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AP3 på 30 sekunder
Fondens uppdrag
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.
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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.

Pensionsfond med stor frihet att agera
AP3 är en statlig pensionsfond vars styrelse tillsätts av regeringen.
Fonden har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter
eftersom styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs
av lag och inte av direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas
varje år av finansdepartementet.

AP3s investeringar
Fondens övergripande tillgångsfördelning styrs av en s k normalportfölj som beslutas av styrelsen.
AP3s normalportfölj 2008
Aktier 54,5%
Räntebärande tillgångar 37,0%
Fastigheter 8,5%

AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
Fondens alternativa investeringar består av onoterade aktier,
fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och investeringar i nya
strategier. Värdet på AP3s portfölj uppgick per 31 december
2008 till 181 mdkr.
Aktiefördelning per region i AP3s normalportfölj 2008
Nordamerika, 32,1%
Europa, 26,6%
Stillahavsasien, 4,1%
Sverige, 22,0%
Tillväxtmarknader, 5,5%
Japan, 9,6%

2001-2008
Finanskrisen har slagit hårt mot
fondens kapital
Finanskrisen har
haft stor negativ
påverkan på fondkapitalet

Fallande tillgångspriser och förluster till följd av finanskrisen under 2008
försämrade fondens ackumulerade värdeökning betydligt och fondkapitalet är
nu tillbaka på 2005 års nivå. Diversifieringen av portföljen har bidragit till att
dämpa effekterna av finanskrisen. Fonden startade 2001 med ett kapital om 134
mdkr och per 31 december 2008 uppgick fondkapitalet till 181 mdkr. Fonden
har skapat en avkastning om 25,8 mdkr sedan 2001. Inklusive nettoinflöden har
fondkapitalet ökat med 47,0 mdkr.

Positiva bidrag från
strategiska
beslut

Fondens strategi att lägga vikt vid framåtblickande bedömningar i valet av
strategisk portfölj 1 har över tiden gett positiva bidrag. De strategiska besluten
har skapat 5,0 mdkr i meravkastning under 2001–2008, trots att bidraget var
negativt under 2008.

Omstrukturering av
aktiv förvaltning

Den aktiva förvaltningen 1 arbetar med olika strategier för att skapa meravkastning med begränsad risktagning. Under 2001–2008 har den aktiva förvaltningen
inte bidragit till fondens avkastning. AP3s tro är att den omstrukturering av
förvaltningen mot alfa- och betaseparering som har genomförts kommer att
skapa bättre förutsättningar för aktiv avkastning framgent.

Alternativa
tillgångar
adderar värde

AP3 insåg tidigt värdet av alternativa investeringar och har byggt upp en diversifierad portfölj. Mellan 2001–2008 har dessa tillgångar genererat en avkastning
om 7,2 mdkr.

Nominell avkastning har överträffat
inflationen men det
reala avkastningsmålet har ej nåtts

Under åren 2001-2007 uppgick den reala avkastningen till 3,8 procent per år.
Värdeminskningen 2008 har dock medfört att den reala avkastningen för hela
perioden 2001-2008 endast uppgår till 0,4 procent per år, vilket innebär att
avkastningen ligger långt från fondens mål om 4 procents real avkastning per år.
1
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Vad är real och aktiv
avkastning?
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Till grund för beräkningen av den reala avkastningen ligger såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i AP3s totala portfölj. För att nå
fram till den reala avkastningen rensas den nominella avkastningen från
inflation, mätt som konsumentprisindex. Aktiv avkastning är skillnaden
mellan avkastningen för fondens marknadsnoterade portfölj och fondens
referensindex.

2008
Turbulens på finansmarknaden
påverkade resultatet negativt
Negativ avkastning till följd av
finanskrisen

Fondkapitalet uppgick den 31 december 2008 till 181,0 mdkr, vilket var en
minskning med 43,9 mdkr jämfört med årsskiftet 2007/2008. Räntemarknaderna och börserna runt om i världen karakteriserades av krisen på finansmarknaden vilket påverkade fondens aktie- och ränteportföljer negativt. Även
fondens övriga tillgångar påverkades negativt. Resultatet för fonden uppgick
till -44,8 mdkr. Avkastning före kostnader uppgick till -19,7 procent och efter
kostnader till -19,8 procent.

Diversifiering av
normalportföljen
dämpade förlusterna

Fondens normalportfölj1, som består av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar, bidrog negativt till fondens avkastning med
16,3 procentenheter. Genom att portföljen är diversifierad kunde förlusterna
begränsas. De globala marknaderna såg börsras på runt 40 procent under 2008.
AP3s aktieportfölj bidrog med -24,8 procentenheter. Ränteportföljen bidrog
positivt med 2,2 procentenheter. De alternativa investeringarna i fastigheter,
onoterade aktier och nya strategier bidrog med -0,1 procentenheter. Fondens
valutaexponering efter valutasäkring bidrog positivt med 6,3 procentenheter
som en följd av kronförsvagningen.

Strategiska
positioner
bidrog negativt

Under 2008 bidrog de strategiska positionerna med -2,0 procentenheter.
Räntepositionerna stod för lite mer än hälften av det negativa resultatet
medan valuta- respektive aktiepositionerna svarade för ca en fjärdedel var.
Fondens position mot US-dollar bidrog positivt med 0,4 procentenheter.

Negativ aktiv
avkastning

Den aktiva avkastningen1 nådde inte sitt mål och uppgick till -1,4 procentenheter. Både aktie- och ränteförvaltningen bidrog negativt till den totala
aktiva avkastningen1 med -0,8 respektive -0,4 procentenheter. Fondens alfamandat 1 gav ett bidrag på -0,2 procentenheter.
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VD har ordet

Systemkris satte AP3
på svåra prov 2008

De globala finansmarknaderna drabbades 2008 av
en systemkris. I början av året fanns det problem i
en del banker, framförallt i USA och Storbritannien.
Samtidigt uppvisade många företag rekordvinster.
En dämpning av konjunkturen under 2008 var väntad.
Samtidigt fanns de överhettningstendenser som
arbetats upp under de föregående åren alltjämt kvar.
Inflationen och energipriser steg fram till sommaren.
Därefter tvärvände konjunkturen, strax efter det att
Lehman Brothers försatts i konkurs den 15 september.

Vi arbetade under året med att fortsätta att sprida våra
risker. Vi investerade i nya områden som säkerställda
banklån, jordbruksmark, försäkringsrelaterade investeringar och köpte fastigheter. I praktiken minskade vi
vår exponering mot aktiemarknaden till förmån för
andra investeringar. Vi delade upp förvaltaransvaret
mellan vår mer passiva exponering och vårt aktiva
risktagande. Syftet var att få en bättre riskprofil på vår
portfölj och att förbättra våra möjligheter att skapa
avkastning.
Riskspridningen hjälpte inte

Förtroendekris i banksystemet

Om en stor bank kan gå i konkurs, så kan flera göra det.
Det ledde till att bankerna inte litade på varandra och
kunderna litade inte på bankerna. Förtroende är fundamentet i ett banksystem. Om det saknas och alla skulle
ta ut sina pengar samtidigt hamnar bankerna i akuta
likviditetsproblem. Det behöver inte vara så allvarligt
om en enskild bank drabbas men om det sker samtidigt
med hela världens banker föreligger en systemkris. Det
var det som hände efter Lehmankonkursen då misstron
spred sig från den ena banken till den andra och från
kontinent till kontinent. Krisen på bolånemarknaden
i främst USA och Storbritannien hotade att utvecklas
till en global kollaps.
Riskpremierna steg brant

Det som skedde var att alla investerare, långivare och
placerare, gjorde en samtidig omvärdering av risker.
Det var framförallt de risker som är förhållandevis
kalkylerbara under normala konjunktursvängningar
som fick ett mycket högt pris, nämligen refinansieringsrisker och motpartsrisker.
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Våra ambitioner har varit goda men de har inte burit
frukt under 2008. Att ha spridda risker hjälper föga
när alla flyr risker. Portföljen var inte anpassad för en
syst-emkris. Det är svårt att på förhand anpassa en
portfölj för en systemkris. De inträffar inte ofta och de
är knappast förväntade eftersom det är ett fatalt misslyckande från alla ekonomiska beslutfattare att hamna i
en sådan situation.
När Lehman Brothers gick i konkurs, förstod vi inte
tillräckligt snabbt att det var startskottet till en systemkris som skulle övergå i en världsomfattande recession.
Vi fokuserade i första hand på att begränsa våra
motpartsrisker. Det är sådan risk man får dåligt betalt
för och därför önskar man minimera de riskerna. De
skiljer sig mot t ex aktier. Även om aktien faller i värde
har man möjlighet att få tillbaka värdet när tiderna blir
bättre om bolaget inte gått i konkurs. Vi har inte heller
gjort några förluster på rena motpartsrisker men vi har
gjort några på aktier och obligationer i företag som har
gått i konkurs. De är sannolikt förlorade för alltid men
förlusterna kommer att vara begränsade.
De stora förlusterna under 2008 är värderingsförlus-

VD har ordet

Även 2009 kommer
att innebära stora
utmaningar för att ta
vara på möjligheter
och begränsa riskerna

ter på våra portföljinvesteringar på börsen och i kreditobligationer. Vi underskattade risken för en massiv
utförsäljning av aktier och andra värdepapper. Med
facit i hand skulle vi givetvis dragit ned riskerna mer i
vår portfölj för att begränsa förlusterna. För en långsiktig investerare som AP3 finns det dock möjligheter
att få tillbaka värdena när vi väl kommer ur den här
krisen.
Vändningen kan ta tid

portfölj som över tiden ger god avkastning och skapar
värde för pensionssystemet.
Alla på AP3 har arbetat hårt under 2008. Det har
inte gett den utdelning som vi hoppats på men i tuffa
tider betyder medarbetarnas insatser mer än vad som
syns i resultatet.
kerstin hessius
Verkställande direktör

Aktiviteten i världsekonomin faller snabbt och det
ser tyvärr inte så ljust ut den närmaste tiden. Trots
kraftfulla insatser från centralbanker och regeringar
världen över kommer det att ta tid att vända den reala
ekonomin. Hur lång tid, är svårt att bedöma.
För oss på AP3 ser vi framför oss ett fortsatt hårt
arbete med att försöka sprida våra risker, ta vara på
möjligheter och begränsa de risker vi tror att vi får
sämst betalt för över tiden. Vi väntar oss att även 2009
kommer utgöra en stor utmaning för att bli framgångsrik som pensionsförvaltare. Vi kommer förstås
att göra vårt bästa för att skapa den riskprofil på vår
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AP3s roll i pensionssystemet

Långsiktigt uppdrag

AP3 är en del av det allmänna pensionssystemet.

Vad är en buffertfond?

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.

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. De
faktorer som påverkar den framtida balansen mellan
inbetalningar och utbetalningar beskrivs i illustrationen
på sidan 5.

Pensionssystemets finansiering

Hur påverkas pensionerna?

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 avgifter på den totala lönesumman (upp till 7,5
inkomstbasbelopp). Av denna avgift går 2,5 procentenheter till premiepensionen och 16 procentenheter till
inkomstpensionen.

Hur hög en individs framtida inkomstpension blir
beror på hur många pensionsrätter individen har sparat
ihop. Pensionsrätterna räknas varje år upp med en
ränta motsvarande de 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.

Fonden har i uppdrag att förvalta sitt fondkapital till
största möjliga nytta för pensionssystemet genom att
skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

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
AP1
AP2
AP3
AP4

16 procent används
för att finansiera
årets utgående
pensioner
Avgifter 2007
190 mdkr

Automatisk balansering

En viktig förutsättning för att det svenska pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart är att systemets
tillgångar är tillräckligt stora för att täcka framtida
åtaganden. Tillgångarna består till största delen av värdet av framtida avgiftsinbetalningar till systemet. En
mindre del består av AP-fondernas kapital. Skulderna
motsvarar värdet av framtida pensionsutbetalningar.
Pensionssystemets finansiella ställning uttrycks som
ett balanstal. Vid utgången av 2007 fanns ett mycket litet överskott på 18 mdkr, vilket motsvarade ett balanstal
på 1,0026, när man jämför pensionssystemets tillgångar
med skulderna.

AP-fonder
898 mdkr

Avgiftsförmögenhet
6 116 mdkr
Balanstal
1,0026

Pensionsskuld 6 996 mdkr
Första – Fjärde AP-fonden
finansierar en fjärdedel var
av pensionsutbetalningarna
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Utbetalningar
2007
Ut
U
Utbeta
Utb
t etalni
lni
186 mdkr

När balanstalet faller under ett är skulderna
större än tillgångarna och den automatiska balanseringen aktiveras. Balanseringen innebär att värdet av

AP3s roll i pensionssystemet

Vad påverkar balansen mellan inbetalda pensionsavgifter
och pensionsutbetalningar?

AP-fondernas viktigaste placeringsregler
Minst 30 procent av fondens tillgångar 
ska placeras i räntebärande värdepapper med
låg risk.

Inbetalda
avgifter

AP-fondernas
buffertkapital

• Befolkningstillväxt
• Arbetskraftsdeltagande
• Ekonomisk tillväxt
• Löneökningstakt

Utbetalda
pensioner
• Antal pensionärer
• Genomsnittlig
livslängd
• Löneökningstakt

År 2007 var de samlade avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet
190 mdkr. Utbetalningarna av pensioner uppgick till 186 mdkr. APfondernas samlade buffertkapital (898 mdkr) motsvarade samma år
knappt fem års utbetalningar av pensioner, den så kallade fondstyrkan.
Storleken på avgiftsinbetalningarna och pensionsutbetalningarna varierar över tiden beroende på de faktorer som beskrivs i illustrationen.

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.
AP-fondernas roll vid balansering

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. Läs mer på
sid 6-7 om vad som händer när systemet är i obalans.
AP-fondernas uppdrag och placeringsregler

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 ålderspen-

Högst 40 procent av tillgångarna får
exponeras för valutarisk.
Varje fond får ha högst 10 procent av
rösterna i ett enskilt börsnoterat företag.
Varje fond får maximalt äga 2 procent av Stock
holmsbörsen.

Maximalt 5 procent av fondens tillgångar
får placeras i onoterade värdepapper.
Dessa placeringar måste ske indirekt via
riskkapitalbolag eller värdepappersfonder.
Minst 10 procent av tillgångarna ska
förvaltas av externa förvaltare.
Fonden får inte placera direkt i råvaror.
Fonden får placera i derivatinstrument
för att effektivisera förvaltningen och för
att hantera risker.

sion. Fondmedlen ska placeras så att långsiktigt hög
avkastning uppnås. Den totala risknivån i fondernas
placeringar ska vara låg. 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. Placeringarna får inte påverkas av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn.
Rollen som statlig pensionsfond

AP3 är en statlig pensionsfond vars styrelse tillsätts av
regeringen.
❖ Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten.
❖ Styrelsen beslutar om tillgångsallokering, ägarpolicy
och riskhanteringsplan.
❖ Fonden är mer självständig än andra myndigheter
eftersom verksamheten bara styrs av lagen.
❖ Regeringen får inte ge direktiv för den dagliga
verksamheten eller den löpande förvaltningen av
fondens kapital.
❖ Fonden har externa revisorer som utses av regeringen.

Läs mer om det
svenska pensions
systemet samt
pensionssystemets
årsredovisning
på Försäkringskassans hemsida
www. forsakrings
kassan.se.
Läs finansdepartementets årliga
utvärdering av
AP-fonderna på
www.riksdagen.se.

Regeringen utvärderar AP-fonderna

AP-fonderna utvärderas varje år av finansdepartementet
på uppdrag av regeringen. Utvärderingen behandlas
sedan i finansutskottet.
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Intervju om pensionssystemet

Vad händer om
pensionssystemet
är i obalans?
Erik Valtonen är CIO (förvaltningschef ) på AP3. Det
innebär att han har ansvar för den övergripande förvaltningsstrukturen och andra frågor om hur fondens
portfölj är uppbyggd och t ex vilka tillgångsklasser
fonden ska investera i och på vilka marknader. Till
hans uppgifter hör också att bevaka utvecklingen inom
kapitalförvaltningen för att identifiera nya investeringsområden.

styrka, dvs förmågan att klara dess åtaganden. Om
balanstalet faller under 1 är skulderna för höga jämfört
med tillgångarna och då träder en inbyggd anpassningsmekanism, den automatiska balanseringen, även
kallad bromsen, i kraft. Detta innebär att pensionernas
uppräkningstakt minskas. Faller balanstalet kraftigt
kan det t o m bli fråga om en nominell reducering av
pensionerna.

Låt oss börja med att placera AP-fonderna i deras

Hur påverkar fonderna balanstalet?

sammanhang. Hur ser pensionssystemets finanser

Eftersom fonderna motsvarar ca 10 procent av skulderna i systemet innebär en värdeförändring på 10
procent att balanstalet faller eller stiger med 1 procent
ifall alla andra faktorer är opåverkade. Balanstalet
påverkas även av det som händer med skulderna och
den stora systemtillgången, dvs avgiftstillgången. Dessa
ligger utanför fondernas kontroll och har under vissa
år haft betydligt större betydelse för systemets finansiella ställning än AP-fonderna. Utan fondernas goda
avkastning under 2003 – 2007 hade balanseringen trätt
i kraft tidigare pga förändringarna i de andra posterna.

egentligen ut?

Att se på pensionssystemets balansräkning är ett bra
sätt att börja. Balansräkningen är egentligen mycket
enkel. Det finns bara tre balansräkningsposter i det
allmänna pensionssystemet, pensionsskulden på skuldsidan och avgiftstillgången och värdet på buffertfonderna på tillgångssidan.
Hur stora är buffertfonderna?

Värdet av fonderna motsvarar ca 10 procent av
skulderna i systemet. En enskild AP-fonds tillgångar
motsvarar alltså mindre än 3 procent av skulderna.
Hur mäts pensionssystemets finansiella balans?

Det mäts genom att sätta systemets tillgångar i relation
till skulderna vid slutet av varje räkenskapsår. Kvoten
av tillgångarna och skulderna kallas balanstalet. När
tillgångarna är större än skulderna är balanstalet över 1
och systemet är välkonsoliderat.
Varför är balanstalet så viktigt?

Eftersom pensionssystemet ska vara självfinansierande
är det viktigt att systemet klarar sina långsiktiga
åtaganden. Balanstalet mäter systemets finansiella
6 ¦ t r ed j e ap-f onden 2008

Vilka faktorer påverkar balanstalet?

Hur länge vi arbetar och hur stort arbetskraftsdeltagandet är, den genomsnittliga livslängden och den
genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället är
några faktorer som spelar en betydelsefull roll för
pensionssystemets långsiktiga balans. På kortare
sikt kan balanstalet också påverkas av mer tekniska
beräkningsfaktorer som påverkar pensionsskulden eller
avgiftstillgången.

Det innebär att uppräkningstakten av pensionerna kan
komma att minskas under 2010. När balanstalet åter
stiger över 1 kommer uppräkningstakten i gengäld att
vara snabbare under några år tills den ursprungliga
uppräkningstakten har nåtts. Det är givetvis olyckligt
att en av de största finansiella kriserna i modern tid
inträffar i ett läge när pensionssystemets finanser i
praktiken inte hade någon marginal.

procent på årsbasis. Detta är en så hög avkastning att
den inte kan nås utan betydande investeringar i riskfyllda tillgångar, främst aktier. Ser man på historiken
under de senaste 100 åren har aktier givit en nominell
årsavkastning på runt nio till tio procent och obligationer ca hälften. För att minska beroendet av aktier
har fonden under de senaste åren allokerat mer kapital
till olika alternativa tillgångar. Men även dessa har
påverkats av krisen. Dessutom sätter våra nuvarande
placeringsregler gränser för hur mycket vi kan investera
i alternativa tillgångar, som till exempel investeringar i
infrastruktur.
Fondernas långsiktiga mål om hög avkastning
innebär att portföljvärdet kan uppvisa stora kortsiktiga
svängningar. Priset för det långsiktiga åtagandet är helt
enkelt att vi måste acceptera kortsiktiga fluktuationer
i portföljvärdet. Att portföljvärdet föll så mycket beror
på att krisens magnitud kom som en överraskning för
de flesta.

Varför har fonderna då så mycket aktier? Hade inte

Till sist, vilka fördelar kan fonden dra av en nedgång

den automatiska balanseringen kunnat undvikas om

på de finansiella marknaderna?

ni hade haft en lägre aktieandel?

Eftersom pensionssystemets åtaganden, till skillnad
från t ex livbolagens, inte marknadsvärderas har
fonderna större frihetsgrader. Om tillgångspriserna går
ner så tvingas vi inte sälja till ofördelaktiga priser om
vi tror det är en sund placering på lång sikt. De stora
prissvängningarna kommer också att skapa ett antal
köptillfällen för långsiktiga investerare som AP3.

Vad händer nu med balanstalet?

Fondernas värde beräknas 2008 ha minskat med över
20 procent vilket innebär en minskning på omkring
2 procent av balanstalet. I skrivande stund vet vi inte
hur de övriga balansräkningsposterna ser ut men enligt
prognoser är det troligt att balanstalet hamnar runt
0,9741. Utgångspunkten var inte särskilt bra, trots en
stark fondavkastning under 2003–2007 var balanstalet
bara marginellt över 1.
Vilka följder får detta för pensionerna?

Hade aktieandelen varit mindre är det nog troligt att
balanseringen hade aktiverats tidigare. Det är viktigt
att komma ihåg att fondernas åtaganden i pensionssystemet är mycket långa, över flera decennier. För
att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i systemet
krävs en real avkastning som i genomsnitt överstiger 4

1

Enligt prognoser från
Konjunkturinstitutet 19/122008 och Försäkringskassan
19/1-2009.
Riksdagens ”Pensionsgrupp”
har den 10/2-2009 gett
Försäkringskassan i updrag
att utreda bl a beräkningen
av den automatiska balanseringen.
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Mål och strategi

Strategi för att skapa en diversifierad portfölj
AP3s uppgift är att skapa största möjliga nytta för
pensionssystemet i ett 30–40-årigt perspektiv. För att
uppnå detta måste fonden leverera en god avkastning
som är stabil över tiden.

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 4,8, vilket innebär
att buffertfonderna skulle klara att betala drygt
4,8 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 s k balanstalet, ska ha en bra förväntad
utveckling. Med en aktieandel i buffertfondernas
portföljer på 50–60 procent överstiger balanstalet
år 2030 med stor sannolikhet 1,1. Enligt förslagen i
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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
väntat. En hundralapp mindre i plånboken gör större
skada än vad en extra hundralapp gör nytta.

