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AP3 om hållbarhet
Tredje AP-fondens hållbarhetsrapport syftar till att ge en bild av fondens
hållbarhetsarbete.
Buffertfondernas uppdrag är att bidra
till att värdesäkra den svenska allmänna
pensionen för nuvarande och framtida
pensionärer, genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet. AP3s
uppfattning är att välskötta bolag på sikt
leder till högre avkastning och lägre risk
för investeraren. Inom finanssektorn
används ofta benämningen ”ESG” som
beskrivning för E = miljö (environment),
S = socialt ansvar och G = ägarstyrning
(governance) och är en viktig del i förvaltningens arbete. AP3 kallar dessa
frågor kort och gott för hållbarhet.
Omvärldens förväntningar påverkar
Pensionskapitalet har många intressenter där svenska folket torde ha störst
intresse av att pensionerna säkras för
sin egen och framtida generationers del.
Buffertfonderna lyder under den så kal�lade AP-fondslagen som styr hur uppdraget ska bedrivas och hur fonderna
får placera kapitalet. Pensionskapitalets

Årsredovisning 2014

målgrupper har skilda förväntningar på
hur fonderna bör arbeta med hållbarhet
i sina investeringar. Sambanden mellan
hållbara företag och god avkastning är
omdiskuterad och långt ifrån självklar.
För AP3s del innebär ett ansvarsfyllt agerande att genom kloka investeringsbeslut
styra mot det satta målet. En noggrann
analys av olika investeringsmöjligheter
föregår bedömningen av värdet i investeringen. AP3s portfölj förvaltas med fokus
på långsiktigt värdeskapande och därmed en långsiktig god avkastning.
Syftet
Hållbarhetsrapportens syfte är att ge
en nyanserad bild av AP3s hållbarhets
arbete och ett perspektiv på hur fonden
bäst kan göra nytta för att skapa god
avkastning och att samtidigt bidra till
fler ansvarsfulla bolag. Det skapar lång
siktig hållbarhet utan att göra avkall på
uppdraget om att skapa långsiktigt god
avkastning.
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Tredje AP-fonden (AP3) beskriver verksamheten för 2014 i årsredovisningen (t.v.) medan
hållbarhetsrapporten (t.h.) beskriver AP3s hållbarhetsarbete.
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Hållbarhetsfokus för långsiktigt god avkastning
AP3s uppfattning är att välskötta bolag på sikt leder till högre avkastning och lägre risk för investeraren. Det
är därför viktigt att utöva ägandet på ett ansvarsfullt sätt där miljö- och etikhänsyn är en integrerad del av
investeringsstrategin. Fondens fokus på avkastningsmålet innebär en tro på långsiktigt värdeskapande.
Att förvalta bufferten i det statliga inkomstpensions
systemet innebär att AP3 långsiktigt ska skapa
värde för dagens och morgondagens pensionärer.
För fonden omfattar långsiktigt värdeskapande en
förvaltning som inkluderar hållbarhetsperspektiv
och ett arbetssätt som vilar på sunda etiska princi
per. Investeringsfilosofin bygger på diversifiering
för att minska risken i förvaltningen, vilket inne
bär att AP3 har investerat i många bolag över hela
världen.
– Med fler än 3 000 bolag i vår aktieportfölj är
AP3 en universell ägare. Det innebär att vi äger en
del av världens kapitalmarknad och att verksam
heten blir mer exponerad mot externa faktorer.
Exempelvis kan miljöförstöring som har orsakats
av ett bolag få negativa konsekvenser för andra
delar av ekonomin, vilket i sin tur kan komma att
drabba investeraren. Det är därför viktigt att alla
bolag har som mål att bygga en långsiktigt hållbar
verksamhet, säger Kerstin Hessius.
Integrering av hållbarhet i förvaltningen
Att förvalta svenska folkets buffertkapital medför

AP3 drivs av övertygelsen att uppdraget måste
stå i fokus. Hållbarhet
ses som en risk och
möjlighet bland andra.
Skillnaden är att miljö,
etik och sociala frågor
är relativt nya områden
för finansbranschen.
Kerstin Hessius, vd och
Mårten Lindeborg Chef
Kapitalförvaltningen
diskuterar frågan.

