och löptider för obligationer med samma
typ av emittentgrupp och kreditrisk.
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. En aktie med Beta > 1 eller <
1 förväntas stiga eller falla mer än
marknaden när börsen stiger respektive
faller. En aktie med Beta =1 rör sig definitionsmässigt lika mycket som marknaden.
Beta kan även uttryckas som avkastning
som erhålls genom en passiv exponering mot en riskfaktor så som aktierisk,
kreditrisk och volatilitet.
Buffertfond, buffertkapital. Utgörs av
Första–Fjärde samt Sjätte AP-fonderna.
Buffertfondernas uppgift är dels att jämna
ut tillfälliga variationer mellan pensions
avgifter och pensionsutbetalningar, dels
att bidra till pensionssystemets långsiktiga
finansiering.
Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar
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aktiemajoriteten i ett moget bolag.
Corporate Governance Bolagsstyrning.
Ett samlingsbegrepp för frågor som rör
hur bolag styrs. Centralt för corporate
governance är förhållandet mellan olika
bolagsorgan (stämma, styrelse, VD).
Duration Används som ett mått på ränterisk,
genom att det approximativt anger hur
många procent obligationspriset minskar
om den allmänna räntenivån ökar med en
procentenhet.
Flackning När lutningen på avkastningskurvan minskar, det vill säga gapet mellan
korta och långa räntor minskar.
Fondstyrka Ett mått på hur många år som
buffertfonderna räcker till för pensionsutbetalningar, om fonderna inte får inflöden
från pensionsavgifter.
Global Compact Ett FN-initiativ bestående
av tio huvudpunkter inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsmarknad,
miljö och korruption.
Halvrörliga vikter Halvrörliga vikter i en
portfölj innebär att vikterna tillåts variera
inom ett intervall. Detta innebär att de
transaktionskostnader som är förknippade
med ombalanseringar av portföljen till följd
av marknadsrörelser hålls nere.
High Yield Obligationer som förväntas ge
högre avkastning än statsobligationer,
därför att kreditrisken är högre. Vanligen
är ratingen sämre än investment grade.
Hållbarhetsredovisning Redovisning av
hur ett bolag arbetar med ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor.
Indexförvaltning Se Passiv förvaltning.
Informationskvot Mått på effektiviten 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.
Jämförelseindex Används för att utvärdera
en portföljs avkastning. Vanligen i form av
ett standardiserat marknadsindex. Kallas
även referensindex.
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 vilken 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)
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till

att uppnå en avkastning som är identisk
med jämförelseindex – ej 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
(sannolikhet att få tillbaka pengar enligt
överenskommelse) hos en utfärdare av
värdepapper.
Referensportföljen Se strategisk portfölj.
Riskjusterad avkastning Ett sätt att
utvärdera en förvaltningsprestation där
avkastningen ställs i relation till hur stora
risker som har tagits i förvaltningen.
Exempel är Sharpe-kvot och Informationskvot.
Riskkapital Avser generellt investeringar i
ett företags egna kapital. Avser i praktiken
ofta investeringar i företag som inte är
marknadsnoterade, det vill säga Private
Equity.
Sektorallokering/sektorstrategi Den del
av en investeringsprocess som fokuserar
på att över- eller undervikta olika sektorer
(branscher) i förhållande till en referens
portfölj eller ett referensindex i avsikt att få
en högre avkastning än referensportföljen
eller referensindexet.
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.
Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad
avkastning för en portfölj, det vill säga
effektiviteten i förvaltningen. Portföljens
avkastning minus den riskfria räntan,
dividerat med standardavvikelsen av
portföljens avkastning.
Strategisk portfölj Kallas även referensportfölj. Är enligt AP3s analys den fördelning
av tillgångsklasser som är bäst anpassad
till fondens åtaganden i pensionssystemet
på ett till tre års sikt.
Taktisk tillgångsallokering Över- eller underviktning av olika tillgångsslag (i motsats
till enskilda värdepapper) i förhållande
till referensportföljen i syfte att generera
meravkastning.
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 för
valtningens 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 procent 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.
Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp)
Portföljavkastning
Absolut risk eller volatilitet ( p)
Standardavvikelsen för portföljavkastningen
Aktiv avkastning (rp-ri)
Portföljavkastning minus indexavkastning
Aktiv risk eller tracking error ( p-i)
Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen
Sharpekvot
(riskjusterad absolut avkastning)
Portföljavkastning minus riskfri avkastning
dividerat med absolut risk =
rp-rf
p

Informationskvot (riskjusterad aktiv
avkastning)
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk =
rp-ri
p-i
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Bildtema
De finansiella marknaderna är komplexa system. Signalerna från
dem måste tolkas och omsättas i strategier. Kapitalförvaltarens
uppgift är att skilja långsiktiga trender från temporära
avvikelser samt att tidigare än andra se mönster i det skenbart
kaotiska.
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