Fondens särdrag som investerare
AP3s förvaltningsuppdrag gör att fonden har ett antal
väsentliga särdrag i förhållande till andra större placerare. Dessa särdrag ger fonden konkurrensfördelar
som kan utnyttjas för att höja avkastningen och sänka
risken i portföljen.
❖ 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 defi-

Mål och strategi

nierad 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 som är förknippade med
en likviditetspremie jämfört med tillgångar som kan
omsättas snabbt till en låg transaktionskostnad.
❖ Flexibilitet. Jämfört med många andra större placerare har AP-fonderna ett uppdrag och ett regelverk
som medger en högre grad av flexibilitet. AP-fonderna
lyder inte under samma regelverk som de svenska
livbolagen vad gäller marknadsvärdering av skuldsidan
varför fonderna inte kan tvingas sälja av tillgångar
under ofördelaktiga förhållanden. Detta ger fonderna en flexibilitet som kan utnyttjas under vissa marknadsförhållanden. Dock håller AP-fondernas
placeringsregelverk på att bli föråldrat vad gäller
begränsningar avseende alternativa tillgångar och för
att garantera fortsatt framgång skulle riksdagen behöva
göra en översyn.
❖ Statligt ägande. Genom att AP3 är en del 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 den ger att
skapa mervärde i förvaltningen, s k investment
beliefs.

A k t i v f ö r va l t n i n g

Medelfristiga positioner

AP3s grundläggande marknadssyn kan sammanfattas
på följande sätt:
❖ Långsiktiga prognoser vägleder diversifiering.
Det är möjligt att göra prognoser för 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.
❖ Medelfristiga prognoser. Med finansiell makroanalys är det möjligt att göra medelfristiga prognoser
samt att identifiera felaktigt prissatta tillgångar och
öka portföljens avkastning genom att tidvis över- eller
undervikta dessa tillgångar.
❖ Aktiv förvaltning kan skapa mervärde. Inom vissa
tillgångar och marknadssegment finns möjlighet
att skapa mervärde genom aktiv förvaltning. Detta
gäller särskilt i mindre genomlysta marknader, som t ex
småbolagsaktier.
❖ Brett investeringsuniversum. I syfte att sänka
risken genom diversifiering har fonden i sitt val av
tillgångar möjlighet att täcka ett brett investeringsuniversum.

Strategi för värdeskapande
Fondens strategi för värdeskapande består av tre steg.
I det första steget identifieras en långsiktig tillgångsmix, normalportföljen, som bäst kan uppfylla målet att
bidra till framtida pensioner. Ett viktigt steg i denna
process är att skapa en portfölj som drar nytta av de
långsiktiga diversifieringsmöjligheterna på de globala
marknaderna.
I det andra steget anpassas portföljen med hjälp
av flera medelfristiga positioner i olika tillgångsslag,
vilka tas utifrån prognoser om avkastning och risk på

Genom tre strategiska steg skapar AP3
mervärde i sin portfölj. I det första steget
identifieras en global långsiktig portfölj som
drar nytta av långsiktiga diversifieringsmöjligheter. Den portföljen anpassas sedan i
nästa steg efter konjunkturbilden och förutsättningar på finansmarknaden med hjälp
av strategiska positioner på 1-3 års sikt. I
sista steget skapas mervärde genom aktiv
förvaltning av tillgångar där överavkastning
är möjlig jämfört med indexförvaltning.

Långsiktig diversifiering
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Beslutsprocessen

Avkastningskrav
(4%)

Åtaganden

Riskpreferenser och
långsiktiga prognoser
för avkastning och risk

Normalportfölj

Strategisk portfölj
Positioner mot normalportföjen
utifrån medelfristiga prognoser
för avkastning och risk

Läs mer om
fondens
referensindex
på www.ap3.se.

Kapitalförvaltning
Implementerar normalportföljen
och adderar värde genom
alfa- och betaförvaltning av
aktier, räntebärande instrument
och valuta

1–3 års sikt. Dessa medelfristiga positioner leder fram
till den strategiska portföljen. Syftet är att säkra att
portföljen anpassas till aktuella förhållanden på de
finansiella marknaderna.
I det tredje steget skapas mervärde genom aktiv
förvaltning av aktier, räntebärande instrument och
valutor. Kapitalförvaltningen placerar fondens likvida
tillgångar för att nå den av styrelsen bestämda tillgångsexponeringen. Aktiv förvaltning och allokering
av aktiv risk i rena alfastrategier, dvs förvaltningsmandat som binder lite eller inget kapital och som saknar
referensindex, syftar till att skapa mervärde. Även
förvaltning av alternativa investeringar, som mäts mot
absoluta avkastningsmål, syftar till att skapa mervärde.

Tydlig beslutsprocess
AP3s styrelse beslutar om den långsiktiga tillgångsmixen i portföljen, dvs det som kallas för normalportfölj. En grundlig översyn görs minst vart tredje
år. 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 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. Portföljen är väldiversifierad och består av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
Den strategiska portföljen utformas med hänsyn
till de medelfristiga utsikterna på de finansiella

10 ¦ t r ed j e ap-f on den 2008

Alternativa investeringar
Förvaltning av bl a onoterade
aktier och fastigheter, styrs
mot absoluta avkastningskrav

Utsikter och aktuella
förhållanden på de
finansiella marknaderna

marknaderna. Målsättningen är att den strategiska
portföljen ska ha en högre riskjusterad avkastning än
normalportföljen. Avvikelser i förhållande till normalportföljen kallas strategiska positioner och beslutas
av styrelsen. Positionerna avvägs fortlöpande utifrån
utvecklingen på de finansiella marknaderna och implementeras till stor del med hjälp av olika derivat.
Förvaltningen av fondens marknadsnoterade
tillgångar, samt valutaexponeringen, sköts av alfa- och
betaförvaltningen. Betaförvaltningen ska med små
risker se till att fonden dagligen är allokerad enligt
beslutad normalportfölj. Beta har som mål att den
faktiska portföljen, efter kostnader, skall överavkasta
normalportföljen med 0,05 procentenheter, motsvarande cirka 100 mkr per år. Alfaförvaltningen inriktar
sin verksamhet helt på att skapa mervärde för fonden,
och har som mål att tjäna minst 500 mkr per år. Utvärderingshorisonten för alfa- och betaförvaltningen är
tre år.
Alternativa investeringar består av onoterade
tillgångar, tillgångar med låg likviditet och fastigheter.
Långsiktigheten i AP3s uppdrag innebär att fonden
kan dra nytta av investeringar med högre likviditetspremier och samtidigt göra diversifieringsvinster.
Avkastningsmålen för alternativa investeringar är
uttryckta i absoluta nominella termer: fastigheter
(10 procent), onoterade aktier (15 procent) och life
science-aktier (12 procent). Samtliga mål avser årlig
genomsnittlig avkastning och utvärderas över en
rullande treårsperiod.

Förvaltningsstruktur

Ny förvaltningsstruktur skapar flexibilitet

AP3s kapitalförvaltning är uppdelad i mandat för
aktivt risktagande (alfa) och mandat för ren marknadsexponering (beta). Denna portföljstruktur skapar
förutsättningar för ökat mervärde i förvaltningen.

AP3s förvaltningsstruktur
AP3 påbörjade separering av alfa från beta redan 2005
och den nya förvaltningsmodellen är nu genomförd.
Resultatet är en flexibel portföljstruktur, bättre riskspridning och lägre kostnader samtidigt som avkastningspotentialen ökar.
Alfa- och betaförvaltningen, avdelningen för
alternativa investeringar samt avdelningen för risk och
finansiell kontroll har tillsammans utvecklat en förvaltningsstruktur som
❖ genomför den av styrelsen beslutade marknadsexponeringen
❖ skapar förutsättningar för att nå de operativa målen
för förvaltningen i fråga om mervärde genom framgångsrik strategisk allokering, aktiv förvaltning och
förvaltning av alternativa investeringar.
I faktarutan nedan beskrivs de övergripande principer som är vägledande för AP3s val av förvaltningsstruktur.

Sammanblandning av alfa och beta
I en traditionell förvaltningsmodell bestäms marknadsexponeringen av en tillgångs- och skuldanalys
(s k ALM-analys). Därefter bestäms vilka tillgångar
som ska förvaltas aktivt respektive passivt. Det medför

att aktiv förvaltning av en tillgång endast är möjlig om
det finns en marknadsallokering till tillgången. Tillgångsallokeringen begränsar således skapandet av aktiv
avkastning genom att utrymmet för aktiv förvaltning
påverkas av beslut som berör marknadsexponeringen.
Grundproblemet med traditionella aktiva förvaltningsmandat är att förvaltningen av marknadsexponeringen (beta) är sammankopplad med förvaltningen
av den aktiva risken (alfa) och att det därmed uppstår
dubbla roller. Utöver otydlig struktur innebär detta
att det kan vara svårt att särskilja mandatets kostnader
för alfa- respektive betaexponering. Denna skillnad är
viktig eftersom betaexponeringen kan produceras
billigt medan den skicklighetskrävande alfaexponeringen är betydligt dyrare.

Separering ger fördelar
Kapitalförvaltningsbranschen har de senaste åren
genomgått betydande förändringar genom att fokus
har flyttats från kapitalallokering till riskallokering.
Frikoppling av marknadsexponering från aktiv risk,
s k alfa- och betaseparering, ökar effektiviteten och
flexibiliteten i förvaltningen. Dessutom ökar risk- och
kostnadsmedvetenheten när strukturen blir tydligare
och mer transparent.
Utvecklingen på derivatmarknaderna har gjort det
möjligt att på ett effektivt sätt eliminera betaexponering där man inte önskar den och ersätta den med
annan exponering. Därtill har utbudet av rena alfaprodukter ökat kraftigt på marknaden. Traditionella

Principer för förvaltningsstruktur
Diversifiering. Diversifierat risktagande bör eftersträvas på alla investeringsnivåer.
Detta gäller både absolut marknadsrisk och aktiv risk.

Kostnadseffektivitet. Alla kostnader förenade med investeringar ska noga avvägas mot nyttan i termer av förväntad avkastning i förhållande till kostnader. Låga
kostnader har inget egenvärde. Målet är att uppnå god avkastning efter kostnader.

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.

Oberoende mellan alfa och beta. Tillämpning av ovanstående principer innebär
att det är önskvärt att hantera alfa- och betaexponering i separata mandat, där detta
är praktiskt möjligt.

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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Genom alfa- och betaseparering frikopplas marknadsexponering från den aktiva risken
Traditionell förvaltning

Alfa- och betaförvaltning

I en traditionell förvaltningsmodell är förvaltningen av marknadsexponering (beta) sammankopplad med förvaltning av den
aktiva risken (alfa). Det innebär att man t ex inte kan erhålla
aktiv japansk förvaltning om man inte samtidigt har japansk
betaexponering. Genom att separera alfa från beta kan man
uppnå en mer flexibel portföljstruktur, bättre riskspridning och
lägre kostnader samtidigt som avkastningspotentialen ökar.
Betaexponeringen uppnås via indexförvaltning såsom passiv
och semipassiv förvaltning. Alfaexponeringen uppnås genom
GTAA-mandat, aktiva mandat eller rena alfastrategier.
Alfadel

Betadel

aktiva förvaltningsmandat finns fortfarande med som
en möjlighet men konkurrerar med andra typer av
aktiva förvaltningsmandat. Även genomförandet av
fondens strategiska allokeringsbeslut görs främst via
derivatinstrument, vilket möjliggjort en mer dynamisk
och kostnadseffektiv förvaltning av de strategiska
positionerna.

Ökad flexibilitet
I tabellen på sid 17 beskrivs fondens förvaltningsmandat utifrån ett alfa- och betaperspektiv. T ex har
fondens interna förvaltning av svenska aktier delats
upp i en passiv betadel och ett par interna alfamandat.
Alfamandaten kan liknas vid marknadsneutrala strategier. Den passiva portföljen fungerar som en stabil bas
för aktielån för dessa alfamandat.
Bland fondens övergripande alfamandat finns bland
annat externt förvaltade GTAA-mandat (global taktisk
tillgångsallokering). GTAA-mandaten utgörs främst
av fonder.

Riskbudgetering
Ett aktivt och systematiskt riskbudgeteringsarbete är
en viktig del av arbetet för att skapa aktiv avkastning
både inom alfa- och betaförvaltningen. Riskbudgetering innebär att fastställa mål för aktiv avkastning
och risk för enskilda aktiva förvaltningsmandat, att
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kombinera mandaten på ett optimalt sätt samt att
följa upp att riskallokeringen i portföljen är optimal.
Riskbudgetering utgår från de tre styrvariablerna
förväntad avkastning, risk och kostnader. Syftet med
riskbudgeteringen är att inom placeringsregelverket
optimera riskutnyttjandet i förhållande till avkastning
efter kostnader.
Fondens aktiva risk är en sammansättning av över
30 olika förvaltningsmandat. I samband med AP3s
alfa- och betaseparering har risk flyttats från traditionella aktiva aktiemandat till dels semipassiva eller
fundamentalbaserade indexmandat med låg aktiv risk
vilka inkluderas i beta, dels till rena alfamandat.

Riskkontroll och uppföljning
Riskkontroll är en central del i fondens investeringsprocess. Riskkontroll ansvarar för uppföljning av såväl
enskilda mandats som fondens totala riskutnyttjande
och resultat i förhållande till limiter och målnivåer.
Limitöverträdelser följs upp och rapporteras till
fondens risk management kommitté. Uppföljning sker
löpande av såväl prisrisker som kreditrisker. På sid 2223 återfinns en mer detaljerad beskrivning över fondens
riskhantering under 2008.

Förvaltningsstruktur

t r e d j e ap -f on den 2008 ¦ 13

Nya investeringsmöjligheter

Nya investeringar sprider risker och
ökar avkastningspotentialen för AP3
AP3 är ständigt på jakt efter nya investeringsmöjligheter i syfte att diversifiera portföljen,

Jordbruksmark

bredda investeringsuniversum och höja avkastningen. Under de senaste åren har fonden

I början av 2008 gjorde AP3 de första
investeringarna i jordbruksmark. Investeringen görs via bolag som förvärvar, äger
och brukar jordbruksmark huvudsakligen
i den fertila svarta jorden-regionen där
potentialen för goda skördar är stor men
kompetens och finansiella resurser saknas.
Genom att introducera modern utrustning
och teknik ökar produktiviteten och effektiviteten i jordbruken.

investerat i en rad nya instrument.

Säkerställda banklån
Säkerställda banklån är fordringar som
en bank skiljer ut från sin balansräkning
och som finansieras genom emission av
värdepapper till kapitalmarknaden. De
avyttrade fordringarna kan avse bostadslån,

Gröna obligationer
Världsbanken finansierar olika projekt runt
om i världen, däribland klimatrelaterade
projekt som syftar till att minska koldioxidutsläpp. Under 2008 emitterade Världsbanken sin första s k gröna obligation där
lånesumman är dedikerad till miljöprojekt.
Genom att investera i obligationen erhåller AP3 en stabil avkastning till låg risk
samtidigt som fonden breddar sina miljöinvesteringar.
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konsumentkrediter, företagskrediter etc.
Värdepapprena, som är en typ av obligationer, löper med en viss ränta.
Innehavare av obligationer som avser
företagskrediter har säkerhet i företagets
tillgångar. Vid en eventuell konkurs har
obligationsinnehavarna bättre rätt till tillgångarna än innehavarna av s k mezzaninelån, högränteobligationer och företagets
aktieägare. I USA har säkerställda banklån
varit vanliga sedan början av 80-talet och i
Europa sedan millenniumskiftet. För
företag är det en vanlig finansieringskälla
för investeringar i t ex maskiner och företagsköp. Det är oftast en billigare finansiering än att låna genom egna certifikats- och
obligationsprogram.
Under 2008 gjorde AP3 de första
investeringarna i säkerställda banklån.
Investeringarna förväntas sänka risken i
portföljen och ge en avkastning på 9-10
procent per år.

Nya investeringsmöjligheter

Försäkringsrelaterade
investeringar
Olika typer av försäkringsrelaterade värdepapper emitteras till kapitalmarknaden
av försäkrings- och återförsäkringsbolag.
Syftet för försäkringsbolagen är att lyfta av
en del av sina risker, exempelvis risken för
stora skador till följd av naturkatastrofer.
De som investerar i försäkringsrelaterade
värdepapper får en avkastning som väl
kompenserar för risken att förlora hela eller
delar av det investerade kapitalet om en
naturkatastrof skulle inträffa.
Försäkringsrisker är fundamentalt oberoende av finansmarknaderna. Genom att

allokera en del av fondens kapital till den
här typen av investeringar kan den totala
risken i AP3s portfölj sänkas samtidigt som
den förväntade avkastningen stabiliseras.
Investeringarna kompletterar fondens
traditionella investeringar i bl a aktier och
obligationer.
Genom att sätta samman ett antal olika
oberoende försäkringsrisker som t ex jordbävningar, orkaner och stormar i olika delar
av världen kan en diversifierad portfölj med
begränsad exponering för enskilda händelser byggas. I slutet av 2008 gjorde fonden
sin första investering inom detta område.

Global taktisk tillgångsallokering
Global tillgångsallokering (GTAA), är en
förvaltningsstil som agerar brett över flera
olika tillgångsklasser (aktier, räntebärande
tillgångar och valuta) samt regioner.
Exponering tas i regel via terminser.
GTAA är okorrelerad med andra tillgångar
och förvaltningsstilar. Förvaltaren drar
nytta av felprissättningar mellan olika
tillgångar och marknader på grund av att
det finns investerare som inte är vinstmaximerande, t ex centralbanker och pensionsfonder som rebalanserar sin portfölj.
GTAA har visat sig vara ett kapitaleffektivt

Clean-tech

sätt att få riskexponering samtidigt som
alfa kan genereras. AP3 har investerat i
GTAA-fonder sedan 2007.

I takt med att klimatdebatten har ökat har
utvecklingen av alternativa energikällor
tagit fart och blivit en allt intressantare
investering. Under 2008 gjorde AP3 sin
första investering i en clean-techfond.
Fonden investerar i nordiska bolag inom
förnyelsebar energi, energieffektivisering,
förnyelsebara material och kemikalier samt
återvinnings- och reningsteknologier.
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Alfa- och betaseparering nu genomförd

Läs mer om AP3s
förvaltningsmandat
på sid 57 samt på
www.ap3.se.

AP3s förvaltningsstrategi bygger på de senaste rönen
inom kapitalförvaltning, bl a en separering av passiv exponering och aktivt risktagande. Under 2008
fullföljdes omvandlingen av AP3s investeringsverksamhet i enlighet med de nya tankegångarna. I detta
avsnitt beskrivs också översiktligt förvaltningsmandaten vid utgången av 2008.

AP3s ambition är att ligga i framkant av den pågående
nydaningen av förvaltningen av pensionskapital. Synen
på hur man når framgång inom långsiktig kapitalförvaltning har de senaste åren genomgått en påtaglig
förändring, med ökat 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,
bl a genom hantering av portföljrisk via derivat. Detta
möjliggör en förvaltning där implementeringen av
aktiv risk (alfa) frikopplas från implementering av
marknadsexponering (beta).
Under 2008 har AP3 fortsatt separeringen av alfa
och beta och separeringen är nu helt genomförd. (Se
sid 11-12 för en beskrivning av alfa och beta)
AP3s investeringsverksamhet är uppdelad i tre
funktionella enheter: strategisk allokering, alfa- och
16 ¦ t r ed j e ap-f onden 2008

betaförvaltning och alternativa investeringar. Avdelningen för strategisk allokering gör medelfristiga
avvikelser från normalportföljen med s k strategiska
positioner. Alfa- och betaförvaltningen ansvarar
för förvaltning av marknadsnoterade tillgångar.
Avdelningen för alternativa investeringar hanterar de
tillgångar som inte är marknadsnoterade eller har låg
likviditet.

Alfa- och betaförvaltning
Alfa- och betaförvaltningen är uppdelad i tre enheter:
1) Alfaförvaltningen, som via aktiv positionstagning
ska uppnå en absolut positiv avkastning. Alfaförvaltningen tar positioner inom såväl aktier, ränteinstrument som valuta.
2) Betaförvaltningen, som ansvarar för att fondens
likvida placeringar och valutaexponering är allokerade
enligt AP3s normalportfölj. I betaförvaltningens
uppgifter ingår även att ta hand om likvidflöden till
och från fonden.
3) Externförvaltningen, som bidrar till förvaltningsarbetet genom att hitta alfa- och betaförvaltningen med
framgångsrika och kostnadseffektiva externa förvaltare.
Mål och risklimiter inom alfa- och betaförvaltningen definieras i termer av aktiv avkastning i såväl aktiv
risk (tracking error) som absolut risk (Value at Risk).

Investeringsverksamheten

Mandat

Beskrivning av mandat

Alfamandat
Aktiv obligationshandel

Positionstagning på obligationsmarknaden globalt. Förvaltningen är uppdelad i fem mandat. Ett mandat
som avser i huvudsak statsrisk och som tar positioner med avseende på duration, avkastningskurvan samt
ränteskillnader mellan länder. Fyra mandat inom kreditmarknaden. Ett av dessa är internt förvaltat som tar
positioner globalt inom kreditobligationer samt kreditderivat, medan de andra är externt förvaltade med
inriktning på företagsobligationer inom amerikansk investment grade, amerikanska high yield samt engelska
investment grade.

Korträntor

Ett internt aktivt förvaltat mandat där positioner tas på de korta avkastningskurvorna i olika regioner. Positioner
tas i huvudsak med räntederivat .

Svenska aktier

Två internt förvaltade mandat där positioner tas inom svenska aktier och aktierelaterade instrument.

Utländska aktier

Drygt tio externt förvaltade aktiemandat inom olika segment på aktiemarknaderna i Europa, Nordamerika,
Asien och tillväxtmarknader.

Aktiv valutahandel

Två internt förvaltade mandat där aktiv avkastning skapas via positionstagning på valutamarknaderna

GTAA

Åtta externt aktivt förvaltade mandat där positioner tas mellan olika tillgångsklasser och regioner.

TAA

Ett internt förvaltat mandat där positioner tas i aktier, räntebärande tillgångar och valutor inom ramen för
hanteringen av fondens in- och utflöden. Positioner tas även inom ramen för de återbalanseringar som görs
för att upprätthålla fondens investeringar relativt normalportföljen.

Betamandat
Semipassiva obligationer

Intern förvaltning av fondens exponering mot globala obligationsmarknaden. För att minska kostnaden för att
upprätthålla exponeringen replikeras jämförelseindex med ett mindre antal obligationer än vad index innehåller.

Passiva aktier

Externt och internt förvaltade aktieportföljer som har som mål att följa fondens jämförelseindex inom olika
regioner.

Semipassiva aktier

Fyra externa förvaltningsmandat som med lägre risktagande skall försöka överträffa avkastningen på fondens
aktieindex för globala och nordamerikanska aktier.

Fundamentala aktieindex

Interna och externa aktiemandat som förvaltas mot olika s k fundamentalbaserade index. Dessa index avser
svenska, europeiska och nordamerikanska aktier.