ett särskilt ansvar. AP3s förvaltning har ett hållbar
hetsperspektiv och för att markera detta övergick
det formella huvudansvaret för hållbarhetsfrågorna
till kapitalförvaltningen under 2014.
– I vår förvaltning har vi ett hållbarhetspers
pektiv, som inkluderas i förvaltarnas mandat och
ansvar. Att bedöma frågorna på samma vis som vi
bedömer andra frågor blir alltmer självklart. För att
kunna göra än mer relevanta avvägningar i förvalt
ningen och investeringsbesluten genomförde vi
under året en intern utbildning i hållbarhetsfrågor,
säger Mårten Lindeborg, chef för kapitalförvalt
ningen sedan hösten 2014.
Strategin omfattar hela portföljen
AP3s hållbarhetsstrategi omfattar hela portföljen
och alla förvaltare ska inkludera hållbarhetsper
spektivet i sina beslut vid såväl långsiktig alloke
ring till olika tillgångsslag som som i investeringar
i enskilda värdepapper. Valet av strategi måste vara
långsiktigt kostnadseffektivt och anpassas därför
till fondens ägande och exponering. AP3 arbetar
med att både begränsa riskerna i portföljen och att
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Tre angreppssätt för AP3s hållbarhetsarbete

Positiv selektering

Ägarstyrning

Negativ selektering

AP3s investeringar i företag
och fonder med ett proaktivt
hållbarhetsperspektiv.
Avkastningspotentialen är
överordnad.

AP3s aktiva påverkansarbete
av företag och fonder som
syftar till att främja långsiktigt
hållbarhetsarbete.

AP3 arbetar för att identifiera
företag och investeringsområden som är utsatta för
betydande hållbarhetsrisker.

Exempel: Investerar i gröna
obligationer och skog.

Exempel: Investerarinitiativ
för att få företag att förebygga
korruption och barnarbete.

Exempel: Undviker
investeringar i bolag med
svagt hållbarhetsarbete.

bidra positivt till en långsiktigt hållbar
utveckling genom styrning och investe
ringar.
Beslut baseras på pålitliga källor
Analysen bygger på tillförlitlig fakta och
relevanta analysverktyg. Utgångspunkten
är den information som portföljbolagen
rapporterar. För en systematisk genom
lysning av den internationella portföljen
använder fonden sig även av pålitliga
externa källor såsom MSCI ESG Manager,
AP-fondernas Etikråd och Global Enga
gement Services, GES. Det huvudsak
liga syftet är att identifiera och granska
kränkningar av internationella kon
ventioner.
– Mot bakgrund av AP-fondernas roll
i pensionssystemet är det särskilt viktigt
att våra beslut grundas på fakta och inte
på andra skäl som exempelvis påtryck
ningar från enskilda intressegrupper.
Buffertfonderna har ett tydligt uppdrag
av svenska folket som innebär att vi ska
värdesäkra den svenska allmänna pen
sionen i första hand. Ett uppdrag som
vi tar på stort allvar och där samarbeten
med exempelvis övriga AP-fonder gen
om Etikrådet ger oss större kraft att
lyckas, säger Kerstin Hessius.
Aktiv ägarstyrning
AP3 agerar utifrån principerna om
engagemang, agerande och krav på
förändring i syfte att göra skillnad. I
hållbarhetsarbetet använder sig fonden
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av tre angreppssätt - positiv och nega
tiv selektering samt ägarstyrning (se bild
ovan). Det innebär att investeringar görs
i gröna obligationer och skog med ett
proaktivt hållbarhetsperspektiv och tyd
lig avkastningspotential. Som ansvarsfull
ägare deltar fonden också i investerarinitiativ för att få företag att förebygga
korruption och barnarbete. AP3 kan
även arbeta med negativ selektering för
att undvika investeringar i bolag med
svagt hållbarhetsarbete.
– Vi har ett ansvar att uppmärksamma
bolag eller branscher när de inte följer
riktlinjer som vi skrivit under. Vårt mål
är alltid att få till stånd en förändring
och det sker genom löpande dialog.
Eftersom vi tror att missförhållandena
riskerar att fortgå utan engagerade ägare
är den absolut sista utvägen att utesluta
bolaget, säger Mårten Lindeborg.
Skog viktig för klimatet
AP3 valde att hösten 2014 mäta koldioxidavtrycket för fondens alla bolag
med hjälp av analysföretaget Trucost.
– Mätningen visade att fondens
avtryck i våra aktieinvesteringar är 27
procent lägre än ett globalt aktieindex.
Genom mätningen har vi fått större
insikter om branscher och bolag som
står för de största koldioxidutsläppen.
AP3 kommer att bredda analysen till att
omfatta hela portföljen så långt det är
möjligt. Det är ett viktigt led i att under
söka om och vad som ska målsättas i