Marknadsvärde alfa- och betamandat
Totalt marknadsvärde alfa- och betaportföljerna per 31 dec 2008 uppgick till 150,2 mdkr.
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Investerade belopp utav
ursprungliga investerUrsprungliga investeingsåtaganden (exkl
ringsåtaganden i mdkr
distributioner) i mdkr
Marknadsvärde 1
per 31 dec 2008
per 31 dec 2008 mdkr per 31 dec 2008

Förvaltningsmandat inom alternativa investeringar per 31 december 2008

Mandat

Beskrivning av mandat och förvaltning

Onoterade aktier

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

Fastigheter

20,1

11,8

10,8

varav 1,5

varav 1,1

varav 1,0

1,5

0,8

7,7 2

varav 1,5

varav 0,8

varav 0,7

Investeringar i fastigheter är under uppbyggnad och består ett 25%-innehav i
Vasakronan samt innehav i internationella fastighetsfonder.
Investeringar i internationella fastigheter görs via fonder.

Skogsfastigheter

Investeringar i skogsfastigheter görs både i Sverige och internationellt.

3,2

1,7

2,3

Nya strategier

Investeringari nya strategier består av life science-aktier, försäkringsrelaterade
värdepapper, säkerställda banklån, noterade mycket små bolag (s k micro cap) samt
jordbruksmark. Portföljen är under uppbyggnad.

1,6

1,0

3,1

varav 1,6

varav 1,0

Investeringar i säkerställda banklån
1
2

V ärden är baserade på senast tillgängliga värdering, tredje kvartalet 2008.
AP3 har även fastighetsexponering i form av bostadsobligationer motsvarande 6,2 mdkr. Det är bara vissa typer av investeringar som har i förväg ställda investeringsåtaganden.

Läs mer om AP3s
innehav i onoterade
aktier och fastigheter på sid 57-58
och på www.ap3.se.

1

varav 2,0
varav 0,7

Investeringar i life science-aktier görs i mindre noterade bolag i Europa.

U nder 2008 har 5-procentgränsen överskridits pga fallet
i tillgångsvärden. (Se sid 45)
2
Se ordlista

Alternativa investeringar

Infrastrukturtillgångar

Genom sin långsiktighet är AP3 lämpad som investerare
i alternativa tillgångar. För t ex infrastruktur är investeringsavtalen långa och avkastningspotentialen högre än
för likvida tillgångar med motsvarande risknivå.
AP3s portfölj med alternativa investeringar består
av onoterade aktier, infrastrukturtillgångar, fastigheter,
skogsfastigheter samt alternativa absolutavkastande
strategier, s k nya strategier.
Investeringar inom fastigheter, skogsfastigheter,
infrastrukturtillgångar och absolutavkastande strategier såsom försäkringsrelaterade värdepapper och
säkerställda banklån bidrar främst till riskdiversifiering,
medan onoterade aktier och absolutavkastande strategier såsom life science och jordbruksmark i första hand
syftar till att höja avkastningen.

Investeringar i infrastruktur utgörs främst av offentliga
investeringar som till exempel skolor, vägar och sjukhus
som finansieras med privata medel. Investeringarna
förväntas ge hög och stabil årlig utdelning under långa
perioder (upp till 30 år) samtidigt som motpartsrisken
är begränsad och därför lämpar sig väl för långsiktiga
investerare som pensionsfonder. Infrastruktur klassificeras enligt AP-fondernas placeringsregler som
onoterade aktier vilket innebär en begränsning för hur
aktiv fonden kan vara inom detta område.

Onoterade aktier

Nya strategier

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 (s k fond-i-fond). Enligt APfondernas placeringsregler får maximalt 5 procent av
fondens tillgångar placeras i onoterade aktier1.
En hörnsten i AP3s förvaltningsfilosofi är att bygga
en portfölj som är väldiversifierad avseende geografisk
region (Norden, övriga Europa och övriga världen) och
investeringskategori (buy-outs och venture capital) 2.

AP3 investerar i ett flertal strategier som mäts mot
absolutavkastande mål. Bland investeringarna märks
bl a säkerställda banklån, jordbruksmark, försäkringsrelaterade värdepapper och life science.
Investeringar i innovativa life science-bolag kan ge
mycket god avkastning men kräver i regel att man som
investerare har tålamod. Investeringar i denna sektor
karakteriseras av låg likviditet och hög kursrisk. Genom
att bygga en portfölj av många bolag i olika delsektorer
kan dock den företagsspecifika risken begränsas.
Läs mer om investeringar i övriga nya strategier på
sid 14-15.
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Fastigheter och skog

AP3s långsiktiga mål är en fastighetsexponering inklusive skogsfastigheter och infrastrukturtillgångar som
uppgår till 10 procent av den totala portföljens värde.
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Stimulanser ska bryta nedgången
Efter några år med en stark konjunkturutveckling var

Brant fall för realekonomin

det väntat att världskonjunkturen skulle komma att

Även om det inte finns en allmänt vedertagen definition av vad som utgör en världsomfattande recession
är det med stor sannolikhet så att världsekonomin för
närvarande befinner sig i en osedvanligt kraftig sådan.
På förhand kan det dock vara svårt att avgöra exakt när
en recession inträffar och hur pass djup den är. Detta
faktum illustreras av att det amerikanska forskningsinstitutet National Bureau of Economic Research
(NBER) först drygt ett år i efterhand kunde konstatera
att den amerikanska ekonomin befunnit sig i recession
sedan december 2007. Att den amerikanska ekonomin
skulle avmattas under 2008 var de flesta bedömare ense
om. Däremot var det länge oklart huruvida avmattningen skulle komma att betecknas som en recession
eller inte.
Rekvisiten för att en ekonomi befinner sig i recession är betydligt bredare än att bara handla om BNPtillväxt. Den amerikanska ekonomin fortsatte att växa
under det första halvåret 2008, trots att ekonomin
redan då befann sig i recession enligt NBER. BNPutvecklingen för det andra halvåret blev dock negativ
enligt det preliminära utfallet. Särskilt det sista kvartalets utveckling visade en påtaglig dämpning och
BNP föll med drygt 1 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

dämpas under 2008. Den huvudsakliga orsaken till
att världsekonomin förutsågs sakta in var den kris
som först hade uppstått på den amerikanska bolånemarknaden och som sedermera utvidgades till att
beröra hela den globala finanssektorn.

Länge ansågs dock den finansiella krisens verkningar
på den reala ekonomin bli någorlunda begränsade.
Under det första halvåret 2008 var konjunkturen
fortsatt god i stora delar av Asien och Latinamerika.
En dämpning av tillväxten i många av euroområdets
ekonomier skedde men i USA - finanskrisens epicentrum - fortsatte ekonomin att växa under det första
halvåret. Samtidigt steg råvaru- och livsmedelspriser
till rekordnivåer. I flertalet länder steg inflationstakten
påtagligt och på många håll höjde centralbankerna sina
styrräntor. Samtidigt växte problemen på de finansiella
marknaderna. När den drygt 160 år gamla amerikanska
investmentbanken Lehman Brothers ansökte om
konkursskydd i september 2008 sände det signaler om
att kontrollmekanismerna inom det finansiella systemet
inte hade fungerat. Förtroendekrisen i det finansiella
systemet blev nu fullständig och under senhösten 2008
stod det klart att det som inte fick hända faktiskt hade
hänt; det finansiella systemet befann sig i en systemkris.
Finans- och penningpolitiska stimulanser

Systemkrisen fick till följd att skillnaderna mellan centralbankernas styrräntor och interbankräntorna, dvs räntan
på lån banker emellan, sköt i höjden. Som konsekvens
upphörde vissa kreditmarknader i praktiken att fungera
och tillgångspriser världen över föll. Samtidigt sjönk både
företags- och konsumentförtroendet i botten. Den finansiella systemkrisen började därmed få alltmer påtagliga
effekter på den reala ekonomin.
Under senhösten diskuterades olika finanspolitiska
stimulansåtgärder i flertalet länder. Finanskrisens stödpaket kom i slutändan att sträcka sig utanför den finansiella
sfären, med direkta stöd till exempelvis den amerikanska
bilindustrin. Samtidigt vidtog världens centralbanker
extraordinära åtgärder för att mildra effekterna av den
finansiella systemkrisen. Flera centralbanker, däribland
Sveriges Riksbank, sänkte dessutom sina styrräntor kraftigt och i många fall till historiskt låga nivåer.

Globala följdverkningar

Även på andra håll i världen försämrades det ekonomiska läget med oroväckande hastighet efter kollapsen
på de finansiella marknaderna. En dämpning av
ekonomierna i euroområdet skedde visserligen redan
under sommaren. I Tyskland föll BNP-tillväxten under
det andra och tredje kvartalet och många länder inom
euroområdet uppvisade åtminstone ett kvartal med
negativ BNP-tillväxt. Under senhösten blev recessionssignalerna i Europa alltmer tydliga. I Sverige, exempelvis, steg varslen under senhösten till samma nivåer som
under krisåren i början av 1990-talet.
Även tillväxttakten i länder som Indien och Kina
visade tecken på att börja avta. Den ekonomiska
politiken i Kina lades snabbt om från åtstramning till
stimulans, bl a sänkte den kinesiska centralbanken sin
styrränta och reservkravet för banker minskades. Ryssland drabbades av fallande råvarupriser och Moskvabörsen sjönk kraftigt under året. I slutet av året var
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6

marknadsvärdet på Moskvabörsen endast omkring 30
procent av vad det var i början av 2008.

5

Inflationsoro drev upp räntorna

10-åriga statsobligationsräntor, 2008, %¹
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Under senhösten föll obligationsräntorna.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta¹
16 %

Efter en period med låg inflation steg inflationen
påtagligt under slutet av 2007 och under det första
halvåret av 2008. En betydande del av inflationsökningen berodde på stigande råvaru- och energipriser.
Oljepriset fortsatte att stiga under den första halvan av
2008 och under sommaren nådde priset för Nordsjöoljan (den s k Brentoljan) sin topp och pendlade då
mellan 130 och 145 dollar per fat. Flera centralbanker
såg en risk för att råvaru- och energiprisökningarna
skulle leda till stigande inflationsförväntningar, vilket
riskerade att bli en självuppfyllande profetia. Exempelvis
höjde Riksbanken sin reporänta så sent som i början av
september till 4,75 procent i syfte att hindra inflationen
från att hålla sig kvar på höga nivåer.
Kraftiga sänkningar av styrräntorna

12

Efter att inledningsvis 2008 ha fallit tillbaka något
steg de långa obligationsräntorna under våren och
sommaren. Skälet var förväntningar om att centralbankerna trots allt skulle komma att behöva bekämpa
ett inflationstryck även då konjunkturen mattades
av. Både i Sverige och i Tyskland steg de 10-åriga
statsobligationsräntorna till de högsta nivåerna på
flera år. Oljepriset föll kraftigt efter sommaren och vid
slutet av 2008 var priset på olja drygt 37 dollar per fat.
Även andra energi- och livsmedelspriser föll tillbaka.
Mot den bakgrunden och i samband med kollapsen
för det finansiella systemet på hösten, sänkte ett antal
centralbanker sina styrräntor kraftigt. I december 2008
sänkte den amerikanska centralbanken styrräntan till
ett intervall mellan 0 och 0,25 procent, den lägsta på 60
år. Fortsatta styrräntesänkningar i andra länder är att
vänta i början av 2009, vilket speglas i att obligationsräntorna föll tillbaka påtagligt under den senare delen
av 2008. I slutet av 2008 var räntan på amerikanska
10-åriga statsobligationer på den lägsta nivån sedan
början av 1950-talet.
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Obligationsräntan har inte varit så låg sedan 1950-talet.

Aktiemarknadsutveckling, 2008, (index 100)¹
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Kraftiga börsfall i alla regioner under hösten.
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Förbättring på interbankmarknaden

Oron för snabbt stigande priser byttes till oro över
fallande priser. Fallande priser, s k deflation, kan
exempelvis innebära att företag och hushåll avstår från
att köpa varor och tjänster i avvaktan på att priserna
kommer att falla ytterligare. På så vis kan en redan
allvarlig dämpning av ekonomin förvärras ytterligare.
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Den finansiella systemkrisen innebar ökad efterfrågan
på säkra placeringar. Fallande obligationsräntor var
inte bara ett uttryck för deflationsoro och ekonomisk
stagnation, utan även för minskad riskbenägenhet.
Centralbankernas massiva stödinsatser gav dock en
viss förbättring på vissa finansiella marknader i slutet
av 2008. Situationen på interbankmarknaden lättade
något och skillnaderna mellan centralbankernas styrräntor och interbankräntorna föll tillbaka en del.
Kronan försvagades

Under 2008 försvagades den svenska kronan kraftigt
mot yenen, dollarn och euron. Framförallt under
senhösten stärktes den japanska yenen och den amerikanska dollarn mot den svenska kronan. Från nivåer
i början av året på strax under ca 5,75 kronor per yen
respektive ca 6,40 kronor per dollar försvagades kronan
till ca 8,60 respektive ca 7,75 i slutet av 2008. Från att ha
uppvisat en relativt stabil utveckling mot euron kring
nivåer runt 9,40 hade kronan försvagats till drygt 10,90
i slutet av 2008.
En dyster börsutveckling

Den väntade dämpningen av världskonjunkturen
innebar att vinstförväntningarna reviderades ned under
början av 2008. Börserna utvecklades därför svagt
men nedgången var ändå begränsad. Den större delen
av korrektionen på aktiemarknaderna skedde under
september och oktober i samband med den finansiella
systemkollapsen.
Under 2008 föll börserna i Sverige, Euroområdet,
Storbritannien och USA med 30 till 45 procent. I Asien
föll den japanska börsen med drygt 45 procent, medan
övriga Asien föll något över 50 procent. Även på de
s k tillväxtmarknaderna utvecklades börserna svagt
med nedgångar på över 50 procent.
Den internationella börsutvecklingen präglades
av en extrem volatilitet. Till exempel upplevde den
svenska börsen under hösten dagliga prisrörelser på
över 5 procent vid ett flertal tillfällen. Även om börsnedgången kan relateras till den makroekonomiska utvecklingen och oro för den framtida vinstutvecklingen,
har den också varit direkt kopplad till den finansiella
oron. När det finansiella systemet började svikta
ordentligt i samband med Lehman Brothers konkurs
vidtog många investerare riskreducerande åtgärder
genom att sälja riskfyllda tillgångar till förmån för
säkra statspapper. När aktiepriserna föll kraftigt fick de
som hade belånat sina portföljer problem. De tvingades

Kronans kurs mot euro, US-dollar och japanska yen, 2008¹
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SEK per JPY

Kraftig kronförsvagning i slutet av året.

sälja delar av sina innehav för att minska sina risker
och balansräkningar, med ytterligare prisfall som följd.
Detta innebar att företagens möjligheter att finansiera
sig utanför börsen försämrades, och skillnaden mellan
räntor på företagsobligationer och statsobligationer
ökade.
Ekonomisk politik nyckeln till återhämtning

Den stabiliserande kraften i det ekonomiska förloppet
utgörs nu av den ekonomiska politiken. En rekapitalisering av banker och andra finansinstitut har redan inletts och kommer med all sannolikhet att fortsätta. Att
dåliga lån övergår i statligt ägande kan vara att föredra
men är samtidigt förknippat med en problematik som
handlar om värderingar av tillgångar där prissättningen
helt enkelt inte fungerar. Man kan därför utgå från att
det kan komma att ta tid att reda ut problemen i det
finansiella systemet.
Samtidigt ses att ekonomisk-politiska åtgärder
nu inriktas på att direkt understödja ekonomins
efterfrågesida och att i möjligaste mån försöka mildra
recessionens inverkan. Både centralbanker och regeringar, i enskilda och samordnade aktioner, kan väntas
att fortsätta och intensifiera åtgärdspaketen framöver.
Även om ekonomisk-politiska åtgärder inte har kunnat
hindra att världsekonomin hamnar i en recession är
det troligt att de kan begränsa recessionens varaktighet
samt hur djup konjunkturnedgången i slutändan
faktiskt blir.

1

Källa Reuters EcoWin
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Riskhantering
10-åriga stadsobligationsräntor, 2007, %¹
6
5

Riskhantering under kris

4
3
Euroområdet

I krissituationer som den vi har upplevt under 2008
ställs betydelsen av en god riskhantering och risk-

Sverige

USA

Volatilitet i AP3s portfölj under 2008

kontroll på sin spets. Struktur, ordning och reda samt

30 %

tydliga ansvar är nödvändiga faktorer för att möjlig-

25

göra flexibilitet i krishanteringen. AP3 har vidtagit ett

20

stort antal åtgärder för att få kontroll över fondens

15

risker.

10
5

Riskkarta

0

AP3 grupperar identifierade risker enligt fyra riskkategorier; marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker
och regelverksrisker. Under varje riskkategori återfinns
ett antal typer av risk exemplifierade i bilden nedan.
Marknadsrisker
Aktiekursrisk
Ränterisk
Valutarisk
Inflationsrisk
Likviditetsrisk
Politisk risk
Landrisk

Kreditrisker
Kreditrisker
Emittentrisk
Motpartsrisk
Leveransrisk

Operativa rrisker
Operativa
isker
Aktier
Akt
A
ier
Processrisk
Systemrisk
Personalrisk
Bedrägeririsk
Avbrottsrisk

Regelverksrisker
Legal risk
Regelbrott
Ryktesrisk

AP3s verksamhet består i att ta risker för att generera avkastning på det kapital som fonden förvaltar.
Marknadsrisker och emittentrisk är aktivt förvaltade
risker. Mandat för risktagande delegeras från fondens
styrelse till VD och vidare till enskilda förvaltare.
Övriga risker kan ses som s k residualrisker. Med
det menas att de ”följer med” verksamheten men
bidrar inte aktivt till avkastningen varför målet är att
minimera dessa till en kostnad som bedöms rimlig.
Marknadsrisker och kreditrisker kvantifieras och
följs upp dagligen av såväl fondens förvaltare som av
avdelningen för riskkontroll. Övriga risker hanteras
genom att rutiner och processer utvärderas och dokumenteras.

Marknadsrisker

1

Se ordlista

Fondens avkastning 2008 slutade på –19,8 procent efter
kostnader, vilket innebär en minskning av fondkapitalet med 44,8 mdkr jämfört med 2007. Drygt 95 procent
av värdenedgången består av s k orealiserade förluster.
För majoriteten av positionerna är AP3s uppfattning
att värden kan återvinnas på lång sikt. Investerings-
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Volatiliteten, dvs prisrörligheten i marknaden steg under hösten till
mycket höga nivåer.

strategin ligger kvar med endast mindre förändringar
inför 2009.
Volatiliteten, dvs prisrörligheten, i marknaden,
steg under hösten till mycket höga nivåer. Den höga
marknadsvolatiliteten medförde att risknivåerna ökade
både i absoluta och relativa termer. För att parera den
stigande volatiliteten gjorde fonden en översyn av rutinerna för rebalansering mellan aktier och räntebärande
tillgångar samt mellan valutor. Intervallgränserna har
setts över. AP3 tillämpar en policy för rebalansering
av portföljen som innebär att vikterna i referensindex
inte är fasta utan tillåts variera inom ett intervall. Möjlighet att fatta snabba beslut, att använda pragmatiska
lösningar och att vara flexibel har varit viktigt för att
inte orsaka fonden onödiga kostnader i den turbulenta
marknaden. Trots de ändrade rebalanseringsprinciperna ökade portföljens volatilitet 1 under november
och december.
Att vara medveten om vilka exponeringar som
fonden är utsatt för, samt vilka konsekvenser dessa
kan få i olika scenarier är viktigt för att kunna vidta
nödvändiga åtgärder. Detta gäller för såväl direkta som
indirekta exponeringar. Indirekta exponeringar kan
t ex uppstå genom fondplaceringar av olika slag och
deltagande i samförvaltning av tillgångar. AP3s indirekta exponeringar mot framförallt den amerikanska
kreditmarknaden genom deltagande i en samförvaltning av tillgångar kopplad till fondens värdepappersutlåning har gett upphov till en orealiserad förlust
om 226,6 mkr. Samförvaltningen hanteras av AP3s
depåbank Northern Trust efter uppsatta investeringsriktlinjer. När kreditmarknaden kollapsade i USA i

Riskhantering

samband med Lehman Brothers konkurs tvingades
Northern Trust redovisa ett underskott i samförvaltningen av tillgångar. Denna stängdes därmed för inoch utträden. Marknadsvärdet på placeringarna skrevs
ner och respektive medlem fick tillskjuta kapital för att
upprätthålla värdet på samförvaltningen. AP3s andel
av detta kapitaltillskott redovisas som en orealiserad
förlust för 2008.

Kreditrisker
Under 2008 har tre aktieinnehav skrivits ned till noll.
Tabellen nedan visar anskaffningsvärdet för dessa
innehav. AP3 har också obligationer emitterade av
Lehman Brothers. Per årsskiftet värderades dessa till
10 procent för ej efterställda lån medan förlagslånen
har skrivits ned till noll. Bedömningen är att återvinningsvärdet för dessa innehav är marginellt. Ställt i
relation till fondkapitalet om 181 mdkr per 31 december
2008 uppgår dessa nedskrivningar till 0,1 procent av
fondkapitalet.
Större nedskrivningar 2008
Emittent
D Carnegie AB
Kaupthing Bank HF
Lehman Brothers Holding Inc
Lehman Brothers Holding Inc
Lehman Brothers Holding Inc
Summa

Anskaffningsvärde, mkr
Aktier
Aktier
Aktier
Förlagslån
Obligationslån

91,3
69,9
5,7
35,0
2,6
204,5

Motparts- och leveransrisker
Motpartsrisker är risken att en motpart inte kan
fullfölja sina åtaganden och avser valutaaffärer och
derivattransaktioner som inte avräknas via s k clearinghus. Leveransrisker uppstår t ex vid avveckling av
valutaaffärer då en part måste utföra betalning av sitt
åtagande enligt kontrakt utan att kunna säkerställa att
motparten fullgör sin del av åtagandet.
AP3 har under 2008 arbetat aktivt med att följa
upp motpartsrisker. De grundläggande kraven är att
AP3 inte godkänner motparter som inte har en god
kreditrating, minst A- av Standard & Poor’s eller motsvarande ratinginstitut, samt har ingått ett ISDA-avtal
med AP3. ISDA-avtalet reglerar bl a hur fordringar
och skulder ska hanteras om den ena parten inte längre
kan fullfölja sina åtaganden. AP3 har under året valt
att exkludera vissa motparter från fortsatt handel och
minskat eller i förtid avslutat exponering mot andra.
AP3 har även fokuserat på att ytterligare minimera
motpartsriskerna genom att ingå CSA-avtal. Ett
CSA-avtal innebär att den part som har en utestående
skuld måste ställa säkerhet för denna skuld i form av
likvida medel eller värdepapper. AP3 har i dagsläget

ingått CSA-avtal med drygt hälften av sina motparter.
Förhandlingar pågår med resterande motparter.
Leveransrisker avseende valutatransaktioner kan
minskas genom att avveckling sker genom CLS. CLS
är ett system som möjliggör simultan avveckling av
valutatransaktioner via en oberoende tredje part. AP3
tillämpar denna metod för samtliga kontraktstyper,
valutor och motparter där så är möjligt.
Inga förluster har uppstått från vare sig motpartseller leveransrisker under året.
AP3 följer kontinuerligt upp kreditstatus och
mellanhavanden med depåbanken Northern Trust och
fondens clearingbanker UBS och JP Morgan.

Operativa risker och regelverksrisker
Vid stor marknadsoro är det av yttersta vikt att de
system som stödjer verksamheten fungerar tillfredsställande, att positioner är korrekta och uppdateras utan
fördröjning, att värderingsmetoder och riskmetoder är
tillförlitliga samt att transaktionsprocessen fungerar
med nödvändiga kontroller på plats. AP3 arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar av de affärsstödjande
processerna. Likaså är det extra viktigt att ha solida
avtal på plats och att ha kontroll över avtalsvillkor. AP3
har juridisk kompetens internt men anlitar även extern
juridisk expertis vid behov.

Värderingar
Värderingsosäkerheten ökar i en marknad med hög
volatilitet och låg likviditet. För marknadsnoterade
tillgångar sker värdering i första hand till officiellt
noterade priser. Om tillförlitligt pris saknas används
teoretisk modellvärdering. Under 2008 har en större
andel än tidigare av fondens räntebärande värdepapper
modellvärderats pga den lägre likviditeten i marknaden. Även derivat som handlas OTC1, t ex valutaterminer och ränteswappar, modellvärderas.
Tillgångar som inte värderas på en noterad marknad
är för AP3s del fastigheter och onoterade aktier. Dessa
tillgångsslag värderas med lägre periodicitet än noterade tillgångar. Värderingarna baseras på vedertagna
principer för bedömning av verkligt värde. Placeringar i
onoterade aktier, vilket sker genom investeringar i riskkapitalfonder, baseras på de senast erhållna kvartalsrapporterna. Dessa rapporter erhålls vanligtvis inom 90
dagar efter kvartalsavslut. Per årsskiftet baseras alltså
värderingen av onoterade aktier på rapporter per 30
september 2008 justerat för in- och utflöden under
fjärde kvartalet. AP3 tillämpar fastställda värderingsprinciper konsekvent över tiden.

1

Se ordlista
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Långsiktigt resultat

Fondkapitalet tillbaka till nivån för 2005
Fondkapitalet har ökat men inte
tillräckligt...

Fondkapitalets utveckling 2001– 2008
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...trots värdeökning i form av positiv
avkastning och inflöden

Total avkastning inklusive nettoinflöden 2001– 2008
200 mdkr

181,0
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Av tillväxten i AP3s fondkapital om 47 mdkr
2001–2008, förklaras 25,8 mdkr av fondens avkastning.
Resten, 21,2 mdkr, hänför sig till positiva inflöden från
pensionssystemet.
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Ingångskapital
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I samband med reformen av det svenska pensionssystemet 2001 fick AP3 134 mdkr att förvalta. Vid utgången av 2008 uppgick fondkapitalet till 181 mdkr, en
ökning med 47 mdkr sedan start. Fondkapitalet minskade avsevärt under 2008 som en följd av finanskrisen.
Fondens diversifiering har inneburit att förlusterna har
dämpats.

21,2

25,8

Nettoinflöden
2001–2008

Totalavkastning
efter kostnader
2001–2008

Utgående kapital
2008

Nominell och real avkastning 2001–2008

Real avkastning 0,4 procent per år
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AP3s mål är att skapa en real avkastning (avkastning
rensat för inflation) om minst 4 procent per år sett över
tiden. Under perioden 2001–2008 har den nominella
avkastningen uppgått till i genomsnitt 2 procent per år
med en genomsnittlig inflationstakt på 1,6 procent. Den
reala avkastningen har uppgått till 0,4 procent per år.
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Långsiktigt resultat

Strategisk allokering har bidragit positivt
trots negativt bidrag 2008...
Beslut om förändringar av normalportföljen i form av
strategiska positioner har höjt avkastningen med 5,0
mdkr under perioden 2001–2008. Dessa förändringar
har varit av två slag. Dels har de syftat till att förbättra
diversifieringen i portföljen genom att introducera
investeringar i nya tillgångsslag och marknadssegment.
Dels har portföljen löpande anpassats utifrån medelfristiga prognoser för avkastning och risk på olika
tillgångar.

Strategiska allokeringsbeslut, några exempel

❖ 2002 investering i amerikanska företagsobligationer
❖ 2003 investering i amerikanska och europeiska småoch medelstora aktiebolag
❖ 2003 försäljning av japanska obligationer
❖ 2005 minskad duration räntor
❖ 2005–2007 minskad valutaexponering
❖ 2006 investeringar i aktier på tillväxtmarknader
❖ 2007 regionala räntepositioner med övervikt i USA
❖ 2
 008 minskad exponering i små- och medelstora bolag samt
amerikanska aktier

... men den aktiva förvaltningen drabbades
hårt av finanskrisen....
Fondens aktiva avkastning (portföljavkastning jämfört
med index) utvärderas över en treårsperiod. I samband
med den amerikanska bolånekrisen 2007 började det
aktiva resultatet försämras påtagligt och under 2008 förvärrades det. Den aktiva avkastningen har under perioden
2006–20081 bidragit negativt med 0,7 procentenheter i
snitt per år. Den omstrukturering som gjorts av förvaltningen genom alfa- och betaseparering skapar bättre
förutsättningar framgent att erhålla positiv avkastning.
Den aktiva risken (variationen i avvikelsen från index)
mätt som tracking error har varit låg med ett genomsnitt
på 0,6 procent. Informationskvoten (aktiv avkastning/
aktiv risk) för perioden 2006–2008 var negativ.

.... medan diversifieringen av alternativa
investeringar bidrog positivt
AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör investeringar
inom tillgångsslag som normalt sett bara är öppna för
investerare som kan ingå långsiktiga avtal. Investeringarna erbjuder, bl a genom risk- och likviditetspremier,
en hög avkastning i förhållande till likvida tillgångar.
Portföljen utvärderas över en treårsperiod. Under
2006–2008 har alternativa investeringar genererat en
avkastning om 5,5 mdkr efter kostnader1, motsvarande
en årlig avkastning om 15,1 procent. 2001-2008 har
alternativa investeringar avkastat 7,2 mdkr1.
1

Värden är baserade på senast tillgängliga värdering, tredje kvartalet 2008

Ackumulerad aktiv avkastning, %
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

2006

2007

2008

AP3s diversifering i alternativa investeringar

❖ 2001 första investeringen i onoterade aktier
❖ 2004 första investeringen i skogsfastigheter
❖ 2005 första investeringen i infrastruktur
❖ 2005 life science-portfölj börjar byggas upp
❖ 2006 första investeringen i asiatiska onoterade aktier
❖ 2007 första investeringen i internationella fastigheter
❖ 2008 första investeringen i säkerställda banklån och
försäkringsrelaterade investeringar
t r e d j e ap -f on de n 2008 ¦ 25

Årets resultat

Analys av fondens resultat 2008
Fondens resultat kan delas in i tre steg:

Avkastning i AP3s portfölj
Avkastning

0

-16,3

–

2,0

–

1,4

=

-19,7

1. Normalportföljen bidrog med -16,3%. Detta inkluderar avkastningsbidraget från
alternativa investeringar.

-5

2. De strategiska positionerna bidrog med -2,0%.
3. Aktiva avkastningen bidrog med -1,4%.

-10

Tillsammans summerar dessa till fondens totalavkastning på -19,7% före kostnader.

-15
-20

Normalportfölj

Aktiv
förvaltning

Strategiska
positioner

Total
portfölj

Normalportföljen, bidragsanalys

Normalportföljen bidrog med -16,3%

10
5

Normalportföljens tillgångar i utländsk valuta säkras för att nå en valutaexponering netto om 20%.
Kronans försvagning under 2008 innebar att nettoeffekten av fondens valutaexponering bidrog
positivt till normalportföljens avkastning med 6,3%.

0

Normalportföljens allokering till räntebärande instrument bidrog positivt med 2,2%.

-10

Normalportföljens allokering till aktier bidrog med -24.8%. Detta i sin tur kan brytas ner till bidrag
från olika aktieregioner: Sverige -4.6%, Europa -4,5%, Nordamerika -4,0%, Japan -2,2%, Asien
-0,9%, globalt -6.4% och35tillväxtmarknader -2,2%.

-15

Alternativa investeringar har gett ett bidrag på -0,1% till normalportföljens avkastning.
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Strategiska positioner, bidragsanalys

Strategiska positioner bidrog med -2,0%
5

20 %
0,0 %

Ränteportföljens duration 0kortades jämfört med normalportföljens vilket bidrog med -1,1%.
10

-0,5

0
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-1,5

-20
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-2,5

Den strategiska valutaexponeringen var under 2008 lägre än normalportföljens vilket bidrog till en
lägre avkastning med -0,6%.

Positioner mellan regioner och marknadssegment på aktiemarknaderna gav ett bidrag med -0,4% till
fondens avkastning.
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Aktiv avkastning, bidragsanalys

Den aktiva förvaltningen bidrog med -1,4%

0,0 %

Den aktiva avkastningen i aktieportföljen bidrog med -0,8%.

-0,3
Ränteportföljen bidrog med -0,4%.

-0,6

Alfamandaten bidrog med -0,1%.

-0,9

Fondens aktiva valutaförvaltning bidrog med -0,2%.

-1,2
-1,5

AP3s portfölj per 31 dec 2008
Marknadsvärde per tillgångsslag1

Marknadsvärde
mdkr % av portföljen

Noterade aktier
varav svenska
varav utländska
Räntebärande
varav svenska
varav utländska

83,2
17,7
65,5
67,0
19,1
47,9

45,9
9,7
36,2
37,0
10,5
26,5

Totalt marknadsnoterade tillgångar

150,2

83,0

Fastigheter
Onoterade aktier
Nya strategier
Totalt alternativa investeringar
Strategiska positioner
Totalt AP3s portfölj

16,2
10,8
3,1
30,2
0,7
181,0

8,9
6,0
1,7
16,7
0,4
100

Avkastning
%
Marknadsnoterade tillgångar
varav aktier 2
varav räntor 2
varav övergripande alfastrategier
Alternativa investeringar
varav fastigheter
varav onoterade aktier
varav nya strategier
Strategiska positioner 3
Totalt AP3s portfölj

Beta
-20,5
-37,6
6,4

Avkastning
Alfa
-1,4
-1,2
-1,3
-0,3

Totalt

Bidrag till total avkastning

-21,9
-38,8
5,2

-17,7
-19,8
2,4
-0,3

2,0
8,0
-31,6
-19,7

-0,1
0
0,3
-0,4
-2,0
-19,7

1

 en kassa som svarar mot terminspositionerna har i
D
tabellen fördelats på respektive tillgångsslag.
2
Avkastningen för utländska aktier och räntebärande tillgångar
är inklusive valutasäkring.
3
Avkastningen innehåller även bidrag från strategiska positioner
som är implementerade i kapitalförvaltningen.
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Ägarstyrning, miljö och etik

Ägarstyrning

AP-fondernas ägaransvar ska användas på ett sätt
som främjar målet om hög avkastning. AP-fonderna
ska inte ta näringspolitiska eller ekonomisk-politiska
hänsyn. Detta framgår av den lag som styr fondernas

ägare. AP3 var tidigt ute med att utöva ett tydligt
ägaransvar, både genom direkt dialog med bolag och
genom att uttrycka fondens åsikt på bolagsstämmor.

verksamhet. I detta kapitel beskrivs hur AP3 utövar

Aktiv ägarroll

sitt ägaransvar samt fondens arbete med miljö- och

AP3 använder sig av följande huvudsakliga medel för
att utöva ägaransvar
❖ Deltagande i valberedningar.
❖ Dialog med styrelser och bolagsledningar.
❖ Utövande av rösträtt på bolagsstämmor.
❖ Inlägg på bolagsstämmor.
❖ Aktivt deltagande för att utveckla självregleringssystemet genom deltagande i fora som Institutionella Ägares Förening samt Kollegiet för svensk
bolagsstyrning.
❖ Kontakter och samverkan med andra ägare, såväl
svenska som utländska.

etikhänsyn.

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
Under de åtta år som gått sedan den nya AP-fondslagen trädde i kraft har det skett en kraftig omsvängning i synen på betydelsen av aktiva institutionella
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Ägarstyrning, miljö och etik

Under 2008 prioriterade AP3 följande fyra fokusområden:

förklaring till hur AP3 har röstat på svenska
bolagsstämmor. Rapporten kan laddas ned från
fondens hemsida.

Prestationskoppling i aktierelaterade incitamentsprogram

Hänsyn till miljö och etik

Ersättningsfrågor utgör en stor och viktig del av fondens
bolagsstyrningsarbete. AP3 har under ett antal år
arbetat med några grundläggande krav på aktierelaterade incitamentsprogram. Fondens syn är att de ska
vara rimliga, transparenta och kopplade till prestation.
Därtill bör programmen utvärderas för att utröna om
aktieägarintresset har tillvaratagits.
AP3 verkar för mångfald i börsbolagens styrelser
och att styrelserna ska vara sammansatta på ett sätt
som speglar olika erfarenheter. Fonden arbetar för att
personer utanför de etablerade nätverken ska beredas
plats i styrelserna och förordar att en bred inventering
av möjliga kandidater görs. Särskilt angeläget är det att
andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar.

Enligt förordet till 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, såsom ILOs kärnkonventioner, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och OECDs riktlinjer
för multinationella företag.
AP3 tillämpar två metoder för att implementera
miljö- och etikhänsyn. Den första metoden bygger på
en genomlysning för att undersöka om något bolag i
fondens aktieportfölj bryter mot internationella konventioner. Den andra metoden består i att genom proaktiva
dialoger verka för att bolagen har adekvata policier och
rutiner för att hantera etiska och miljömässiga risker.

Ägarstyrning i den globala aktieportföljen

AP-fondernas gemensamma Etikråd

Fondens utländska aktieportfölj förvaltas huvudsakligen av externa förvaltare och AP3 har till stor del
delegerat rösträtten till dessa förvaltare. AP3 kan dock
återkalla rösträtten alternativt instruera förvaltaren om
att rösta på ett visst sätt.
Sedan 2008 distansröstar AP3 själv i en begränsad
del av den globala portföljen, totalt de 70 största internt
förvaltade bolagen i den europeiska aktieportföljen,
samt i ett flertal externt förvaltade nordamerikanska
bolag där motioner rörande etik- och miljöfrågor
förekommer.

Sedan 2007 samordnar AP1–AP4 arbetet med miljöoch etikfrågor i bolag som fonderna äger aktier i via
det gemensamma Etikrådet. Samarbetet avser genomlysning av fondernas portföljer rörande kränkning av
internationella konventioner, analys samt dialog med
utländska bolag.
Fondernas svenska och utländska aktieportföljer
genomlyses med hjälp av en extern konsult två gånger
per år i syfte att identifiera eventuella brott mot
internationella konventioner. Om ett bolag i fondens
portfölj anklagas för brott mot internationella konventioner undersöks sakförhållandena. Nästa steg är att
kontakta bolaget i syfte att få till stånd en dialog för
att uppmana bolaget till åtgärder för att förhindra att
liknande brott upprepas.
Etikrådet försöker även påverka bolag genom att
rösta på bolagsstämmor, lägga förslag på beslutspunkter till bolagsstämmor samt samarbeta med andra
investerare med liknande etisk utgångspunkt. Etikrådet
stödjer även olika industri- och investerarinitiativ som
bl a syftar till ökad transparens samt till att skydda
aktieägares intressen.

Ägarfrågor i fokus 2008

Mångfald i börsbolagens styrelser

Miljö och etik

AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan
bolags etiska agerande och deras förmåga att leverera
långsiktigt aktieägarvärde. Fonden tillämpar miljö- och
etikhänsyn dels vid genomlysning av bolag för eventuella konventionsbrott, dels via bolagsdialoger.
Stämmosäsongen 2008

Under stämmosäsongen 2007/2008 röstade AP3 i cirka
130 bolag i Sverige och utomlands. I den årliga ägarrapporten för stämmosäsongen lämnas en utförlig

Läs AP3s ägarpolicy, fondens syn
på incitamentsprogram och rapport
om fondens arbete
med ägarfrågor
under 2008 på
www.ap3.se.
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Ägarstyrning, miljö och etik

Läs mer om Etikrådets arbete i
rådets årsrapport
på www.ap3.se.

En rapport om Etikrådets arbete under 2007 finns
att ladda ned från fondens hemsida. En rapport om
Etikrådets arbete 2008 kommer att publiceras under
första halvåret 2009.

landrisker, arbetsmiljöskydd och arbetsvillkor, miljörisker och hur de hanteras, uppförandekoder för den egna
personalen och leverantörer, hur uppförandekoden har
implementerats samt hur den följs upp.

Uteslutning av bolag

AP3 stödjer internationella initiativ

AP3 uteslöt under året nio bolag som marknadsför
klustervapen. Uteslutningen gjordes på basis av en
analys av den nya konventionen om klustervapen
som AP-fondernas Etikråd låtit göra. De uteslutna
bolagens verksamheter strider mot konventionen och
har därför uteslutits ur fondens investeringsuniversum.
Sverige skrev under konventionen i december 2008.
Sedan tidigare har fonden även uteslutit ett bolag som
tillverkar anti-personella landminor vilket strider mot
Ottawa-konventionen.

AP3 har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla
investeringar, de så kallade Principles for Responsible
Investments (PRI). FN-initiativet syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala
och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys- och
beslutsprocess.
AP3 stödjer 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.
AP3 har även skrivit under ”Carbon Disclosure
Project” som är ett internationellt samarbetsprojekt för
att öka företagens medvetande om klimatförändringar.
Projektet syftar till att samla in uppgifter om företagens strategier för klimatfrågor samt nyckeltal kring
utsläpp av växthusgaser och samla dessa i en gemensam
databas för identifiering av risker och möjligheter.
AP3 stödjer Extractive Industries Transparency
Initiative, EITI, som är ett initiativ som syftar till ökad
transparens inom utvinningsindustrin.

Proaktiva dialoger med svenska bolag

AP3 har valt att fokusera det proaktiva arbetet med
miljö- och etikhänsyn främst på svenska bolag som har
omfattande produktion eller upphandling i länder med
odemokratiska regimer eller som har svag arbetsrätteller miljölagstiftning. AP3 arbetar i första hand med
bolagsdialoger då fonden bedömer att detta ger den
största möjligheten att påverka bolagen.
Under 2008 har fonden fört dialog med åtta svenska
bolag. Dialoger har bl a handlat om frågor rörande
risksystem och riskanalyser, generella bransch- och

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

AP3s krav på företagens sociala ansvar
❖	R iskanalys och risksystem. Företag ska arbeta systematiskt med att
identifiera vilka etiska och miljömässiga risker som deras verksamhet
utsätts för.
❖ U ppförandekod. Det ska finnas koncernövergripande uppförandekoder för
mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Uppförandekoden ska vara offentlig.
❖	R apportering. 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

Så blir AP3 den bästa arbetsplatsen

AP3s framgång bygger på medarbetarnas samlade
kompetens. Medarbetarna har lång yrkeserfarenhet,
drygt 15 år i snitt, och representerar ett brett spann av
olika kompetensprofiler och olika yrkeserfarenheter. Medarbetarnas samlade kunskaper, erfarenheter, motivation och effektivitet är avgörande för
fondens resultat.

AP3 har en organisation där medarbetarna erbjuds
självständiga arbetsuppgifter med stort eget ansvar.
Fonden strävar efter en hög grad av öppenhet och
professionalism.

Fondens verkställande ledningsgrupp består av VD,
förvaltningschefen, chefen för alfa- och betaförvaltningen, chefen för alternativa investeringar, chefen för
risk och finansiell kontroll samt chefen för affärsstöd
och utveckling. Övriga chefer adjungeras 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 samtliga
chefer och vars uppgift är att samordna projekt, utbyta
erfarenheter och information samt diskutera strategier.

En arbetsplats för den som är
road av modern förvaltning
Stimulerande arbete
”Vårt förvaltningsuppdrag är både viktigt och givande.
Vi har en bred investeringsverksamhet som innebär
intressanta utmaningar för riskhantering och kontroll.”
Katarina Utterström,
chef risk och finansiell kontroll

Innovativ atmosfär
”Det är spännande att arbeta hos en innovativ kapitalförvaltare med en modern syn på förvaltningen. Vi utvärderar ett
stort antal nya investeringsförslag varje år.”
Urban Eriksson,
portföljförvaltare

Egna initiativ
”Arbetsuppgifterna ställer
höga krav på egna initativ
och lagarbete. Jag trivs med
att ge service som underlättar förvaltarnas vardag.”
Asia Shah, administratör
backoffice
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Medarbetare

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå
Högskola/universitet, 34
Postakademisk, 4
Gymnasium, 6
Eftergymnasial, 6

Av
fondens medarbetare
Fördelning
kvinnor
och män
har
76
procent
högskole-34
Högskola/universitet,
4
ellerPostakademisk,
forskarutbildning.
Gymnasium, 6
Eftergymnasial, 6
Fördelning
kvinnor och män
Män, 33
Kvinnor, 17

Män, 33
Kvinnor, 17

Av fondens 50 medarbet
are är en tredjedel
kvinnor.

upplevs som en intressant och attraktiv arbetsgivare.
Resultaten används för att identifiera områden som bör
förbättras. Resultatet av den attitydundersökning som
genomfördes 2008 var mycket positiv.

Nöjda medarbetare stannar

Fondens ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder sina medarbetare stimulerande arbetsuppgifter och utveckling.Varje år kartläggs medarbetarnas utbildningsbehov, arbetssituation och ambitioner via utvecklingssamtal.

Jämställdhet

Varje medarbetares resurser tas tillvara genom
utbildning vilket bidrar till att höja såväl den totala
kompetensnivån på fonden som att öka 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
regelbundet som talare på olika konferenser. Fondens
chefer deltar även vid behov på olika ledarskapsutbildningar.
Fonden strävar efter att skapa förutsättningar
för medarbetarna att växa inom organisationen. När
möjlighet finns ser fonden gärna att personalen får
möjlighet att byta ansvarsområde internt.