fondens hållbarhetsarbete, säger Kerstin
Hessius.
AP3 genomförde, med hjälp av det
internationella skogsföretaget IWC, även
en beräkning av hur mycket koldioxid
som fondens omfattande skogsinnehav
binder. Den visar att fondens skogs
investeringar bidrar positivt till klimatet
genom att de binder koldioxid. Ambi
tionen är att genomföra analys på hela
portföljen.
Internationella konventioner basen
AP3s hållbarhetsarbete tar sin utgångs
punkt i fondens värdegrund som bland
annat baseras på de internationella kon
ventioner som Sverige har undertecknat.
Fondens värdegrund utgår från erkända
och internationella principer som är
viktiga i det långsiktiga arbetet. Det ger
trovärdighet och underlättar i kommu
nikationen med såväl portföljbolag som
andra intressenter.
– Att AP3 sedan starten tagit hänsyn
till miljö och etik i enlighet med våra
placeringsregler är naturligtvis själv
klart. Vi ser också att arbetet med håll
barhetsfrågorna får allt större betydelse
för att generera god avkastning och
långsiktigt värdeskapande. Dessutom
är det viktigt för att upprätthålla en fort
satt hög trovärdighet för AP-fonderna då
buffertkapitalets betydelse för pensions
systemet ökar, säger Kerstin Hessius.
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AP3 utvecklar hållbarhetsarbetet
Undertecknar Carbon Action, ett initiativ från CDP som uppmanar
de största 300 bolagen med störst utsläpp av koldioxid att årligen
minska utsläppen.

2015

2015

Investerarinitiativ undertecknas i syfte att påvisa starkt stöd för
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

AP3s kapitalförvaltning och ledning genomgår internutbildning
i hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsansvaret övergår till AP3s kaptalförvaltning.

2014

2013

AP3 investerar i en kreditfond med fokus på hållbarhet, Generation
Investment Management.

Etikrådet går in i ett PRI-initiativ om att påverka produktion och
inköp av certifierad palmolja.

2013

Etikrådet inleder samarbeten med Svenska Kyrkan och holländska
PGGM kring läkemedelsbranschen (utsläpp från läkemedels
produktion).

2014

Undertecknar flera initiativ om ansvarsfulla investeringar:
– Global Investor Statement on Climate Change om mätning av
koldioxidavtryck som togs inför FN:s klimatmöte i New York.
Uppmanar investerare att årligen mäta och publicera
CO2-avtryck.
– Analys av aktieportföljens utsläpp av växthusgaser som visar
att AP3s aktieportfölj är 27 procent lägre än motsvarande
globala jämförelseindex.

2012

– Deltar i UN Global Compact-upprop, Call to Action, om
antikorruption.

AP3 påbörjar integrerationen av hållbarhet i förvaltningen.

Etikrådet stödjer projekt som syftar till att säkerställa att
barnarbetet inte förekommer i kakaobranschen.

2009

Projektet Hållbart värdeskapande startas. AP3 är en av 14 svenska
institutionella investerare bakom initiativet. Målet är att de 100
största svenska börsbolagen ska arbeta strukturerat med
hållbarhetsfrågor för ett långsiktigt värdeskapande.

2006

2008

2006

Sedan 2006 stödjer AP3 Carbon Disclosure Project (CDP), ett
internationellt samarbetsprojekt för att öka företagens
medvetande om klimatförändringar. AP3 stödjer även Global
Reporting Initiative (GRI), ett FN-initiativ för att skapa en global
standard för hållbarhetsredovisning.

2004

Etikrådet börjar arbeta tillsammans med Institutional Investor
Group on Climate Change (IIGCC) för att få fram tydliga och
långsiktiga regelverk som underlättar för institutionella investerare
att investera i en omställning till ett lågfossilt samhälle.
Den första fasen i UN PRI:s antikorruptionsprojekt inleds och AP3
deltar via Etikrådet. Ett 20-tal investerare samarbetar och var och
en ansvarar för ett antal bolagsdialoger.

2005
AP3 undertecknar UN PRI (Principles for Responsible Investments)
som syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys- och
beslutsprocess.

Etikrådet deltar i ett branschinitiativ, ECLT Foundation (Eliminate
Child Labour in Tobacco Growing), med syfte att eliminera
barnarbete i tobaksindustrin.

Den brittiska ägarkoden, UK Stewardship Code, undertecknas.
Koden anger vilka principer som ska följas om man investerar i
brittiska börsbolag.

2008

2007
Investerar i vindkraftbolaget Arise.

Går med i ett internationellt fastighetsinitiativ, Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB), vilket ger tillgång till
analysverktyg för att mäta och utvärdera hållbarhetsfaktorer i
fondens fastighetsportfölj.

2009

2010

Etikrådet stödjer ett initiativ för transparens inom utvinningsindustrin som verkar för att stater tydligare ska rapporterar inkomster
från olje-, gas- och gruvbolag och att bolagen ska rapportera vad
de betalat till stater.