AP3 gör det möjligt för både män och kvinnor att
kombinera arbete med familjeansvar genom att erbjuda
flexibla arbetstider och arbete under eget ansvar. Därtill
stöder fonden sina medarbetare att vara föräldralediga.
Under 2008 var fyra män och en kvinna föräldralediga
delar av året.
Fondens medarbetare ligger inom åldersintervallet 27 och 56 år. Per den 31 december 2008 var 17 av
fondens 50 anställda kvinnor. Av fondens medarbetare
med chefsansvar är fördelningen 67 procent män och
33 procent kvinnor.

Attitydundersökning som temperaturmätning

På AP3 gäller en hög etisk standard. Regler för de anställdas värdepappersaffärer baseras på Svenska fondhandlareföreningens rekommendationer. Riktlinjer
finns även för medarbetarna beträffande bland annat
bisysslor, intressekonflikter, gåvor och representation.

Hälsa och motion viktigt för att skapa sund balans

AP3 eftersträvar att möjliggöra en sund balans mellan
fritid, hälsa och arbete för de anställda. Alla anställda
erbjuds regelbundna hälsokontroller samt träningsbidrag för utövande av motion.
Interna etiska riktlinjer

Regelbundet görs attitydundersökningar bland fondens
medarbetare för att mäta deras uppfattning om AP3
som arbetsgivare. Undersökningens resultat är ett
viktigt instrument för att säkerställa att AP3

Styrelse
Compliance Officer

Affärsstöd &
utveckling
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Alternativa
investeringar

VD

Kommunikation
VD-stöd

Alfa & Betaförvaltning

Portföljstrategi

Risk- &
finansiell kontroll

Medarbetare

Kerstin Hessius
VD
24 år i finansbranschen
AP3 från september 2004
Tidigare: VD Stockholms
börsen, Vice Riksbankschef
Sveriges Riksbank

Kristina Hedberg
VD-assistent
11 år i finansbranschen
AP3 från mars 2007
Tidigare: Lager & Partners,
Carnegie Investment Bank

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

Kommunikation och
VD-stöd

Erik Valtonen
Förvaltningschef (CIO)
fil dr i matematik
19 år i finansbranschen
AP3 från maj 2000
Tidigare: Handelsbanken
Markets

Portföljstrategi

Dan Bergman
Seniorstrateg
fil dr i fysikalisk kemi, CFA
9 år i finansbranschen
AP3 från maj 2005
Tidigare: AFA Kapitalför
valtning, Stockholms
universitet

Johan Holtsjö
Strateg
5 år i finansbranschen
AP3 från december 2007
Tidigare: Sjunde APfonden, PPM

Mårten Lindeborg
Chef strategisk allokering
15 år i finansbranschen
AP3 från februari 2009
Tidigare: DnB NOR, Danske
Bank, Skandia

Jan Alsterlind
Strateg tillgångsallokering
12 år i finansbranschen
AP3 från juni 2007
Tidigare: Sveriges Riks
bank, Konjunkturinstitutet

Christoffer Bengtsson
Strateg tillgångsallokering,
fil dr i nationalekonomi
3 år i finansbranschen
AP3 från maj 2008
Tidigare: Sveriges Riks
bank

Peter Lundkvist
Seniorstrateg tillgångsallokering och ägarstyrning
14 år i finansbranschen
AP3 från januari 2006
Tidigare: Sveriges Riks
bank, Riksgäldskontoret

Gustaf Hagerud
Chef investeringar, alfa och
beta
23 år i finansbranschen
AP3 från september 2008
Tidigare: Första AP-fonden,
Alecta

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

Strategisk allokering

Alfa- och beta
förvaltning
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Medarbetare

Alfaförvaltning

Betaförvaltning

Lars Orest
Chef alfaförvaltning
25 år i finansbranschen
AP3 från juli 2000
Tidigare: Sveriges Riks
bank, Sparbankernas Bank

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

Jannis Asdrés
Portföljförvaltare
kreditobligationer
12 år i finansbranschen
AP3 från mars 2001
Tidigare: ABN Amro Trans
ferator, Handelsbanken
Global Trading

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

David Stillberger
Portföljförvaltare,
kvantitativ analytiker
8 år i finansbranschen
AP3 från juli 2001

Per Svenhage
Portföljförvaltare valuta
21 år i finansbranschen
AP3 från april 2008
Tidigare: Norges Bank
Statens PensionsfondUtland, SEB

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

Mats Wirdefeldt
Portföljförvaltare korta räntor
CFA
11 år i finansbranschen
AP3 från januari 2002
Tidigare: SEB Asset Man
agement, SEB Trading

Hans Ericsson
Chef betaförvaltning
Portföljförvaltare tillgångsallokering
24 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: Handelsbanken
Kapitalförvaltning,
Handelsbanken Markets

Christian Alexanderson
Analytiker
AP3 från januari 2009

Olle Bastmark
Portföljförvaltare, trading
aktiederivat, exekvering
aktier/derivat
5 år i finansbranschen
AP3 från januari 2004

Urban Eriksson
Portföljförvaltare tillgångsallokering och ansvarig
exekvering aktier/derivat
23 år i finansbranschen
AP3 från augusti 1999
Tidigare: Robur Kapitalför
valtning, Sparbankernas
Bank

Anette Hellström
Portföljförvaltare cash man
agement, repor och valuta
23 år i finansbranschen
AP3 från april 2001
Tidigare: SKF Treasury
Centre, SEB Trading &
Capital Markets

Stig Jonsson
Portföljförvaltare kvantitativa
modeller
20 år i finansbranschen
AP3 från juli 1999
Tidigare: Handelsbanken
Markets, Öhman Fondkom
mission
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Medarbetare

Mattias Lundgren
Portföljförvaltare passiva
portföljer och kvantitativa
modeller
8 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2006
Tidigare: Brummer &
Partners, Heinestams
Ekonomitjänst

Betaförvaltning

Mattias Bylund
Chef extern förvaltning
7 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2002

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

Extern förvaltning

Bengt Hellström
Chef alternativa invester
ingar
24 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: EQT Partners,
Investor

Mikael Huldt
Portföljförvaltare private
equity
7 år i finansbranschen
AP3 från januari 2004
Tidigare: Mannheimer
Swartling advokatbyrå

Alternativa
investeringar

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

Klas Åkerbäck
Portföljförvaltare fastigheter
10 år i finansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Alfred Berg
Kapitalförvaltning

Mikael Fagerlind
Chef riskkontroll/middle
office
9 år i finansbranschen
AP3 från juni 2006
Tidigare: Capto Financial
Consulting, ABB Financial
Services

Katarina Utterstöm
Chef för risk och finansiell
kontroll
20 år i finansbranschen
AP3 från juni 2008
Tidigare: DnB NOR Bank,
Atos Consulting

Fredrik Bynélius
Analytiker riskkontroll/
middle office
1 år i finansbranschen
AP3 från januari 2009
Tidigare: EFG

Sebastian Mossfeldt
Analytiker riskkontroll/
middle office
16 år i finansbranschen
AP3 från september 2001
Tidigare: SEB Fonder

Carolina Tjärnå
Analytiker riskkontroll/mid
dle office
3 år I finansbranschen
AP3 från juni 2008
Tidigare: Swedbank Robur

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

Risk och
finansiell kontroll

Riskkontroll/
middle office

Finansiell kontroll
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Medarbetare

Finansiell kontroll

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

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

Juridik

Mikael Sedolin
Chefsjurist och compliance
officer
hovrättsassessor
15 år i finansbranschen
AP3 från december 2000
Tidigare: Finansdeparte
mentet, Riksgäldskontoret

Charlotte Jürgenthal
Bolagsjurist
9 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2008
Tidigare: Nordea Bank,
Nordea Investment Man
agement

Affärsstöd
och utveckling

Adriano Pizzignacco
Chef affärsstöd och
utveckling
9 år i finansbranschen
AP3 från oktober 2007
Tidigare: OMX, Ernst &
Young

Håkan Johansson
Affärsstöd/backoffice
10 år i finansbranschen
AP3 från juni 2005
Tidigare: Amendo, Scangruppen

Affärsstöd/
backoffice

Lotta Karlsson
Affärsstöd/backoffice
32 år i finansbranschen
AP3 från juni 1999
Tidigare: Öhman Fond
kommission, Jacobson &
Ponsbach

Maria Prinsström
Affärsstöd/backoffice
23 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: Robur Kapitalförvaltning, ABB

Asia Shah
Affärsstöd/backoffice
6 år i finansbranschen
AP3 från augusti 2007
Tidigare: Nordea Fonder

Mikael Gustafsson
Chef IT och kontorsservice
24 år i IT-branschen
AP3 från februari 2001
Tidigare: Electrolux,
Alcro-Beckers

IT

Johan Andersson
IT-tekniker
11 år i IT-branschen
AP3 från maj 2007
Tidigare: Arete Datastöd,
Nordea

Kristoffer Myhrman
Systemansvarig
11 år i IT-branschen
AP3 från september 2007
Tidigare: Wall Street
Systems, VPD Financial
Consulting

Kontorsservice

Kersti WaldenhagenTaxén
Receptionist
33 år inom administration
och ekonomi
AP3 från augusti 2001
Tidigare: Företagarhuset/
Kontorshotellet i Täby

Philippe Vincent
Systemtekniker
16 år i IT-branschen
AP3 från januari 2008
Tidigare: Fjärde AP-fonden,
Swedish Meats

36 ¦ t r ed j e ap-f onden 2008

Fondstyrningsrapport

Fondstyrningsrapport

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska svenska

Styrelsens arbete

börsnoterade bolag avge en bolagsstyrningsrapport. Koden

AP3s styrelse ser som sina viktigaste uppgifter att fastställa mål för
verksamheten, att anställa och utvärdera VD, besluta om övergripande styrdokument samt att ta ställning till övergripande strategiska frågor, såsom sammansättningen av fondens normalportfölj
och strategiska positioner. 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 ordinarie sammanträden och
fem extra sammanträden. Därtill har styrelsen haft ett informationsmöte i finanskrisens mest akuta läge. Ett av de ordinarie
sammanträdena var 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 ärenden. VDs insats utvärderas en
gång per år då VD inte är närvarande.

anses vara stilbildare för vad som utgör god praxis för andra
aktörer på den svenska marknaden. Denna fondstyrningsrapport har hämtat inspiration från bolagsstyrningskoden
samtidigt 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 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.
Under 2008 avböjde två ledamöter, Harriet Piscator och
Dag Sehlin, nya förordnanden och två nya ledamöter tillsattes,
Gunvor Engström och Sonat Burman-Olsson. Regeringen har
hittills valt att tillämpa ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna, varför nuvarande förordnanden gäller till dess att
fondens balans- och resultaträkningar för 2008 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.
Styrelsearvoden

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. Styrelsearvodena har varit oförändrade
sedan år 2000. Regeringen har även ställt en ram om 100 000
kr till styrelsens förfogande för utskottsuppdrag och andra
särskilda uppdrag. Styrelsen har med stöd härav beslutat att
ersättning 2008 till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott
ska utgå med 26 520 kr för ordföranden och 21 220 kr för övriga
ledamöter och för ersättningsutskottet med 10 300 kr per ledamot inklusive ordföranden.

Styrning och utvärdering

Utöver de årliga uppgifterna att fastställa årsbokslut, budget, verksamhetsplan, normalportfölj och strategisk portfölj, har styrelsen
under 2008 bland annat behandlat följande:
Finanskrisen

Knappast någon kapitalförvaltare har undgått att påverkas av det
mycket extrema marknadsläge som varit under 2008. Styrelsens arbete har också till stor del särskilt under hösten präglats av finanskrisen och dess verkningar. I finanskrisens mest akuta läge i början
av oktober genomförde styrelsen ett särskilt informationsmöte där
fondens ledning informerade om läget och vidtagna och planerade
åtgärder. Under hösten beslutade styrelsen också om vissa avsteg
från fondens återbalanseringsregler för att bättre kunna hantera
den extrema volatiliteten på marknaden. Styrelsen har dock inte
bara behandlat riskerna med och effekterna av finanskrisen utan
också diskuterat olika affärsmöjligheter i krisens spår.
Förvaltning av fondens strategiska positioner

För att möjliggöra snabbare beslut och en effektivare förvaltning
beslutade styrelsen inför 2008 att tilldela VD ett operativt förvaltningsmandat för de strategiska positionerna. Mandatet utformades
så att VD inom vissa givna ramar kunde fatta beslut om anpassning
av positionerna utifrån förändrade marknadsförutsättningar.
Finanskrisen och den mycket höga volatiliteten under året i
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förening med den stora risk som är allokerad till dessa positioner
har inneburit att styrelsen lagt mycket stort fokus på uppföljning av
dessa positioner.
Tydlig inriktning mot en ökad andel alternativa tillgångsslag

Under året har styrelsen fattat olika beslut som sammantaget
innebär en tydlig inriktning av fondens placeringsverksamhet mot
en större exponering mot alternativa tillgångsslag, dvs inte traditionella noterade aktier och obligationer.
På styrelsens strategimöte under våren diskuterades med utgångspunkt i fondens särdrag som investerare och fondens ”investment beliefs” olika alternativa investeringsstrategier. Under året har
styrelsen fattat beslut om mandat att investera i säkerställda banklån, försäkringsrelaterade värdepapper samt ett generellt mandat att
investera i s k nya strategier. Även inriktningen mot reala tillgångar,
dvs huvudsakligen olika fastighetsrelaterade investeringar har
breddats och fördjupats. Under första halvåret fick AP Fastigheter
möjlighet att delta i budgivningen när staten sålde Vasakronan. AP
Fastigheter gick segrande ur budstriden och idag är Vasakronan
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och AP Fastigheter sammanslagna under namnet Vasakronan.
I december tecknade AP3 ett avtal med Kungsleden AB om
förvärv av hälften av aktierna i Kungsledens dotterbolag Hemsö
Fastighets AB. Hemsö äger och förvaltar ett bestånd av fastigheter
inom skola, vårdcentraler och äldreboende. Inför 2009 har denna
utveckling fått ett tydligt avtryck i fondens normalportfölj där nu
målsättningen är att 20 procent av portföljen ska bestå av alternativa tillgångsslag (10 procent reala tillgångar, främst olika fastighetsrelaterade tillgångar, 5 procent onoterade aktier och 5 procent
olika nya strategier, t ex säkerställda banklån).
Alfa- och betaseparering

Under 2007 påbörjade fonden arbetet med att separera alfa- och
betaförvaltningen. Detta arbete slutfördes under 2008. Styrelsen
har som en konsekvens härav upphävt fondens tidigare förvaltningsmål och fastställt nya mål för alfa- och betaförvaltningen.
Diskussion om resultat, ägarfrågor, kostnader och rörlig ersättning

Vid samtliga styrelsemöten följs fondens förvaltningsresultat upp.

Fondstyrningsrapport

Styrelsen diskuterar regelbundet ägarfrågor och beslutade under
året om ett par smärre justeringar av fondens ägarpolicy samt
globala ägarpolicy. Kostnadsutvecklingen behandlas kvartalsvis
och frågan om fondens kostnadseffektivitet är en återkommande
aktuell fråga för styrelsen. Det kanadensiska konsultföretaget
CEM (Cost Effectiveness Measurement Inc) gör en årlig benchmarkstudie där AP3s kostnader och avkastning jämförs mot andra
jämförbara kapitalförvaltare.
Systemet för prestationsbaserad ersättning för fondens anställda
reviderades inför 2009 i enlighet med de statliga riktlinjerna om
rörlig ersättning.
Närvaro på styrelsemötena

Under året har styrelsen med kort varsel fått två nya ledamöter
samt haft tre extra insatta styrelsemöten vilket har försvårat möjligheten för ledamöter att närvara. Därtill har styrelsen haft ett par
möten där flera ledmöter inte närvarat på grund av jäv i samband
med förvärvet av Vasakronan. Det innebär att närvaron av förklarliga skäl har varit lägre under 2008 än tidigare år.
Styrelsens utskott

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 prestationsbaserad ersättning efter förslag från VD.
Utskottet består av tre ledamöter ur styrelsen. Under 2008 bestod
utskottet av Claes de Neergaard, ordförande, Dan Andersson och
Ingela Gardner Sundström. VD är normalt adjungerad till utskottet. Utskottet har under året haft tre möten.
Revisionsutskottet är beredande åt styrelsen och verkar i första
hand inom områdena finansiell rapportering, redovisning, intern
kontroll, riskkontroll och extern revision. Utöver sina huvudområden har Revisionsutskottet under året genomfört en extern granskning av fondens principer för värdering av OTC-derivat. Andra
halvåret 2008 präglades av förklarliga skäl av bytet av revisorer och
den finansiella krisen. Höstens möten har i huvudsak behandlat
olika frågor med anledning av finanskrisen samt förvaltningsrevisionen. Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen om sitt
arbete. Revisionsutskottet består av tre ledamöter ur styrelsen och
bestod 2008 av Karin Kronstam, ordförande, Kari Lotsberg och
Sonat Burman-Olsson. Utskottet hade fyra möten under året. Vid
de möten då slutrevision och förvaltningsrevision behandlades var
revisorerna närvarande.

Revision

AP3s revisorer utses av regeringen. Under 2008 utsåg regeringen
Lars Bonnevier och Anna Peyron på Ernst & Young till nya revisorer. Förordnandet löper på ett år intill dess att fondens resultat- och
balansräkning för 2008 har fastställts. Ernst & Young ansvarar även
för revisionen i övriga AP-fonder. Anna Peyron ansvarar för att
samordna revisionen av alla AP-fonderna.
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. Revisorerna rapporterar direkt
till styrelsen muntligt minst en gång per år samt avger skriftliga
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

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.
Avdelningen för risk och finansiell kontroll 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 görs 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. AvrapporteLäs mer om AP3s
ring sker dagligen till fondens ledning och
riskhantering,
styrning och
löpande till styrelsen via revisionsutinternkontroll i
skottet. Vid behov sker även direktrapriskhanteringsportering till styrelsen.
planen på
www.ap3.se.
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 laes de Neergaard
C
ordförande
Invald i AP3s styrelse 2003
VD för Industrifonden
Styrelseuppdrag i Access Capital Partners SA, Emerging Africa
Infrastructure Fund, Guarantco Ltd, Innovationsbron AB och Svenska
Riskkapitalföreningen.
Tidigare uppdrag som vice VD i Europeiska Investeringsbanken,
Exekutivdirektör i Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD), Ordf. i Nordiska
Investeringsbanken, VD i Nordbanken Luxembourg SA och egen företagare. Ett flertal styrelseuppdrag inom offentlig och privat verksamhet.
Civilekonom, född 1949

Dan Andersson
Invald i AP3s styrelse 2000
Tidigare uppdrag som chefsekonom på LO och statssekreterare
vid Näringsdepartementet.
Fil kand, född 1948

Gunvor Engström

Sonat Burman-Olsson
Invald i AP3s styrelse 2008
Vice VD och Finansdirektör ICA AB
Styrelseuppdrag i ICA Banken.
Tidigare uppdrag som Vice President Electrolux AB, Senior Vice President Electrolux Europe, Vice President Electrolux International, Executive
Director-tjänster på bl a British Petroleum och Siemens.
Civilekonom och Executive MBA, född 1958

Invald i AP3s styrelse 2008
Landshövding Blekinge Län
Styrelseuppdrag i Länsförsäkringar Liv, Semcon AB, Stockholms läns
sjukvårdsområde, Internationella Företagarföreningen och Apotekets
omstruktureringsbolag.
Tidigare uppdrag som VD Bank2, VD Företagarna, departementsråd
Näringsdepartementet, egen företagare, marknadschef NewSec,
marknadschef FFNS och VD Tjänsteförbundet.
Civilekonom, född 1950

Ingela Gardner
Sundström
Invald i AP3s styrelse 2004
Styrelseuppdrag i Kommunförbundets förhandlingsdelegation (ordf.),
kommunstyrelseordförande Österåkers kommun.
Tidigare uppdrag som riksdagsledamot och ledamot av Svenska
Kommunförbundets styrelse.
Universitetsstudier i juridik, född 1943
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Karin Kronstam
Invald i AP3s styrelse 2000
Styrelseuppdrag i Apoteket AB, Norconsult AB, Nordea Livförsäkring AB,
Rabbalshede Kraft AB, Svolder AB (ordf), Arbetslivsresurs AB (ordf) och
Innovationsbron Väst investeringskommitté (ordf).
Tidigare uppdrag som VD och vice VD i ett antal bolag, publikt och
offentligt ägda.
Socionom och MBA-utbildning, född 1950

Kari Lotsberg
Invald i AP3s styrelse 2005
Konsult i eget bolag
Styrelseuppdrag i DnB NOR Bank ASA, Rädda Barnen, Swedsec AB
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.
Civilekonom, född 1950

Lars Otterbeck
vice ordförande
Invald i AP3s styrelse 2005
Styrelseuppdrag i Hakon Invest AB (ordf.), Old Mutual Plc, Försäkringsbolaget Skandia (ordf.), Skandia Livförsäkring AB, AB Svenska Spel,
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

Christer Romilson
Invald i AP3s styrelse 2000
Ordförande i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).
Styrelseuppdrag KPA Livförsäkring AB, Nationalmuseums strategiska
råd (ordf.), Nordens Fackliga Samorganisation och Trade union advisory
committee to OECD (TUAC).
Tidigare uppdrag som förbundsordförande i Lärarförbundet och vice
ordförande i TCO.
Lärarutbildning, född 1945
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Förvaltningsberättelse 2008
Tredje AP-fondens (AP3s) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för 2008.

Viktiga händelser under året

Årets resultat

❖ AP Fastigheter förvärvar Vasakronan
Under andra halvåret förvärvade AP3s delägda bolag, AP Fastigheter, Vasakronan från staten. Det totala fastighetsbeståndet i
Vasakronan värderades vid förvärvstillfället till 41,1 mdkr. AP3s
ägarandel uppgår fortsatt till 25 procent. AP Fastigheter har efter
förvärvet bytt namn och heter numera Vasakronan.

Förvaltningsresultatet för 2008 uppgick till -44,8 (10,7) mdkr, vilket
motsvarar en total avkastning på -19,8 procent efter kostnader.
AP3s redovisade fondkapital uppgick vid utgången av 2008 till
181,0 (224,9) mdkr, en minskning med 43,9 mdkr jämfört med 2007.
Under året erhöll fonden ett nettoinflöde om totalt 0,9 (2,0) mdkr.

❖ Diversifiering av fastighetsportföljen mot publika fastigheter
Strax före årsskiftet 2008/09 tecknade fonden ett avtal med Kungsleden AB om förvärv av 50 procent av aktierna i Kungsledens dotterbolag Hemsö Fastigheter AB. Värdet på det totala fastighetsbeståndet
uppgår till 15,4 mdkr och köpeskillingen uppgår till ca 2, 4 mdkr. Genom affären diversifierar fonden sin portfölj till att inkludera publika
fastigheter. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2009
och påverkar därmed inte AP3s resultat- och balansräkning för 2008.