2010

2011

Etikrådet fokuserar på gruvindustrin och vilken beredskap den har
för att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Etikrådet
adresserar ett 30-tal gruvbolag för att kartlägga hur bolagen
arbetar i förhållande till branschens egna hållbarhetsprinciper.

2012

2011

Första investeringen i en cleantech-fond som investerar i nordiska
bolag inom förnyelsebar energi, effektivisering, förnyelsebara
material samt återvinnings- och reningsteknologier.
AP3 först ut med att investera i gröna obligationer (även AP2). Idag
uppgår denna portfölj till cirka 3,6 miljarder kronor, vilket bidrar till
att finansiera olika projekt som mildrar klimatförändringar eller
hjälper länder att anpassa sig till effekterna av dem.

2003

2002

2004

AP-fonderna bildar det gemensamma Etikrådet.

Skog introduceras i portföljen genom investering i Bergvik Skog och
en första investeringen görs i internationella skogsfonder.
Med tiden har samtliga av fondens skogsinvesteringar, såväl svensk
skog som internationella skogsfonder, blivit certifierade i enlighet
med Forest Stewardship Council (FSC). Certifieringen innebär att
en tredje part verifierar att skogsägaren förvaltar skogen i enlighet
med ett antal principer om hållbart skogsbruk.

2001

AP3s inititiativ och insatser
AP-fondernas initiativ drivna av Etikrådet
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» Dialog, integrering, sam-

verkan och rapportering är
nyckelbegrepp för AP3

«

Internationella konventioner bas i AP3s värdegrund
AP3 bygger sina principer om engagemang, agerande och förändring på samma värdegrund som den svenska
staten. I denna är demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet samt en
hållbar utveckling centrala delar i enlighet med skrivningarna i regeringsformen.
Svenska statens värdegrund kommer till
uttryck genom de internationella kon
ventioner som Sverige har underteck
nat, däribland konventioner om miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korrup
tion och inhumana vapen samt genom
det stöd som Sverige ger till initiativ
såsom UN Global Compact1 och OECD
Principles of Corporate Governance and
Multinational Enterprices2.
Svenska statens värdegrund styr
Tillsammans med den svenska statens
värdegrund utgör de internationella
konventionerna en grund för AP3 i
arbetet med miljö- och etikhänsyn. I
placeringsverksamheten utgår AP3 från
att alla konventioner som Sverige har
1

2

undertecknat är lika viktiga och ska där
med följas. Denna utgångspunkt stöds
även i beslut och uttalanden från olika
FN-organ som poängterar att de mänsk
liga rättigheterna är universella, odel
bara, ömsesidigt beroende, relaterar till
varandra och inte går att inbördes rang
ordna. Genom att knyta AP3s krav till
internationella konventioner och genom
att samarbeta med andra i samma syfte,
kan fonden bli en del av samverkan på
den internationella finansmarknaden
vilken säkerställer att konventionsbrott
påtalas.
Undertecknade UN PRI 2006
AP3 undertecknade FNs principer för
ansvarsfulla investeringar, UN PRI,

redan 2006. Principerna beskriver hur
man som kapitalförvaltare och kapital
ägare ska beakta hållbarhetsfrågor och
nyckelorden är integrering, dialog,
samverkan och rapportering. Dessa är
nyckelbegrepp även i AP3s egna håll
barhetsarbete. Fonden var tidig att följa
de flesta av principerna fullt ut. Exem
pelvis har AP3 alltid varit en engagerad
och aktiv ägare i de bolag fonden inve
sterar i. Andra principer har tagit längre
tid att implementera och integreringen
av hållbarhet i investeringsanalyser och
investeringsbeslut är i en ständigt pågående utvecklingsprocess.



Ett FN-initiativ för att främja att företag bedriver sin verksamhet med hänsyn till tio universellt etablerade principer. De tio principerna bygger på FN-konventioner inom
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.
Riktlinjer till företag från 40 regeringar, inklusive den svenska, som omfattar mänskliga rättigheter, korruption, sysselsättning, konkurrens, beskattning och informationsgivning.
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AP3 följer PRIs principer för ansvarsfulla investeringar
- insatser
PRINCIP 1.
Vi ska integrera hållbarhet
i investeringsanalyser och
beslutsprocesser.

Inkluderar data om hållbarhet (ESG) i analyser och
beslutsprocesser i hela portföljen.
Utvecklar modeller och verktyg för hållbarhet som är anpassade till
olika investeringsstrategier.
Utbildar personal inom hållbarhetsområdet.

PRINCIP 2.
Vi ska vara engagerade ägare
och integrera hållbarhetsfaktorer
i vår ägarpolicy och i vårt
bolagsstyrningsarbete.

Hållbarhetsfaktorer en viktig del i ägarpolicyn.
För dialoger om hållbarhetsfrågor med svenska och utländska bolag.
Röstar på svenska och utländska bolagsstämmor.
Deltar i valberedningar.
Kontrollerar portföljen avseende kränkningar av internationella konventioner.

PRINCIP 3.
Vi ska uppmuntra bättre rapportering
av hållbarhetsfaktorer i de bolag vi
investerar.

Stödjer initiativ för att förbättra bolagens rapportering, exempelvis Carbon
Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI), Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI), Global Compact och Hållbart
värdeskapande.
Ställer frågor kring hållbarhet i fondens utvärderingar av externa förvaltare.

PRINCIP 4.
Vi ska verka för att principerna
accepteras och implementeras av
finansbranschen.

Uppmanar externa förvaltare att skriva under PRI.
Deltar på konferenser.
Ställer frågor om PRI i upphandlingar där så är relevant.

PRINCIP 5.
Vi ska samarbeta för att underlätta
implementeringen av principerna.

Samarbetar med AP1, AP2 och AP4 i AP-fondernas Etikråd (Etikrådet).
Etikrådet samarbetar med internationella investerare i bolagsdialoger och
proaktiva projekt.
AP3 samarbetar med svenska och internationella investerare.

PRINCIP 6.
Vi ska rapportera om vilka
framsteg vi gör i samband med
implementeringen av principerna.

Publicerar årligen en ägarstyrningsrapport samt en hållbarhetsrapport.
Rapporterar i årsredovisningen och på fondens hemsida.
Dialoger med utländska bolag, vilket rapporteras i Etikrådets årsrapport.
Svarar på PRIs årliga enkät och offentliggör svaren på PRIs hemsida.

Många diplom på AP3s kontor vittnar om att
fonden under 2014 höjde sin kunskap inom
hållbarhetsområdet genom en utbildning för såväl
ledningen som medarbetarna i förvaltningen.
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Samarbeten kring dialog och röstning
Varje AP-fond arbetar självständigt och fattar sina egna investeringsbeslut, men samarbetar inom olika delar av
fondernas verksamhet. Global röstning samt etik- och miljösamarbete är några exempel. Etikrådet är ett exempel
på ett lyckat samarbete mellan fonderna där AP-fonderna strävar efter samarbeten för att påverka bolag.

AP-fondernas aktieportföljer har olika
sammansättning då fonderna delvis valt
olika portföljstrategier. Gemensamt för
samtliga fonder är små ägarandelar i
utländska bolag, vilket gör att möjlig
heten att enskilt påverka begränsas.
Röstning i utländska bolag sker genom
en elektronisk röstningsplattform och
en svensk ägarstyrningskonsult sköter
bolagsstämmobevakningen. Fonderna
gör sedan egna bedömningar och be
slutar hur de ska rösta.
Etikrådet – ett lyckat samarbete
Sedan 2007 har de fyra buffertfonderna
AP1, AP2, AP3 och AP4 samordnat
påverkansarbetet gentemot utländska
bolag inom miljö- och etikområdet. Det
görs via det gemensamma Etikrådet.
Etikrådets uppdrag är att göra skillnad
genom att engagera sig och föra dialo
ger med bolag i syfte att påverka arbetet
i bolagen kring miljöansvar och socialt
ansvar. Etikrådet bidrar till att minska
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riskerna som kan påverka den lång
siktiga avkastningen i AP-fondernas
investeringar. Etikrådet arbetar både
förebyggande och reaktivt samt genom
lyser respektive fonds aktieportfölj två
gånger per år.
Fokusområden leder till fördjupning
Fokus är såväl brott mot internatio
nella konventioner som uppföljning
av rapporterade incidenter av annan
karaktär inom miljö- och etikområdet.
Om ett bolag misstänks för brott mot
internationella konventioner under
söks sakförhållandena, bolaget kon
taktas och Etikrådet uppmanar bolaget
att vidta åtgärder för att adressera den
uppkomna kränkningen men även för
att undvika att kränkningen upprepas.
Överträdelser av internationella kon
ventioner är ofta symptom på att bola
gen inte har uppmärksammat sitt ansvar
för incidenter, eller haft tillräckligt fokus
på proaktivt arbete avseende miljöhän