Mkr

❖ Diversifiering till nya tillgångsklasser
Som ett led i att öka diversifieringen i portföljen gjorde fonden investeringar inom ett antal nya tillgångsklasser. Per den 31 december
uppgick investeringarna i säkerställda banklån till 2,0 mdkr och
investeringar i jordbruksmark till 0,2 mdkr.
❖ U teslutning av klustervapenföretag
AP3 uteslöt under året nio bolag som marknadsför klustervapen.
Uteslutningen gjordes på basis av en analys av den nya konventionen
om klustervapen som AP-fondernas Etikråd låtit göra. De uteslutna
bolagens verksamhet strider mot konventionen och har därför uteslutits ur fondens investeringsuniversum.
❖ Organisationförändringar

Som ett led i fondens strategi att separera alfa från beta i förvaltningen gjorde AP3 en organisationsförändring i juni. Från att
tidigare ha delat in kapitalförvaltningen i förvaltat tillgångsslag
(aktier och räntor) delas kapitalförvaltningen nu in i alfa-, betaoch externförvaltning. I september delades de administrativa
funktionerna in i två enheter, affärsstöd och utveckling samt risk
och finansiell kontroll, med målsättningen att förstärka fokus på
fondens kontroll- och stödfunktioner. Från 2009 kommer de
grupper som ansvarar för fondens långsiktiga respektive medelfristiga allokering, riskallokering och strategisk allokering samordnas under fondens CIO. Kommunikation och VD-stöd organiseras
från samma tidpunkt som en stabsenhet direkt under VD.

Fondkapitalets förändring 2008
Ingående fondkapital 1/1 2008
Pensionsavgift
Pensionsutbetalningar
Avgift till Försäkringskassans administration
Överfört från avvecklingsfonderna
Årets resultat
Summa fondkapital 31/12 2008

Rörelsens intäkter utgörs huvudsakligen av realiserade och orealiserade värdeförändringar avseende 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 137 (137)
mkr, varav 89 (85) 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 2008
uppgick provisionskostnaderna till 143 (152) mkr.
Förvaltningskostnadsandel
Provisionskostnader, mkr
Rörelsekostnader, mkr
Förvaltningskostnadsandel1 ,%
Förvaltningskostnadsandel2, ,%
1
2

2008
143
137
0,14
0,07

2007
152
137
0,13
0,06

Värden är baserade på senaste tillgängliga värdering, tredje kvartalet 2008.
Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av onoterade
aktier1 2008
Mkr
Intäkter, brutto

Förvaltaravoden redovisade som provisionskostnad
Nettobidrag
Förvaltat kapital, 31/12 2008
Investerat
Åtaganden
1
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224 897
50 785
-49 802
-152
53
-44 757
181 024

Exklusive fastigheter		

Onoterade aktier
-454

-34
- 488
10 853
11 772
20 107

Förvaltningsberättelse

Normalportfölj 2008
AP3s övergripande tillgångsallokering, normalportföljen, fastställs
av fondens styrelse. Från normalportföljen härleds ett referensindex
för den noterade portföljen. Detta referensindex är utgångspunkt
för utvärdering av AP3s aktiva förvaltning.
Fondens normalportfölj för 2008 bestod av 54,5 procent noterade
och onoterade aktier, 37 procent räntebärande tillgångar och 8,5
procent fastigheter (inklusive bostadsobligationer).
Normalportföljen är AP3s långsiktiga portfölj vars sammansättning bland annat bygger på antagandet att samtliga tillgångar
är rätt värderade. Normalportföljen måste med andra ord anpassas
utifrån konjunkturbilden och aktuella förutsättningar på de finansiella marknaderna. Detta görs med hjälp av strategiska positioner i
olika likvida tillgångar med en placeringshorisont på 1–3 år.
För 2009 har AP3 beslutat om vissa mindre förändringar av
normalportföljen framförallt baserat på målet att öka andelen
alternativa investeringar på bekostnad av de mer traditionella
tillgångsklasserna aktier och räntor. Normalportföljens sammansättning för 2009 består av en målsättning om 52 procent noterade
och onoterade aktier, 33 procent räntebärande tillgångar, 10 procent
reala tillgångar (inklusive fastigheter) och 5 procent nya strategier.

Rebalansering av portföljen
Sedan 2004 tillämpar fonden en policy för rebalansering av portföljen som innebär att vikterna i referensindex för den marknadsnoterade portföljen inte är fasta, utan tillåts variera inom ett intervall. En
fördel med halvrörliga vikter är att de minskar transaktionskostnader
som är förknippade med rebalansering av portföljen. Under 2008 har
marknadsvolatiliteten varit mycket stor vilket lett till att gränsen för
rebalansering av portföljen nåtts vid tre tillfällen, i januari, september
och oktober. Fondens rutiner och intervallgränser för rebalansering
mellan aktier och räntebärande tillgångar samt mellan valutor har
under hösten anpassats till den högre volatiliteten i marknaden.
Hade inte dessa anpassningar genomförts hade fonden behövt rebalansera portföljen vid ytterligare två tillfällen under hösten. Vad gäller
rebalansering av valutaexponering tillämpar fonden en diskretionär
metod sedan slutet av oktober, i avvaktan på att förhållandena på
valutamarknaderna ska normaliseras.

Marknader och avkastning under 2008
2008 har präglats av den globala finanskrisen. Mot bakgrund av
de svagare konjunkturutsikterna föll aktiepriserna i framförallt
USA och Europa tillbaka under det första halvåret. Den amerikanska valutan försvagades kraftigt mot både euro och kronor och
råvarupriserna steg till rekordhöga nivåer. I flertalet länder steg
inflationstakten påtagligt och centralbankerna bekämpade riskerna
för en ökad inflation med räntehöjningar.
Oron för de ökade kreditförlusterna i banksystemet var ständigt
närvarande under våren. Bland annat innebar detta att skillnaden
mellan obligationer med kreditrisk och statsobligationer, den s k
kreditspreaden, steg markant. Samtidigt påbörjades den politiska

processen med att hantera problemen på finansmarknaderna. Oron
inom den finansiella sektorn dämpades också något efter att investmentbanken Bear Sterns räddats med hjälp av statliga garantier.
Läget förändrades dock totalt efter den 15 september när Lehman
Brothers tvingades ansöka om konkursskydd. Förtroendet för
banksystemet skadades fatalt med följd att hela kreditmarknaden
frös och likviditetskrisen blev ett faktum. Det som startade som en
finanskris övergick till en realekonomisk kris med konsekvenser
världen över. I slutet av 2008 var recessionen ett faktum i flera
länder i västvärlden.
Mätt över hela 2008 har de flesta tillgångsklasser förlorat i värde.
Världens aktiemarknader har noterat börsnedgångar på runt 40
procent. Volatiliteten var extremt hög under hösten och dagsrörelser på +/-5 procent tillhörde vardagen.
Den finansiella systemkrisens alltmer påtagliga effekt på
realekonomin gav en ökad osäkerhet på kreditmarknaden. Kreditspreadarna fortsatte stiga under hösten och låg vid årsskiftet
på historiskt höga nivåer, trots de kraftiga statliga stödpaket som
presenterades världen över. Ledda av oljan sjönk råvarupriserna
tillbaka kraftigt och inflationstrycket dämpades påtagligt. Obligationsräntor och korta interbankräntor föll under senare delen
av hösten i samband med att centralbanker världen över sänkte
styrräntorna och tillförde likviditet till marknaden. I USA sänkte
Federal Reserve i mitten av december räntan till historiskt låga
nivåer på 0-0,25 procent. Sveriges Riksbank sänkte vid samma
tidpunkt reporäntan från 3,75 till 2 procent. Valutaoron steg under
fjärde kvartalet och US-dollarn stärktes kraftigt liksom euro och
japanska yen. Det brittiska pundet och kronan föll däremot tillbaka.
AP3s avkastning för 2008 uppgick till -19,8 procent efter kostnader vilket motsvarar ett resultat på -44,8 mdkr. Noterade aktier
stod för det största negativa bidraget med 19,8 procentenheter.
Ränteportföljen bidrog positivt med 2,4 procentenheter trots
att ökade kredit- och likviditetsspreadar påverkade värderingen
negativt. Alternativa investeringar består till drygt 60 procent av
tillgångar i utländsk valuta. Tillgångsslaget bidrog till fondens
totala avkastning med -0,1 procentenheter. Diversifieringen i portföljen mellan såväl tillgångsslag som regioner, och en under året
minskad aktieandel, har mildrat de negativa effekterna för fondens
avkastning.

Valutaeffekter
AP3 gick in i 2008 med en valutaexponering på 9 procent. Under
hösten har fonden successivt ökat sin valutaexponering och vid
utgången av 2008 uppgick valutaexponeringen till 13,8 procent.
Ökningen av valutaexponeringen har bidragit positivt till fondens avkastning då kronan har försvagats. Nettobidraget efter
valutasäkring uppgick till 5,7 procentenheter inklusive strategiska
valutapositioner. (Se vidare sid 56 för en detaljerad tabell över
valutaexponeringen)
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Resultat från strategiska positioner

Avkastning och risk för kapitalförvaltningens portfölj 2008

Mervärdet som skapas inom fondens medelfristiga allokering mäts
genom avkastningen på de strategiska positionerna. De strategiska
positionerna har en placeringshorisont om 1-3 år. För 2008 bestod
dessa bl a av kortare duration för räntebärande tillgångar vilket
inneburit att både risken och avkastningen blivit lägre än vad den
skulle ha varit med normalportföljens längre duration. Den strategiska räntepositionen gav ett negativt bidrag till resultatet med 1,1
procentenheter. Den strategiska valutapositionen innebar att den
totala valutaexponeringen hölls lägre än normalportföljens 20
procent. En undervikt i bl a euro och japanska yen bidrog negativt
till fondens resultat med 0,6 procentenheter.

2008
Avkastning
Risk,%
(Standardavvikelse)

Portfölj
Index
Aktiv
Portfölj
Index
Aktiv

Informationskvot
Sharpekvot

-21,9
-20,5
-1,4
16,6
16,6
0,8
neg
neg

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

Resultat av aktiv förvaltning

Onoterade aktier

Värdet på den likvida portföljen uppgick vid utgången av 2008
till 150,2 mdkr. Avkastningen på denna portfölj uppgick till -21,9
procent före kostnader. Detta kan jämföras med referensindex
som avkastade -20,5 procent. Den aktiva avkastningen (avkastning
jämfört med index) före kostnader uppgick således till –1,4 procentenheter. Såväl fondens interna som externa alfaförvaltning avslutade året med negativa resultat. Inom dessa områden finns dock
positiva bidrag i form av t ex det interna korträntemandatet och
investeringar i s k GTAA-fonder. Både ränte- och aktieportföljerna
bidrog negativt med 0,4 respektive 0,8 procentenheter. Den aktiva
avkastningen i ränteportföljen backade huvudsakligen pga övervikt
i kreditobligationer. Aktieportföljens aktiva avkastning var huvudsakligen relaterad till investeringar i s k globala aktiemandat med
en semipassiv riskprofil (s k enhanced förvaltning). Investeringarna
i dessa mandat gjordes i februari 2008 och utvärderingshorisonten
ligger på ca 3 år.
Fondens realiserade aktiva risk (tracking error) uppgick i snitt
för helåret 2008 för den marknadsnoterade portföljen till 0,8
procent.

AP3s portfölj med onoterade aktier består av onoterade aktier
och infrastrukturtillgångar. Innehaven i onoterade aktier har en
genomsnittlig ålder på investeringsåtagandena på ca 3,7 år.
Aktiviteten på marknaden för onoterade aktier varierade kraftigt
mellan första och andra halvåret 2008. Under första halvåret var
aktiviteten relativt god, fortfarande dock avsevärt lägre än under
2006 och första halvåret 2007. Under andra halvåret, särskilt efter
att den finansiella krisen förvärrades ytterligare i mitten av september, minskade aktivitetsnivån väsentligt. För helåret 2008 noterades
mer än en halvering jämfört med 2007, avseende såväl värdet av
genomförda transaktioner, som antalet transaktioner. Vad gäller
storleken på de investeringsåtaganden som tillförts nya fonder så
var aktiviteten extremt låg under andra halvåret 2008.
Fondens investeringsåtaganden i onoterade aktier uppgick till
cirka 20,1 mdkr varav 11,8 mdkr hade investerats per 31 december
2008. Avkastningen på investeringarna uppgick till drygt 8,0
procent och bestod av en kombination av utdelning av reavinster,
orealiserade värdeförändringar på investeringarna samt valutakursförändringar. Exklusive valutaförändringar uppvisar investeringar
i onoterade aktier ett negativt resultat om ca 4,5 procent. Över 90
procent av investeringarna är i utländsk valuta, främst euro och
US-dollar. Sedan starten 2001 har AP3 erhållit 4,9 mdkr i vinstutdelningar (distributioner) varav 1,0 mdkr erhölls 2008. Marknadsvärdet1 på fondens onoterade aktier uppgick till 10,8 mdkr per
31 dec 2008.
AP3s portfölj med infrastrukturtillgångar är storleksmässigt
begränsad och fondens investeringsaktivitet inom detta område
har hållits tillbaka som ett resultat av den legala begränsningen att
maximalt 5 procent av fondens totala tillgångar får utgöras av onoterade tillgångar. Under 2008 gjordes inga nya investeringsåtaganden i infrastrukturtillgångar. Totalt åtagande uppgick vid utgången
av 2008 till 1,5 mdkr, varav 1,1 mdkr var investerat. Fonden har totalt
fem investeringsåtaganden.
Per den 31 december 2008 uppgår andelen onoterade aktier till
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6,0 procent av fondens totala tillgångar, dvs innehavet överstiger
5 procent-begränsningen med 1 procentenhet. Överskottet har
inte orsakats av nya investeringar utan av värdeförändringar p g a
marknadsrörelserna. För det första har värdenedgången avseende
likvidportföljen varit betydligt större än värdenedgången på onoterade aktier. Detta beror bl a på tidsförskjutning då onoterade aktier
värderas med ett kvartals eftersläpning. För det andra har kronans
försvagning under hösten inneburit en värdeökning avseende de
onoterade innehaven i framförallt US-dollar och euro. De utländska
innehaven i portföljen uppgår till 90 procent. AP3 är restriktiv med
nya åtaganden i avvaktan på att innehaven åter skall komma under 5
procent-gränsen.
Det verkliga värde som redovisas avseende innehav i onoterade
tillgångar är det senast kända verkliga värdet. Dessa värderingar
har erhållits från fondförvaltarna som baserar sina beräkningar
på underliggande bolags bokslut per tredje kvartalet. Effekterna i
realekonomin har eskalerat under fjärde kvartalet varför ett realistiskt antagande är att de värderingar som kommer att baseras på
de bokslut som presenteras för helåret 2008 kommer att ligga lägre
än de nu tillgängliga värdena. AP3s portfölj av onoterade innehav
är väldiversifierad både avseende geografisk fördelning och investeringsstrategier. Vår bedömning är att en värdenedgång baserat
på fjärde kvartalets utveckling är att förvänta. Hur stora effekterna
kommer att bli kommer emellertid att variera mellan olika typer av
fonder beroende på underliggande bolags förutsättningar.
Om vi relaterar våra antagandena till de publika marknadernas
utveckling i form av ett välkänt index som MSCI, och antar att
portföljen påverkas med 100, 50 respektive 25 procent, så skulle effekten på portföljen bli som i tabellen nedan.
Känslighetsanalys
onoterade aktier

Värdering i Justerat enl. Justerat enl.
bokslutet per MSCI, 100% MSCI, 50%
31 dec 20081 genomslag genomslag

Marknadsvärde, mkr

Justerat enl.
MSCI, 25%
genomslag

10 853

8 077

9 465

10 159

Justering marknadsvärde, %
Justering marknadsvärde,mkr
Årsavkastning, %

8,0%

-25,6%
-2 776
-21,0%

-12,8%
-1 388
-6,6%

-6,4%
-694
0,7%

Bidrag till totalavkastning, %
Andel av fondkapitalet, %

0,3%
6,0%

-0,9%
4,5%

-0,3%
5,3%

0,0%
5,6%

MSCI avser region Europa och USA för småbolag

Fastigheter

AP3s fastighetsportfölj består av traditionella fastigheter, internationella fastighetsfonder och skogsfastigheter. Innehavet
av traditionella fastigheter består av en 25-procentig ägarandel i
Vasakronan2..
Som en följd av den finansiella krisen har få transaktioner skett
på den svenska fastighetsmarknaden under 2008. Ett undantag
är AP Fastigheters2 förvärv av Vasakronan. Flera påbörjade
1
2

Värden är baserade på senast tillgängliga värdering, tredje kvartalet 2008.
AP Fastigheter har under 2008 bytt namn till Vasakronan som ett led i köpet av Vasakronan.

försäljningsprocesser har också avbrutits, orsakat av svårigheter att
finansiera förvärven och att de förväntade budnivåerna understeg
säljarnas prisförväntningar.
Per den 31 december 2008 värderades fondens innehav i Vasakronan till 7,0 mdkr. Under 2008 uppgick avkastningen på investeringen till drygt -2,7 procent.
Under 2008 gjorde fonden sina första investeringsåtaganden
i fastighetsfonder i Asien motsvarande 0,4 mdkr. Fonden har
investerat i fem fastighetsfonder i Europa och Asien. Totalt uppgår
AP3s investeringsåtaganden i fastighetsfonder till 1,5 mdkr varav
0,8 mdkr är investerat. Marknadsvärdet på fondens totala internationella fastigheter uppgick till 0,7 mdkr vid utgången av 2008.
AP3s investeringar i skogsfastigheter består av investeringar i
Bergvik Skog samt sju internationella skogsfonder. Fondens totala
investeringsåtagande i skogsfastigheter uppgick till 3,2 mdkr vid
årsskiftet varav 1,7 mdkr hade investerats. AP3s skogsinvesteringar
genererade en avkastning om ca 22,9 procent för 2008. Rensat för
valutaeffekter uppgick avkastningen till ca 7 procent. Marknadsvärdet uppgick till 2,3 mdkr.
Under året har viss ytterligare prisuppgång på skogsråvara kunnat noteras, emellertid har resultatet påverkats negativt av högre
avverkningskostnader.
Nya investeringar

Investeringar i nya strategier består av life science-aktier, försäkringsrelaterade värdepapper, säkerställda banklån samt jordbruksmark. Portföljen är under uppbyggnad.
Marknadsvärdet för fondens nya strategier vid utgången av
2008 uppgick till 3,1 mdkr, varav life science-portföljen uppgick
till 0,7 mdkr och säkerställda banklån till 2,0 mdkr. Avkastningen
för nya strategier uppgick till -31,6 procent, varav valutaeffekterna
bidrog positivt med ca 9 procentenheter. Investeringar i två fonder
för säkerställda banklån avkastade -14 procent varav valutaeffekten
bidrog med 13 procentenheter.
Life science-portföljen avkastade -33,4 procent inklusive en
mindre positiv valutaeffekt på ca 5 procentenheter. Den kraftiga
nedgången återspeglar utvecklingen på finansmarknaden. Trots
att övervägande delen av portföljbolagen har säkrad finansiering
och under året operationellt utvecklades mycket gott, gick flertalet
aktier ner kraftigt. Det kraftiga börsraset har skapat många intressanta investeringsmöjligheter för fonden. Det är fondens fortsatta
bedömning att denna sektor över tid kommer att kunna skapa
överavkastning.

Utvärdering mot mål
Målet för AP3s verksamhet är att skapa en långsiktig genomsnittlig årlig real avkastning om minst 4 procent. Målet utvärderas kontinuerligt över tiden. Sedan starten 2001 uppgår den genomsnittliga
årliga reala avkastningen till 0,4 procent.
Fram till hösten 2008 var målet för fondens marknadsnoterade
tillgångar, samt valutaexponering, att överträffa fondens referenst r e d j e ap -f on de n 2008 ¦ 45
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index med 0,6 procent per år. Detta mål skulle utvärderas under en
treårsperiod. Åren 2006-2008 uppgick avkastningen till i genomsnitt -0,7 procent per år.
Som ett led i fondens separering av alfa- och betaförvaltningen
har nya mål fastställts för 2009. Betaförvaltningen har som mål att
överavkasta den faktiska portföljen med 0,05 procentenheter efter
kostnader. Detta motsvarar cirka 100 mkr per år. Alfaförvaltningen
har som mål att tjäna minst 500 mkr per år. Utvärderingshorisonten
för såväl alfa- som betaförvaltningen är tre 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 ett 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 av
målen. Det investeringsområde som nått längst i uppbyggnaden är
onoterade aktier. För detta tillgångsslag uppgår den genomsnittliga
avkastningen för 2006–20081 till 19,2 procent per år, vilket överstiger avkastningmålet om 15 procent per år med god marginal.
Som referensindex för AP3s fastighetsinvesteringar används
Svenskt FastighetsIndex (SFI). Under perioden 2005–2007 avkastade SFI 14,6 procent i snitt per år. AP3s fastighetsinnehav har under samma period genererat en avkastning om 32,8 procent per år.

Värdepapperslån
I likhet med flera andra långsiktiga kapitalförvaltare bedriver AP3
värdepappersutlåning. Verksamheten avser utlåning av aktier och
obligationer till motparter som har hög kreditvärdighet och ställer
säkerhet. Utlåningsprogrammet administreras av AP3s depåbank
Northern Trust.
AP3 hade vid Lehman Brothers ansökan om konkursskydd
värdepapper utlånade till två olika bolag inom Lehman Brotherskoncernen. Genom att frysa de erhållna säkerheterna och använda dessa
för att återanskaffa de värdepapper som utlånats till Lehman
Brothers uppstod inga förluster i värdepappersutlåningen. Systemet
fungerade precis som förutsatts. De därpå följande marknadseffekterna medförde dock att kreditspreadar och illikviditet i marknaden
ökade vilket gjorde att Northern Trust den 18 september tvingades
stänga den samförvaltning av tillgångar som AP3 är medlem i.
Samförvaltningen återinvesterar de kontantsäkerheter som erhålls
i samband med värdepappersutlåningen. Samförvaltningen av
tillgångar stängdes för nya in- och utträden och ett kapitaltillskott
motsvarande det underskott som konstaterats i samförvaltningen
1
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krävdes in från samtliga medlemmar. Underskottet består av
orealiserade värdenedgångar på placeringar med löptider upp till
3 år. Dessa placeringar avser främst s k asset backed securities, där
de underliggande tillgångarna består av konsumtionslån på den
amerikanska marknaden. Likviditeten för denna typ av tillgångar
har i princip helt försvunnit varför värderingarna är mycket osäkra.
Förutom en mindre placering i en Lehman Brothers-obligation har
inga placeringar klassificerats som osäkra fordringar i detta läge. AP3
följer kontinuerligt utvecklingen och utvärderar framtida alternativ
för värdepappersutlåningsverksamheten.
Under 2008 uppgick de totala intäkterna från värdepappersutlåningen till 147 (104) mkr. Ökningen beror främst på de högre
marginalerna från återinvestering av kontansäkerheter. Intäkterna
från denna utlåning redovisas som ränteintäkter i resultaträkningen. Samtidigt har nettoresultatet för räntebärande tillgångar
belastats med en orealiserad förlust om 227 mkr avseende AP3s
kapitaltillskott till samförvaltningen för kontantsäkerheter. Detta
innebär att resultatet från värdepappersutlåningen för 2008 totalt
belastade fondens resultat med 79 mkr. AP3 räknar dock med att
huvuddelen av kapitaltillskottet skall återvinnas inom 3 år. Då AP3
inte har förfoganderätt över de säkerheter som erhålls redovisas
dessa enbart inom linjen. Sedan samförvaltningen stängdes och
kapitaltillskottet krävdes in har värdet på investeringarna minskat
ytterligare. AP3s andel av den orealiserade värdeminskningen per
31 december 2008 uppgår till 515 mkr.
Intäkter från värdepapperslån
2008
56,0
91,4
147,4

Mkr
Obligationer
Aktier

Räntenetto

Nettoresultat räntebärande tillgångar
Totalt

-226,6

-79,2

2007
40,4
63,5

103,9
103,9

Courtage
Vid förvärv av aktier och andelar aktiveras courtage och inkluderas
därmed i anskaffningsvärdet. Totalt erlagt courtage under 2008
uppgick till 66 (88) mkr. Av courtagekostnaden är 85 procent hänförlig till fondens externa förvaltning.
I tabellerna på nästa sida redovisas statistik över courtage
(aktier) och affärsvolymer (räntebärande och valuta) för AP3s
förvaltning under 2008. Redovisningen omfattar både extern och
intern förvaltning. Motparterna står i bokstavsordning.
Tio motparter som erhöll mest courtage under 2008
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs

Instinet
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Morgan Stanley

Neonet
UBS
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Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom
ränteförvaltningen under 2008
Barclays
Danske Consensus

Goldman Sachs
JP Morgan

Nordea

Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom
valutaförvaltningen under 2008
Goldman Sachs
Nordea

Royal Bank of Scotland
SEB

UBS

Class actions
Class action är en form av grupptalan mot bolag och dess ställföreträdare m.fl. för brott mot värdepapperslagstiftningen, vanligtvis
kraven på information till marknaden. Class actions förekommer
främst på den amerikanska marknaden. Enskilda investerare har möjlighet att kräva sin andel av de belopp som fastställs även om denne
inte deltog i processen. AP3 bevakar sin andel av fastställda belopp genom fondens depåbank. Under perioden 2006-2008 erhöll fonden 65,1
mkr, varav 21,4 mkr avsåg erhållet belopp 2008. Beloppen redovisas
under nettoresultat noterade aktier och andelar i resultaträkningen.

Regeringens utvärdering
I regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet för 2003–
2007 framhölls att AP3s långsiktiga avkastning varit mycket konkurrenskraftig och att fondens strategiska beslut har bidragit med
betydande värden. AP3s avkastning 2003–2007 överträffar jämförelseindex med en viss marginal, även efter kostnader. Regeringen
är dock kritisk när det gäller den aktiva förvaltningen då AP3s mål
om 0,6 procentenheter inte har uppnåtts. Regeringen konstaterar
att AP3 tar ett adekvat ansvar som ägare i börsbolag och förvaltar
den tillgång som rösträtten motsvarar till långsiktig nytta för
pensionssystemet. I utvärderingen framgår även att AP-fonderna
bidragit positivt till pensionssystemets finansiering genom en
avkastning som med god marginal överstigit inkomstindex.

Utredning om etik och miljöhänsyn
Regeringen har under året låtit en särskild kommitté utvärdera hur
AP-fonderna har tagit etik- och miljöhänsyn. Kommittén anser att
AP-fonderna har hanterat uppdraget kring miljö- och etikhänsyn
på ett bra sätt. Vidare anser de att AP1-AP4s Etikråd har bidragit
positivt. Kommittén bedömer att AP-fonderna har gjort ett arbete
som förtjänar respekt kring principer i ersättningsfrågor och att de
lägger ned betydande arbete på dessa frågor inför bolagsstämmorna.
Kommittén föreslår bl a att fonderna framgent ska sträva mot ökad
integrering av hållbarhetsaspekter inom förvaltningen, ta fram en
värdegrund samt arbeta mer proaktivt med miljö- och etikhänsyn.

externa förvaltararvoden som fonden betalar är i linje med marknadens bästa villkor samt att fonden bedriver en kostnadseffektiv
förvaltning. Den översyn av fondens portföljstruktur som har gjorts
under året för att separera alfa från beta är ett ytterligare steg i att
förbättra utbytesförhållandet mellan avkastning, risk och kostnader.

Under 2008 har AP3 arbetat aktivt med att sänka de fasta kostnaderna för extern förvaltning. En omallokering från passiva till
semipassiva förvaltningsmandat under våren bidrog till att fondens
fasta förvaltningskostnader för noterade aktier minskade från 113
mkr till 94 mkr. En översyn av kostnader för clearingbanker medförde en minskning av clearingavgifterna med ca 23 procent.

Ägarstyrning
Under 2008 beslutade fondens styrelse om en reviderad ägarpolicy.
AP3 utövade sin rösträtt på ca 130 svenska och utländska bolagsstämmor under bolagsstämmosäsongen 2007/08. Fonden var
representerad i valberedningen i Enea och BioInvent.
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
2008 fört dialog med åtta svenska bolag kring bolagens sociala
ansvar. En rapport om AP3s ägarstyrning publicerades i augusti
2008 och återfinns på fondens hemsida.
AP3 samarbetar med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna
kring etik och miljöfrågor i utländska bolag i det gemensamma
Etikrådet. Genom aktiv ägarstyrning försöker Etikrådet påverka
utländska bolag inom etik- och miljöfrågor. Under 2008 har
Etikrådet fört dialog med flera utländska bolag och deltagit i
gemensamma investerarinitiativ. En rapport om Etikrådets arbete
2008 kommer att publiceras under första halvåret 2009.
AP3 uteslöt nio bolag som marknadsför klustervapen. Uteslutningen gjordes på basis av en analys av den nya konventionen om
klustervapen som AP-fondernas Etikråd låtit göra. De uteslutna
bolagens verksamheter strider mot konventionen och har därför
uteslutits. Sverige undertecknade konventionen i december.

Organisation och medarbetare
Fondens kompetensstrategi syftar till att stärka fondens ställning
som en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att rekrytera, behålla
och utveckla de kvalificerade specialister som krävs för att bedriva
en kapitalförvaltningsverksamhet av högsta klass.
Vid utgången av 2008 hade fonden 50 anställda, varav 33 män
och 17 kvinnor. I genomsnitt har fondens anställda en yrkeserfarenhet på drygt 15 år. Under 2008 slutade 8 personer och 6 personer
anställdes. Fonden hade under 2008 en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Fokus på kostnadseffektivitet
AP3 arbetar kontinuerligt med att säkra att alla delar av verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Fonden samarbetar med ett
kanadensiskt benchmarkinginstitut, CEM, för att säkerställa att de
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Resultaträkning

Balansräkning 	  

Rörelsens intäkter

TILLGÅNGAR

Mkr

Not

2008

2007

2

4 266

648

3 666

3 160

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

3

-51 540

452

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

4

-2 507

4 143

266

2 171

-1 465

824

Räntenetto
Erhållna utdelningar

Nettoresultat, räntebärande tillgångar
Nettoresultat, derivatinstrument

5

Nettoresultat, valutakursförändringar
Provisionskostnader, netto

6

Summa rörelseintäkter

08-12-31

07-12-31

Noterade

9

89 130

112 033

Onoterade

10

16 406

12 329

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

11

84 304

99 889

Derivat

12

3 117
2 607

3 461
4 001

Kassa och bankmedel

–429

Övriga tillgångar

13

838

2 502

-143

–152

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

1 636

2 249

-44 620

10 817

198 038

236 464

89

85

Skulder
Derivat

12

15 696

2 467

Övriga skulder

15

1 209

8 983

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

16

Summa tillgångar

FONDKAPITAL OCH SKULDER

Personalkostnader

7

Övriga administrationskostnader

8

Årets resultat

Not

Aktier och andelar

2 837

Rörelsens kostnader

Summa rörelsens kostnader

Mkr

48

52

137

137

-44 757

10 680

Summa skulder

109

117

17 014

11 567

224 897

212 198

831

991

53

1 028

Fondkapital
Ingående fondkapital

17

Nettobetalning mot pensionssystemet
Överfört från särskild förvaltning samt
avvecklingsfond
Årets resultat

-44 757

10 680

Summa fondkapital

181 024

224 897

Summa fondkapital och skulder

198 038

236 464

Poster inom linjen
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NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper	 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska årsredovisningen upprättas med
tillämpning av god redovisningssed, varvid de tillgångar som fondmedlen placerats i ska upptas
till marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt har Första-Fjärde AP-fonderna utarbetat gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats och sammanfattas nedan.
Ändrad klassificering
Från och med 1 januari 2008 redovisas förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar,
för vilka återbetalning medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik,
som en del av tillgångarnas anskaffningsvärde. Tidigare år har posten redovisats som övriga
tillgångar i balansräkningen. Jämförelsesiffrorna har ändrats.
Innehav i så kallade blandfonder, innehållande derivatinstrument som är exponerade mot
flera tillgångsslag, redovisas från och med 1 januari 2008 under noterade aktier och andelar
i balansräkningen. Tidigare ingick fonderna i posten derivatinstrument. Jämförelsesiffrorna
har ändrats.
Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligationsmarknaden,
aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per affärsdagen, det vill
säga vid den tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed riskerna övergår mellan
parterna. Fordran på eller skulden till motparten mellan affärsdag och likviddag redovisas
under övriga tillgångar respektive övriga skulder. I de fall nettoredovisning är tillåtet tillämpas
detta.
Övriga transaktioner, framför allt transaktioner avseende onoterade aktier, redovisas i
balansräkningen per likviddagen, vilket överensstämmer med marknadspraxis.
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 i lokal valuta och en del som är orsakad av valutakursförändringen. Både realiserade och orealiserade värdeförändringar till följd av förändringar i
valutakurser redovisas i resultaträkningen under nettoresultat, valutakursförändringar.
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. Verkligt värde för aktier och andelar handlade
på en aktiv marknad bestäms i första hand av senaste betalkursen i lokal valuta under årets
sista handelsdag, i andra hand av senast tillgänglig köpkurs.
Onoterade innehav i fonder värderas till AP3s andel av den värdering som fondadministratören gör baserat på fondens sammanlagda innehav. Värderingen uppdateras normalt då
ny värdering erhållits och justeras för eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. Värderingen följer EVCAs principer eller likvärdiga värderingsprinciper och ska i första hand vara
baserat på transaktioner med tredje part, men även andra värderingsmetoder kan användas.
Generellt gäller att innehaven ska uppvisa verkligt värde med beaktande av försiktighet och
konsekvens i värderingen.
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
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. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga
marknadspriser inte finns att tillgå värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna
värderingsmodeller som innebär att kassaflöden diskonteras till relevant värderingskurva.
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- och undervärden periodiseras
under återstående löptid eller till nästa räntejusteringstillfälle. Dessa över- och undervärden
redovisas som ränteintäkt.

Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt i balansräkningen
och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret redovisas som ställd pant
inom linjen i balansräkningen. Skillnaden mellan likvid i avistaledet och terminsledet periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.
Derivatinstrument
Derivatinstrument värderas till verkligt värde, baserat på noteringar vid årets slut. I de fall
instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att
tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller där indata
uteslutande utgörs av observerbara marknadsdata.
Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per balansdagen redovisas som tillgångar
medan kontrakt med negativt verkligt värde redovisas som skulder. Skillnaden mellan terminskurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras linjärt över terminskontraktets löptid och
redovisas som ränta.
Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Erhållna säkerheter för
utlånade värdepapper består av värdepapper och kontanter. Värdet av utlånade värdepapper, samt säkerheter för dessa, redovisas under ”Poster inom linjen”. Ersättning för utlånade
värdepapper redovisas som ränteintäkt. I de fall AP3 har rätt att förfoga över erhållen säkerhet
redovisas denna i balansräkningen som en tillgång och en motsvarande skuld läggs upp.
Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt överföringar från de särskilda
förvaltningar som ägts gemensamt av Första-Fjärde AP-fonderna, 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.
Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under rörelsens
intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanksarvoden och fasta
arvoden till externa förvaltare.
Erlagda courtagekostnader och arvoden för extern förvaltning av onoterade tillgångar, för
vilka återbetalning medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik,
redovisas som en del av anskaffningsvärdet för respektive tillgångsslag i balansräkningen.
Rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare och
depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader.
Investeringar i inventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i
normalfallet löpande.
AP3 är avregistrerad från skattskyldighet för mervärdesskatt, eftersom fonden inte anses
utgöra näringsidkare, vilket innebär att fonden inte har rätt att återfå erlagd mervärdesskatt.
Erlagd och reserverad mervärdesskatt inkluderas i respektive kostnadspost.
Inkomstskatter
AP3 är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. Vid placeringar utanför Sverige
varierar skattskyldigheten från land till land.
Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.
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NOT 2 Räntenetto
Mkr
Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande intäkter
Derivatinstrument
Värdepapperslån
Övriga ränteintäkter
Summa ränteintäkter
Räntekostnader
Derivatinstrument
Övriga räntekostnader
Summa räntekostnader
Räntenetto

NOT 7 Personal
2008
2 928
1 865
147
87
5 027

2007
3 635
533
104
150
4 422

761
0
761

3 774
0
3 774

4 266

648

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

2008
-51 351
-66
-123
-51 540

2007
690
-88
-150
452

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

2008
262
-2 769
-2 507

2007
2 620
1 523
4 143

2008
-1 626
161
-1 465

2007
285
539
824

NOT 5 Nettoresultat derivat
Mkr
Aktierelaterade derivat
Ränterelaterade derivat
Nettoresultat derivat
I ränterelaterade derivat ingår även kreditderivat.

NOT 6 Provisionskostnader
Mkr
Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar
Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar
Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader
Summa provisionskostnader

2008
94
34
15
143

2007
113
23
16
152

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick till 126 (153)
mkr 2008, varav 123 (150) avser noterade aktier och 3(3) avser räntebärande tillgångar.
Dessa redovisas direkt mot nettoresultatet för respektive tillgångsslag.

2008

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

totalt
51
50
6

2007
varav
kvinnor
17
17
2

totalt
50
51
6

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

110
3 914
515
6 415
40 320
51 274

110
3 236
515
8 790
36 871
49 522

Kostnad för rörlig ersättning, tkr
VD
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda
Summa rörlig ersättning

0
398
897
1 2951

0
909
2 041
2 950

varav
kvinnor
18
17
1

1

Rörlig ersättning avser 2007. Se vidare beskrivning på nästa sida

Ersättning till styrelseledamöter
utöver styrelsearvode
Pensionskostnader, tkr
VD
Ledningsgruppen exkl VD
Övriga anställda
Summa pensionskostnader

0

0

1 015
1 592
10 426
13 033

980
2 371
5 938
9 289

Sociala kostnader, tkr
Styrelseordförande
36
36
VD
1 515
1 287
Styrelsen exkl ordförande
167
167
Ledningsgruppen exkl VD
2 595
3 719
Övriga anställda
15 007
15 250
Summa sociala kostnader
19 320
20 459
Övriga personalkostnader
3 617
2 787
Summa personalkostnader
88 539
85 007
		
Styrelse Styrelsearvodena fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår till 100 tkr
till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 tkr till ledamöter. Regeringen har
beslutat om möjlighet för fonden att ersätta ledamöter i styrelsen för utskottsarbete med
maximalt 100 tkr. För 2008 har 100 tkr betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.
Utskott Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bereder bl a frågor
avseende VDs lön och förmåner samt löneram. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen.
Ersättningsutskottet hanterar och beslutar i frågor rörande programmet för prestationsbaserad
rörlig ersättning. Revisionsutskottet har under året bestått av tre ledamöter. Revisionsutskottet
är rådgivande, bevakande och beredande åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell
rapportering, redovisning, intern kontroll, riskkontroll och extern revision.
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 tolv månader och sex månader från VDs sida. Något avtal om avgångsvederlag finns inte. Inte heller finns något avtal om förtida pension. VD har under 2008
uppburit lön och andra ersättningar på totalt 3 914 tkr, varav motsvarande 2 månadslöner
avsåg gratifikation för 2007. VD omfattas ej av programmet för prestationsbaserad rörlig
ersättning. VDs ersättning fastställs av styrelsen.
Ledningsgrupp Ledningsgruppen består per den 31 december 2008 av fem 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.
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Sjukfrånvaro Totala sjukfrånvaron under 2008 uppgick till 1,1% (0,8%) uppdelat på 1,4%
(0,6%) för män och 0,7% (1,1%) för de kvinnliga anställda. Uppdelat per åldersgrupp var
sjukfrånvaron 0,25% för gruppen upp till 29 år, 1,18% för gruppen 30-49 år och 1,14% för
anställda över 50 år. 2% av fondens anställda har varit sjukskrivna mer än 60 dagar i sträck.

Program för prestationsbaserad ersättning I början av 2006 fattade styrelsen beslut
om att införa ett program för prestationsbaserad rörlig ersättning som följer de riktlinjer
som Näringsdepartementet givit ut. Programmet innebär att samtliga anställda utom VD har
möjlighet till två extra månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning
att vissa kriterier är uppfyllda. Reglerna finns i sin helhet på www.ap3.se. 2007 betalades
rörliga ersättningar om 4 295 tkr. Av dessa var 3 000 tkr avsatta i bokslutet 2007. 1 295 tkr
avseende 2007 belastar därmed kostnaderna för 2008. Inga rörliga ersättningar betalas ut
för 2008.
Styrelsen har beslutat om ett nytt program för rörlig ersättning som följer de statliga riktlinjerna som Näringsdepartementet gav ut under 2008. Programmet gäller från och med 2009
och innebär att alla anställda, utom VD och chefen för risk och finansiell kontroll, har möjlighet
att erhålla mellan två och fyra extra månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning
under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. De som omfattas av programmet med fyra
månadslöner är de anställda som har ett förvaltningsansvar samt vissa chefer. Övriga anställda
omfattas av programmet med två månadslöner.

NOT 8 Övriga administrationskostnader  		
Mkr
Lokalkostnader
Informations- och datakostnader
Köpta tjänster
Övrigt
Summa övriga administrationskostnader

2008
6
24
11
7
48

2007
5
31
9
7
52

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisorerna
Tkr
Revisionsuppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
KPMG AB
Ernst & Young AB
Andra uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
KPMG AB
Summa ersättningar till revisionsbolag

Mkr

Verkligt Anskaffningsvärde
värde

Fond/riskkapitalbolag
Investeringar i SEK
Vasakronan AB
556650-4196
Bergvik Skog AB
556610-2959
Alpcot AB
556710-3915
Jolife AB
556602-6141
Karolinska Development AB
556663-0322
Private equity investeringar
IT Provider Fund IV KB
556539-5646
EQT Scandinavia I / ES 1
Holding KB
969677-7037
Litorina Kapital 2001 KB
969682-2718
InnKap 2 Partners KB
969661-4735
Totalt resterande innehav i SEK
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde

2007

192
81
1 131

1 551
292
–

Investeringar i AUD
Goodman Australia Industrial Fund
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde

371
437
2 211

31

Investeringar i EUR
Private equity investeringar
Altor 2003 Fund (No. 1) L.P.
Candover 2001 Fund UK No. 6 L.P.
Altor Fund II (No. 2) L.P.
ABN AMRO Infrastructure Capital
Equity 1-B
Crown Private Equity European
Buyout
Totalt resterande innehav i EUR
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde

1 874

NOT 9 Aktier och andelar
2008-12-31

AP3 hade per 31 dec 2008 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper via
riskkapitalbolag och fonder. Samtliga belopp är i miljoner svenska kronor.
Specifikationen nedan är över de fem största innehaven per valuta, baserat på investerat
kapital, följt av en total på resterande investeringar per valuta.

2008

I köpta tjänster ovan ingår arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet om
707 (285) tkr.

Noterade aktier och andelar

NOT 10 I nvesteringar i onoterade värdepapper private equity,
infrastruktur och fastigheter			

2007-12-31
Verkligt Anskaffningsvärde
värde

Svenska aktier

18 235

27 945

24 482

24 756

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

312
62 085
8 498
89 130

553
74 843
7 317
110 658

526
81 174
5 851
112 033

550
77 139
4 482
106 927

En förteckning över fondens tio största aktieinnehav finns på sid 56. På fondens hemsida
www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens samtliga aktieinnehav.

Investeringar i GBP
Private equity investeringar
Henderson PFI Secondary Fund II L.P.
Henderson PFI Secondary Fund L.P.
Innisfree PFI Continuation Fund
Alchemy Plan (AP) L.P.
LGV 2 Private Equity Fund L.P.
Totalt resterande innehav i GBP
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde

2008
2007
Ägarandel Anskaffnings- AnskaffningsAntal
kapital
värde
värde

1 000 000

25%

1 221

721

347

5%

173

173

4 758 000

16%

293

2 500

12%

25

25

298 616

19%

18

1

17%

141

108

6%

30

45

33%

63

62

29%

53

44

550
2 567
3 796

227
1 406
3 565

169
169
154

-

4%
1%
3%
4%

137
109
225
218

123
116
97
160

23%

110

105

2 413
3 212
3 800

1 549
2 150
2 784

335
270
242
209
17
39
1 112
933

335
270
122
167
17
58
969
903

1%

4%
6%
7%
3%
4%
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2008
2007
Ägarandel Anskaffnings- Anskaffningskapital
värde
värde

Fond/riskkapitalbolag
Investeringar i NOK
Private equity investeringar
Herkules Private Equity (Jersey-II) L.P.
Herkules Private Equity II (Jersey-II) L.P.
Verdane Capital IV A/S
Verdane Capital IV Twin A/S
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde
Investeringar i USD
FK Volga Farming Ltd Ordinary shares
FK Volga Farming Ltd Convertible shares
Private equity investeringar
GS U.S. Middle Market Buyout Fund, L.P.
Warburg Pincus Private Equity VIII, L.P.
Clayton, Dubilier & Rice Fund VII, L.P.
HarbourVest Partners 2004 Cayman Direct L.P.
Warburg Pincus Private Equity IX, L.P.
Totalt resterande innehav i USD
Totalt anskaffningsvärde
Totalt marknadsvärde

2008-12-31, Mkr

10%
5%
17%
17%

6
174
3
31
214
594

1
126
46
26
199
859

20%
0%

77
77

-

29%
1%
1%
10%
1%

338
201
187
191
193
4 480
5 744
7 129

291
201
145
171
183
2 838
3 829
4 218

En specifikation över samtlliga innehav med angivelse av startår på investeringen och
investringsåtagande återfinns på www.ap3.se.