syn och sociala frågor. Etikrådets proak
tiva arbete syftar till att adressera bolag
i en bransch att arbeta förebyggande så
att hållbarhetsriskerna i bolaget minskar
och att bolaget agerar mer ansvarsfullt.
Dialog i syfte att påverka
Etikrådets mål är att få till stånd en för
ändring och inom fonderna finns en
grundläggande övertygelse om att
denna förändring bäst uppnås genom
att som ägare trycka på och via dialog
försöka påverka bolaget. Under 2014
förde Etikrådet dialoger om bland annat
mänskliga rättigheter, miljö och korrup
tion med drygt 300 bolag spridda över
hela världen.
Etikrådet samarbetar ofta med större
internationella investerare, främst pen
sionsfonder, i syfte att dela erfarenheter
och driva gemensamt påverkansarbete.
Samarbete innebär att ett större kapital
står bakom ett initiativ eller en viss
ståndpunkt samt att resurser används
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effektivare och ger större möjligheter att
uppnå önskade förändringar hos bola
gen. AP-fonderna har, antingen i egen
regi eller via Etikrådet, deltagit i ett fler
tal investerarinitiativ som fonderna
själva eller andra större institutionella
ägare har initierat. Exempel på före
byggande arbete under senare år finns
inom gruv-, läkemedels-, och palmolje
industrin samt inom antikorruptionsom
rådet.
Antikorruption och transparens i fokus
Ett av Etikrådets fokusområden är arbe
tet mot korruption som snedvrider kon
kurrens och riskerar att förstöra värden
i bolagen. Etikrådet deltog i första fasen
av PRIs antikorruptionsprojekt som
inleddes 2010. I detta projekt analyse
rades ett 20-tal bolags förebyggande
arbete för att förhindra korruption och
bolagen kontaktades av en större grupp
investerare för att diskutera analysen och
ge förslag på förbättringar. Projektet var
framgångsrikt och under hösten 2013
startade fas två av antikorruptionsprojek
tet då ytterligare ett 30-tal bolag kontak
tades. Ett 20-tal investerare samarbetar,
var och en ansvarar för ett antal bolags
dialoger och Etikrådet ansvarar för att
leda dialogen med fyra asiatiska bolag.
Ett annat internationellt initiativ som
AP3 stödjer via Etikrådet är initiativet
för transparens inom utvinningsindu
strierna, framför allt oljebolag – det så
kallade Extractive Industries Transpa
rency Initiative, EITI. Behovet av trans
parens och styrning är särskilt stort i
länder med rika naturresurser men med
svagare kontroll från exempelvis myn
digheter. Tydligare rapportering av
inkomster i värdländerna, samt att bo
lagen rapporterar vad de betalar, ökar
transparensen i samhället och bidrar till
bättre villkor för ekonomisk styrning.
Viktiga klimatfrågor
Institutional Investors Group on Climate
Change, IIGCC, är ett forum för sam
arbete kring klimatfrågor för europeiska
investerare. Ett globalt samarbete sker
med liknande investerargrupper i Aus
tralien, Nya Zeeland och Nordamerika.
Syftet med IIGCC är att föra fram

investerarnas syn i klimatfrågan samt
e ngagera bolag, myndigheter och andra
intressenter i att uppmärksamma lång
siktiga risker och möjligheter som upp
står i och med klimatförändringar.
Sedan 2006 stödjer AP3 även Carbon
Disclosure Project, CDP, ett interna
tionellt samarbetsprojekt för att öka
företagens medvetande om klimatför
ändringar. Genom projektet uppmanar
institutionella investerare bolagen att
rapportera mer transparent kring stra
tegier för klimatfrågor och att bättre
dokumentera nyckeltal som kan visa
på förbättringar. AP3 stödjer även
Global Reporting Initiative, GRI, och
välkomnar att CDP och GRI har inlett
ett samarbete för att harmonisera och
förtydliga rapporteringskrav, ramverk
och standarder för bolag.
Olika branschprojekt
Antalet områden som Etikrådet skulle
kunna engagera sig i är stort och stän
digt växande. Det rör sig om såväl all
varliga incidenter i enskilda bolag som
branschövergripande problem. Att
engagera sig på alla områden och i alla
bolag är varken möjligt eller effektivt
och därför måste prioriteringar göras.
Etikrådets olika branschprojekt varierar
därför över tid, både i antal och hur
länge de pågår. Några exempel som
Etikrådet deltar i är:
Gruvindustrin – Etikrådet driver sedan
2011 ett gruvprojekt vars syfte är att få
en överblick av hur bolagen i branschen
arbetar med hållbarhetsfrågor och verka
för att bolagen har policyer och rutiner
på plats.
Tobaks- och kakaoindustrin – Etikrådet
samarbetar med en europeisk pensions
fond för att få en bättre bild av hur
bolagen i tobaksbranschen arbetar
med hållbarhetsfrågor. Kakaoindustrin
har under många år kritiserats för sin
inblandning i barnarbete i Västafrika.
Etikrådet deltar i projekt inriktade mot
att försöka komma tillrätta med proble
matiken med barnarbete inom tobaksoch kakaobranschen.
Textilindustrin – Etikrådet har enga
gerat sig i arbetet mot tvångsarbete på
bomullsfälten och för att förbättra de

många gånger oacceptabla arbetsvillkor
som finns inom textilindustrin.
Läkemedelsindustrin – Etikrådet
inledde under 2013 ett samarbete med
Svenska Kyrkan och den holländska
pensionsförvaltaren PGGM kring läke
medelsbranschen och utsläpp av så
kallade aktiva ämnen från läkemedels
produktion. Arbetet fokuserar på ett
mindre antal bolag med produktion i
utvecklingsländer för att få bättre för
ståelse för vad som är rimliga krav att
ställa på effektiv vattenrening hos leve
rantörer och på regelbundna kontroller
av det avloppsvatten som lämnar fabri
kerna.
Telekomindustrin – Telekom är en
bransch som Etikrådet har varit engage
rad i sedan 2007. Att telekomoperatö
rer bedriver verksamhet i diktaturer är
viktigt, eftersom det främjar demokrati.
Samtidigt måste bolagen hantera risker
rörande yttrandefrihet och integritet på
ett ansvarsfullt sätt.
Palmoljeindustrin – Palmolja är den
mest använda vegetabiliska oljan i värl
den. Samtidigt är det en råvara med
stora utmaningar både vad gäller miljö
och sociala aspekter. Under hösten 2013
gick Etikrådet med i ett PRI-initiativ om
palmolja för att tillsammans med andra
investerare arbeta med detta område.
Etikrådet deltar även i ett internationellt
investerarinitiativ för att få bolag att pro
ducera och köpa in certifierad palmolja.
Uteslutning av bolag är sista utvägen
Etikrådets mål är alltid att få till stånd
en förändring hos de berörda bolagen.
Det sker genom löpande dialoger. Den
absolut sista utvägen när en dialog
efter en längre period inte längre leder
framåt är att utesluta bolag som möjlig
investering. Missförhållandena riskerar
dessvärre att fortgå utan påtryckningar
från engagerade ägare som kräver
förbättringar av bolaget. Därför anser
fonderna att det är mer ansvarfullt att
i möjligaste mån påverka bolag via
dialoger än att utesluta dessa. Per den
31 december 2014 hade AP3 uteslutit
15 bolag från sitt investeringsuniversum.
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AP3s hållbarhetsarbete under 2014
AP3 har en lång tradition av miljö- och etikfrågor i sina investeringar. Under 2014 fördjupades det interna arbetet
genom utbildning och AP3 tog ytterligare viktiga initiativ på klimat- och miljöområdet. Bland annat utvärderades
skogsinnehavet och aktieportföljens samlade koldioxidavtryck. AP3 fortsatte också att investera i gröna obligationer
och genom sitt direktägande i fastighetssektorn bidrar fonden till en grönare fastighetsmarknad.

AP3 mäter koldioxidavtryck
AP3 genomförde under hösten 2014 en
utvärdering av aktieportföljens samlade
utsläpp av växthusgaser med utgångs
punkt från AP3s ägarandelar. Trucost
som specialiserar sig på analys av miljö
data visar att Tredje AP-fondens aktie
portfölj har ett koldioxidavtryck som
är 27 procent lägre än motsvarande
globala jämförelseindex, MSCI All
Country World Index. Det beror bland
annat på positiva effekter från valet av
sektorer samt på valet av koldioxid
effektiva bolag inom sektorer. Svenska
bolag är i genomsnitt mer koldioxidef
fektiva jämfört med sina globala kon
kurrenter, vilket påverkar AP3s portfölj
positivt. Den svenska börsen är också
överviktad mot sektorer med låg kol
dioxidexponering (finans- och fastighetssektorn) och underviktad mot sek
torer med hög koldioxidexponering
(energisektorn och kraftförsörjnings
sektorn).
Det faktum att fondens aktieportfölj
har ett betydligt lägre koldioxidavtryck
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än motsvarande globala jämförelseindex
är en bekräftelse på att koldioxidrisker
beaktas i fondens investeringsbeslut.
Den fördjupade kunskapen om aktie
portföljens koldioxidutsläpp kan an
vändas i fondens löpande investerings
process, såväl för val av enskilda bolag
som för den långsiktiga sammansätt
ningen av portföljen. Kunskapen utgör
även en viktig del när fonden för dia
log med bolag för att adressera klimat
frågan.
Skogen binder koldioxid
Skog binder koldioxid och det är främst
nyetablerade skogsplantager i områden
som tidigare inte omfattats av skog som
ackumulerar betydande mängder kol
dioxid i biomassorna, både ovan och
under jord. Däremot bedöms befintlig
naturskog eller mer mogna plantager
ha marginella effekter på lagring av kol
dioxid, åtminstone om tillväxttakten
begränsas av en motsvarande avverk
ningstakt.