NOT 11 Obligationer och andra räntebärande tillgångar  
Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på emittentkategori
Mkr

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

2008-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2007-12-31

Verkligt värde

Upplupet
anskaff
ningsvärde

Verkligt värde

anskaffningsvärde

0
59
7 544

0
58
7 313

10 201
249
5 828

9 477
247
5 898

5 175
17 052
20 215
31 433
81 478
2 826

5 170
16 749
18 704
30 302
78 296
3 080

3 778
9 547
32 328
36 332
98 263
1 626

3 810
9 541
33 519
38 113
100 605
1 512

Upplupet

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på instrumenttyp
Mkr

Realränteobligationer
Övriga obligationer
Certifikat
Onoterade reverslån
Övriga instrument
Totalt
Räntefonder
varav värde enligt
teoretisk modellvärdering

2008-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2007-12-31

Verkligt värde

Upplupet
anskaff
ningsvärde

Verkligt värde

Upplupet
anskaffningsvärde

9 414
60 575
5 590
4 475
1 424
81 478
2 826

9 787
56 923
5 580
4 441
1 565
78 296
3 080

28 004
64 305
394
2 215
3 345
98 263
1 626

27 667
67 030
394
2 188
3 326
100 605
1 512

11 083
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NOT 12 Derivat, brutto

3 132

Positivt
Negativt
Nominellt värde verkligt värde verkligt värde

Aktierelaterade instrument
Optioner
Terminer
Swappar
Summa
varav clearat

0
19 108
1 095
20 203
19 108

Ränterelaterade instrument
FRA/Terminer
CDS
Swappar
Summa
varav clearat
Valutarelaterade instrument
Optioner
Terminer
Summa
varav clearat
Summa derivatinstrument
varav värderat enligt teoretisk
modellvärdering

140
0
140

0
-524
-5
-529

96 140
12 644
17 379
126 163
96 140

476
432
351
1 259

-224
-290
-546
-1 060

11
29 782
29 793
–

0
2 082
2 082

0
-14 471
-14 471

176 159
47 172

3 481
2 433

-16 060
-15 017

I ränterelaterade derivat ingår även kreditderivat.			
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. Credit Default Swaps (CDS) används för att öka eller minska
kreditexponeringen mot enskilda kreditgivare eller mot en kategori av kreditgivare via ett
index. Den höga volatiliteten som nu råder i kreditmarknaden gör att priserna för dessa
kontrakt kan variera mycket mellan olika prisställare. AP3 använder konsekvent priser
hämtade från officiella priskällor för värdering.
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. Valuta- och
kreditderivatmarknaderna är emellertid en OTC-marknad, vilket innebär att denna handel
inte är standardiserad eller clearad, varpå motparts- 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.

Noter

NOT 13 Övriga tillgångar  			

NOT 17 Fondkapital

Mkr		 2008-12-31

2007-12-31

Fondlikvider		
Återköpstransaktion		
Övriga kortfristiga fordringar		

236		
-		
602		

658
1 844
0

Summa övriga tillgångar		

838		

2 502

NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mkr

2008-12-31 2007-12-31

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

1 478
100
35
11
12

2 131
87
18
13
0

1 636

2 249

Ingående fondkapital
Inbetalda pensionsavgifter
Utbetalda pensionsmedel innevarande år
Överflyttning av pensionsrätter till EG
Reglering av pensionsrätt
Administrationsersättning till Försäkringskassan/RFV

224 897
50 783
-49 796
-6
2
-152

212 198
47 603
–46 405
–8
1
–200

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet

831

991

Överfört från Första AP-fondens avvecklingsfond
Överfört från Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning

53

961
67

Summa överfört från avvecklingsfond/särskild
förvaltning
Årets resultat
Utgående fondkapital

53
-44 757
181 024

1 028
10 680
224 897

2

305

Förvaltat kapital Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning

2008-12-31 2007-12-31

Leverantörsskulder
Fondlikvider
Löneskatter
Personalens källskatter
Återköpstransaktion
Mottagna säkerheter
Övriga skulder
Summa övriga skulder

7
293
1
2
199
405
302
1 209

14
5 642
0
2
3 325
0
8 983

NOT 18 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Mkr
2008-12-31
Panter för återköpstransaktioner
Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits
Utlånade värdepapper
Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper
Övriga panter och jämförliga säkerheter
Mkr

NOT 16 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Mkr
Upplupna externa förvaltningskostnader
Övriga upplupna kostnader
Rörlig ersättning inkl sociala avgifter
Summa förutbetalda intäkter och upplupna
kostnader

2008-12-31 2007-12-31

Årsredovisningar över Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning kan rekvireras från
Fjärde AP-fonden.

NOT 15 Övriga skulder
Mkr

Nettobetalningar mot pensionssystemet
Mkr

För derivathandel

2008-12-31
88
21
-

2007-12-31
89
23
5

109

117

Åtaganden
Mkr
Onoterade aktier
Fastighets-och skogsfonder
Säkerställda banklån

Totalt Investerat tom
åtagande 2008-12-31
20 107
4 667
1 581

11 772
2 467
966

2007-12-31

-405

–1 480

26 527
27 921

34 357
35 784

Nominellt
belopp

Nominellt
belopp

3 009

3 321

Totalt Investerat tom
åtagande 2007-12-31
16 419
2 501
-

8 986
1 081
-
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Tabelldel

Femårsöversikt

Resultat och inflöden
i mdkr
Nettoinflöden från pensionssystemet

2008

2007

2006

2005

2004

0,9

2,0

1,6

2,9

1,7

Årets resultat

-44,8

10,7

18,6

28,8

16,1

Fondkapital 31/121

181,0

224,9

212,2

192,0

160,3

Per år från start3 2001

Per år3 2006-2008

Avkastning och kostnader totalportfölj
i procent
Avkastning före kostnader
Rörelsekostnader
Provisionskostnader
Avkastning efter kostnader
Inflation
Real avkastning efter kostnader

-19,7

5,1

9,7

17,9

11,4

0,07

0,06

0,06

0,07

0,10

0,07

0,07

0,08

0,09

0,11

-19,8

5,0

9,5

17,7

11,2

2,0

0,90

3,45

1,63

0,82

0,29

1,6

-20,5

1,5

7,8

16,7

10,9

0,4

-44,6

10,8

18,7

28,9

16,3

3,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

-44,8

10,7

18,6

28,8

16,1

3,2

i mdkr
Avkastning efter provisionskostnader
Rörelsens kostnader
Avkastning efter kostnader
Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj
Avkastning, %

Portfölj

-21,9

4,1

8,9

17,3

11,4

-4,0

Index

-20,5

4,4

9,1

16,1

11,4

-3,3

Aktiv

-1,4

-0,3

-0,2

1,2

0,0

-0,7

Portfölj

16,6

7,3

6,3

4,5

5,4

11,1

Index

16,6

7,2

6,1

4,3

5,3

11,0

Aktiv

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

Informationskvot

neg

neg

neg

2,2

0,0

neg

Sharpekvot

neg

0,1

1,1

3,4

1,6

neg

13,8 2

9,0 2

9,0 2

14,7 2

19,3

38,8

39,9

40,4

45,3

30,8

Risk (standardavvikelse), %

Valutaexponering
% av totalportföljen
Extern förvaltning
% av totalportföljen
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader

0,07

0,06

0,06

0,07

0,10

Rörelsekostnader + provisionskostnader

0,14

0,13

0,14

0,16

0,21

181,0

224,9

212,2

192,0

160,3

Svenska aktier4

17,9

24,0

26,8

30,7

27,3

Utländska aktier4

66,0

93,5

88,8

80,2

61,7

Onoterade aktier, Sverige och utlandet4,5

10,8

9,5

6,4

Portföljsammansättning
i mdkr
Varav

Nominella räntebärande, Sverige

13,7

13,6

18,0

25,6

28,4

Nominella räntebärande, utlandet

39,2

59,3

44,5

42,5

24,8

Reala räntebärande, Sverige

5,4

7,4

12,0

6,7

6,7

Reala räntebärande, utlandet

8,7

11,3

10,4

1,9

7,9

16,2

6,4

5,5

4,4

3,5

51

50

48

46

Fastighetsexponering (Se specifikation på sid 55)
Nya strategier 5

3,1

Antal anställda

50

1

Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.
3
Beräknad som annualiserat.
2
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4

S venska och utländska aktier inkluderar både noterade och onoterade aktier till och med
2005. Från och med 2006 särredovisas noterade och onoterade aktier.
5
Onoterade aktier innehåller noterade innehav avseende life scienceportföljen till och med
2007. Från 2008 ingår dessa i nya strategier

Tabelldel

						

Marknadsvärde per tillgångsslag3			
Mkr

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

Sverige

17,9

24,0

26,8

30,7

27,3

Europa

20,8

32,3

31,7

34,2

28,6

USA

25,7

36,8

28,6

27,6

23,2

Asien

13,6

16,0

22,2

17,5

9,9

5,9

8,4

6,3

0,9

0,0

Noterade aktier totalt

83,9

117,5

115,6

110,9

89,0

Onoterade aktier2

10,8

9,5

6,4

Sverige

13,7

13,6

18,0

25,6

28,4

Euro-området

12,4

12,6

14,5

24,4

12,4

Storbritannien

4,5

12,2

6,7

7,2

2,3

USA

16,8

29,8

19,5

10,9

10,1

Asien

5,5

4,7

3,8

0,0

0,0

Sverige

5,4

7,4

12,0

6,7

6,7

Euro-området

4,8

3,2

4,4

1,1

4,8

USA

3,9

8,1

6,0

0,8

3,1

67,0

91,5

84,9

76,7

67,8

5,0

4,6

3,8

3,1

0,9

0,6

0,4

Noterade aktier1, 2

Tillväxtmarknader

Räntebärande
Nominella

Realränteobligationer

Räntebärande totalt

3,1

Nya strategier2
Fastigheter
Aktier i Vasakronan4

7,0

Svenska bostadsobligationer

6,2

Skog

2,3

1,2

Internationella fastighetsfonder

0,7

0,2

16,2

6,4

5,5

4,4

3,5

0

0

0

0

0

181,0

224,9

212,2

192,0

160,3

Fastigheter totalt
Kassa3

Justeringspost tradingmandat

Totalt
1

Strategiska positioner är inkluderade i noterade aktier.
Onoterade aktier ingår i posten noterade aktier 2001–2005. Från och med 2006 särredovisas onoterade aktier. Onoterade aktier inkluderar noterade life science-aktier tiill och med 2007.
Från och med 2008 ingår life science-aktier i nya strategier.
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 Vasakronan. Under 2008 köpte AP-Fastigheter Vasakronan och bytte då namn till Vasakronan.
2

Fondkapitalets förändring 2004–2008
Mkr

2008

2007

2006

2005

2004

224 897

212 198

191 950

160 254

142 536

831

991

1 568

2 312

1 397

53

1 028

108

593

254

Resultat

-44 757

10 680

18 572

28 791

16 067

Utgående fondkapital

181 024

224 897

212 198

191 950

160 254

Ingående fondkapital

1

Nettoinflöde
Särskild förvaltning

1

Ingående fondkapital vid startåret 2001 var 134,0 mdkr.
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Tabelldel

Valutaexponering per 31 dec 2008							
Valutaexponerade tillgångar per valuta, mkr
Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

EUR

GBP

JPY

USD

Övrigt

14 560

6 343

9 504

30 405

14 293

21

865

6 180

26 278

231
-232

151

941

17 548

3 754

Derivat

Totalt

84

340

21

-472

4 841

1 459

2 397

3 302

473

37 184

12 836

18 102

59 535

15 631

143 288

Kurssäkring

-41 801

- 7 784

-16 458

-46 468

- 5 842

-118 354

Totalt

- 4 617

5 052

1 643

13 067

9 788

24 934

Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering, brutto

1

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

Kreditstruktur för den nominella ränteportföljen (inklusive derivat)
per 31 dec 2008
%

Tio största aktieinnehaven i AP3s aktieportfölj
(externt och internt förvaltade) per 31 dec 2008

Portfölj

Index

Aktiv

Statsobligationer

54

69

-14

Ericsson

1 890

Bostadsobligationer och agencies

11

21

-10

Hennes & Mauritz

1 702

Investment grade

30

10

20

AstraZeneca

1 196

High yield

5

0

5

Nordea Bank

1 125

100

100

0

Exxon Mobil

961

TeliaSonera

960

Volvo

826

ABB

811

Svenska Handelsbanken

729

Atlas Copco

652

Företagsobligationer
Totalt

Bolag

Modifierad duration i den nominella ränteportföljen (inklusive externt
förvaltade portföljer) per 31 dec 2008
Portfölj

Index

Sverige

1,9

2,3

Aktiv
-0,4

Euro-området

2,3

2,4

-0,1

Storbritannien

5,2

4,5

0,7

USA

3,4

2,9

0,5

Japan

3,1

2,7

0,4

Totalt

2,9

2,7

0,1

Fördelning per ratingkategori i kreditportföljen (exklusive derivat)
per 31 dec 2008
%
AAA

37

AA

10

A

36

BBB

14

High yield
Utan rating
Totalt
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3
0
100

Marknadsvärde, Mkr

Tabelldel

Exponering i normalportföljen av noterade aktier och räntebärande tillgångar1 per 31 december 2008
Region

Förvaltare och fondinvesteringar

Typ av mandat

Mkr

Starttidpunkt för uppdrag

Sverige

AP3 intern portfölj

Alla bolag

Europa

BlackRock Investment Management

Mellanstora bolag

17 636

2006-01-01

1 545

Europa

State Street Global Advisors

Stora bolag

2005-11-04

8 797

Nordamerika

BlackRock Investment Management

Mellanstora bolag

2000-12-31

548

Nordamerika

BlackRock Investment Management

2007-10-31

Småbolag

3 401

Japan

2007-10-31

BlackRock Investment Management

Alla bolag

6 960

2006-01-17

Stillahavsasien

BlackRock Investment Management

Alla bolag

959

2007-06-29

Tillväxtmarknader

AP3 intern portfölj

Alla bolag

1 413

2006-01-25

Nordamerika

BlackRock Investment Management

Stora bolag

5 952

2002-08-30

Global

Goldman Sachs

Stora/Mellanstora bolag

5 202

2008-02-28

Global

Quantitative Management

Stora/Mellanstora bolag

5 963

2008-02-28

Global

State Street Global Advisors

Stora/Mellanstora bolag

13 598

2008-02-28

Europa

AP3 intern fundamentabaserad indexportfölj

Stora/Mellanstora bolag

1 409

2006-09-15

Nordamerika

IPM Rafi

Stora/Mellanstora bolag

2 236

2007-07-06

Europa

JP Morgan Asset Management

Småbolag

1 064

2003-08-29

Europa

Pictet Asset Management

Småbolag

1 050

2003-08-29

Nordamerika

Axa Rosenberg Investment Management

Mellanstora bolag

623

2004-06-22

Stillahavsasien

Schroder Investment Management

Alla bolag

1 490

2004-03-06

Tillväxtmarknader

Dimensional Fund Advisors (Fond)

Alla bolag

690

2006-08-03

Tillväxtmarknader

Lazard Asset Management (Fond)

Alla bolag

728

2006-07-27

Tillväxtmarknader

OFI Institutional Asset Management (Fond)

Alla bolag

846

2006-08-16

Tillväxtmarknader

Pictet Asset Management (Fond)

Alla bolag

321

2006-08-31

Tillväxtmarknader

Robeco Institutional Asset Managment (Fond)

Alla bolag

1 159

2006-06-07

Global

AP3 intern portfölj

Nordamerika

Prudential Investment Management

Aktiemandat
Passiva mandat

Semipassiva mandat

Fundamentalbaserade mandat

Aktiva mandat

Räntemandat
Aktiva mandat

70 231
Investment Grade

2 687

2002-06-03

1 Exklusive TAA-mandat, likviditetsförvaltning och alternativa investeringar.

Investeringar i onoterade skogsfastigheter

Investeringar i onoterade fastigheter

AP3 hade per 31 dec 2008 gjort följande investeringsåtaganden i onoterade värdepapper via
bolag och fonder. Samtliga belopp är i miljoner i lokal valuta.

AP3 hade per 31 dec 2008 gjort följande investeringsåtaganden i onoterade värdepapper via
bolag och fonder. Samtliga belopp är i miljoner i lokal valuta.

Fond/riskkapitalbolag

Valuta Totalt åtagande

Fondens startår

Fond/riskkapitalbolag

Valuta Totalt åtagande

Fondens startår

Bergvik Skog AB

SEK

355

2004

AXA Alt. Property Income Venture SCA

EUR

20

2007

Capricorn Forest Fund K/S

USD

43

2007

EPI Special Opportunities LP

EUR

25

2008

GTI 8 Institutional Investors Company Ltd.

USD

50

2007

Global Timber Investors 7 Ltd.

USD

18

2004

EuroPRISA

EUR

50

2006

Hancock Timberland GAC

USD

100

2007

GAIF

AUD

30

2005

RMK GAC

USD

100

2008

Value Investors Asia L.P.

USD

35

2007

Southern Cone Timber Holding, LLC

USD

60

2005

Viking Global Timber Fund, LLC

USD

32

2004
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Tabelldel

Totalt åtagande i onoterade aktier per 31 dec 2008

Investeringsåtagande i onoterade aktier per 31 dec 2008

Mkr
25 000

Mkr
10 000

20 107

20 000
15 000

6 000
4 000

11 772

10 000

4 892

5 000
0

Totalt
åtagande

Totalt
investerat kapital

6 242
4 741

2 000
0

Totala
distributioner
2001–2008 1

Av fondens totala investeringsåtaganden om 20,1 mdkr hade cirka 11,8 mdkr
investerats per 31 december 2008.
1

9 124

8 000

Norden

Europa

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

Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.

Investeringsåtagande per startår i fonder med onoterade aktier

Fastighetsportföljen per 31 dec 2008

Mkr
6 000

Mkr
8 000

4 000

6 000

6 959

4 000

2 000
0

Övriga världen

2 300

2 000
97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

0

08

Innehaven i onoterade aktier är i en uppbyggnadsfas med en genomsnittlig ålder på
investeringsåtagandena på cirka 3,7 år.

Fördelning buyout och annat respektive venture i portföljen med onoterade
aktier (private equity) per 31 december 2008

Andel venture
Totalt

58 ¦ t r ed j e ap-f on den 2008

Vasakronan

Internationella
fastigheter

Skogsfastigheter

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan1, investeringar i internationella
skogsfonder och i Bergvik Skog. Därtill har fonden en fastighetsexponering i bostadsobligationer om 6,2 mdkr.
1

Andel buyout och annat

700

79%
21%
100%

AP Fastigheter bytte namn under 2008 till Vasakonan.

Stockholm den 18 februari 2009

Claes de Neergaard
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Ordförande

Vice ordförande
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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
räkenskapsåret 2008. Tredje AP-fondens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 42-53. 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 revisions
sed 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 inte givit anledning till anmärkning
beträffande årsredovisningen, de i densamma upptagna
resultat- och balansräkningarna, bokföringen eller in
venteringen av tillgångarna eller i övrigt avseende
förvaltningen.
Vi tillstyrker att resultaträkningen och balans
räkningen fastställes.

Stockholm den 18 februari 2009

Anna Peyron
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Lars Bonnevier

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen

Förordnad av regeringen

Ordlista
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
marknads-rörelser 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 såsom 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
aktiemajoriteten i ett moget bolag.
CleanTech En förkortning för Clean
Technologies som står för energi- och
miljörelaterade tekniker utvecklade i syfte
att minska skadlig påverkan på miljön.
Clearing Alla aktiviteter som sker med en
transaktion efter avslut på marknadsplats
och innan avveckling, t ex rapportering,
riskberäkning och nettning av affärer.

Clearinghus En institution som har fått
tillstånd att bedriva clearingverksamhet.
Oftast en eller ett fåtal per land. I Sverige
sköts derivatclearingen av Stockholms
börsen där Stockholmsbörsen träder in
som motpart till alla derivataffärer som har
handlats på börsen.
CLS CLS är en bank som ägs av aktörerna
på valutamarknaden och som används i
de flesta valutatransaktioner för effektiv
avveckling.
Corporate Governance Bolagsstyrning.
Ett samlingsbegrepp för frågor som rör
hur bolag styrs. Centralt för corporate
governance är förhållandet mellan olika
bolagsorgan (stämma, styrelse, VD).
CSA-avtal Ett annex till ISDA-avtalet som reglerar hur den part som har en utestående
skuld (orealiserad förlust) måste ställa
säkerhet för skulden i form av likvida
medel eller värdepapper.
Derivat Finansiella instrument vars pris
bestäms av underliggande värde. Som
derivat brukar man bl a räkna optioner,
terminer och swappar. Värdet av ett
derivat beror bl a på förändringar i det
underliggande värdet.
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.
ISDA-avtal Bilateralt avtal som skrivs mellan
två OTC-motparter och som reglerar alla
generella händelser som kan ske mellan
motparterna.
Jämförelseindex Används för att utvärdera
en 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).
Normalportfölj Den portfölj som fonden
skulle investera i om samtliga tillgångar
bedömdes vara rätt värderade samt om
ingen hänsyn togs till konjunturella
och medelfristiga prisrörelser. Portföljen avspeglar fondens långsiktiga
tillgångsmix.
Mezzaninelån En typ av efterställt lån som
kan vara är en kombination av kredit
och aktieoptioner som ger långivaren
viss avkastning jämförlig med den för
eget kapital. Banklån har högre prioritet
säkerhetsmässigt och mezzaninelånen har
därför högre ränta för att kompensera för
den högre risken.
OTC (Over-The-Counter) Kontrakt som ingås
och avvecklas mellan två parter direkt
utan att ett clearinghus är involverat.
Overlay-mandat Mandat som binder lite
eller inget kapital och som ligger utanför
referensportföljen.
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar
till att uppnå en avkastning som är
identisk med jämförelseindex – 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 som
avspeglar sannolikheten att en motpart
med förpliktelser kan honorera dessa
förpliktelser. Ratingen kan avse motparten
generellt eller en serie värdepapper som
motparten har utfärdat.
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.
Sharpekvot 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 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 förvaltningens risknivå i
efterhand. Förväntat (ex ante) tracking
error är en prognos.
Uppförandekod Koncernövergripande
regelverk och ledningssystem för hantering av miljö- och etikhänsyn. Kallas på
engelska code of conduct.
Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått som
anger den maximala förlust en värdepappersportfölj kan drabbas av under en viss
tidsperiod givet en viss konfidensnivå.
VaR beräknas vanligen för en period av en
dag och med 95 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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