AP3 direktäger förhållandevis stora
skogsarealer motsvarande ett marknads
värde på 4,7 miljarder kronor. Denna
skog omfattar ungefär 198 000 hektar
som växer stadigt, varav cirka 1/3
består av ungskog som binder stora
mängder koldioxid. Fonden har med
hjälp av externa experter genomfört
beräkningar av hur mycket koldioxid
som fondens stora skogsinnehav bin
der. Beräkningarna visar att den årliga
tillväxten i skogsinnehaven i stort
sett binder den koldioxid som inne
haven i fondens noterade aktieportfölj
årligen släpper ut. Även om beräkning
arna har en viss osäkerhet till följd av
beräkningstekniska antaganden ger de
en indikation om att fonden till stora
delar är klimatneutral avseende utsläpp
av växthusgaser.
AP3s arbete med att öka kunskapen
inom miljö- och klimatområdet har
utvecklats under året och kommer att
accentueras ytterligare under 2015 för
ett hållbart värdeskapande.
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Grönare fastighetsmarknad genom AP3s direktägande
AP3 har under femton år byggt upp en
stor fastighetsportfölj med ett samman
lagt fastighetsvärde om 122 miljarder
kronor. Fastighetsportföljen domineras
av Vasakronan, Hemsö samt det helägda
fastighetsbolaget Trophi Fastigheter
som äger och förvaltar ett stort antal
dagligvaruaffärer.
Stort ägande - stort ansvar
Med ett stort ägande följer ett stort
ansvar, men det ger också större möjlig
heter att påverka och aktivt delta i bola
gens strategiarbete. Påverkan genom
plats i bolagens styrelser är effektivt och
hållbarhetsfrågorna driver AP3 tillsam
mans med övriga ägare sedan många år.

Vasakronan har kommit längst
Vasakronan som äger, förvaltar och
utvecklar kontors- och butiksfastigheter
i flera storstäder är Sveriges största fast
ighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 92 miljarder kro
nor. Vasakronan var ett av världens
första klimatneutrala fastighetsbolag
med en ISO14001-certifiering och dess
hållbarhetsarbete är idag ett föredöme i
branschen.
Miljöklassade fastigheter
Flera av Vasakronans hus är miljöklas
sade enligt GreenBuilding eller LEED.
För att involvera hyresgästerna i miljö
arbetet har bolaget infört det Gröna kon
toret, ett koncept med gröna hyresavtal.

De innebär bland annat gemensamma
initiativ för att minska energianvänd
ningen, samarbete för att öka återvin
ningen av avfall och ombyggnationer på
ett mindre resurskrävande sätt. Andra
gröna tjänster som Vasakronan erbjuder
är sortering och återvinning av material
vid avveckling och flytt, samordnad ser
vice med miljöanpassat sortiment och
miljösmarta bilpooler. Hyresgäster kan
även teckna avtal för miljömärkt el som
är baserad på vatten-, vind- och biokraft.
AP3, som också har sitt kontor i en
av Vasakronans fastigheter, strävar efter
att så långt som möjligt använda kun
skap och erfarenheter från Vasakronans
hållbarhetsarbete i övriga delar av fon
dens fastighetsportfölj.

AP3s gröna obligationer finansierar klimatprojekt
Gröna obligationer syftar till att finan
siera olika projekt som mildrar klimat
förändringar eller hjälper länder att
anpassa sig till effekterna av dem. Det
kan röra sig om att stödja koldioxidsnåla
verksamheter som sol- och vindkraft,
effektivare transporter, översvämnings
skydd, vattenrening eller förbättrad
avfallshantering.
Gröna obligationer växer
Marknaden för gröna obligationer har
vuxit explosionsartat sedan den första
obligationen emitterades 2007. Under
de första åren fanns det få emittenter
av gröna obligationer och investerare
visade inget större intresse, men detta

har förändrats och intresset har succes
sivt ökat. Under 2013 emitterades en
större volym gröna obligationer än
under de föregående fem åren samman
taget, och emissionsvolymen mer än
fördubblades under 2014. Tidigare var
det främst hel- eller delstatliga emitten
ter som Världsbanken eller Europeiska
investeringsbanken som gav ut obli
gationer, men idag väljer också allt
fler företag att emittera gröna företags
obligationer.
Vad som definieras som en grön obli
gation beror mycket på den som ger ut
obligationen. Det finns en branschstan
dard från banksektorn och även olika
tredjepartsorganisationer som certifierar

obligationer. Trots det skulle en interna
tionell standard som definierar grund
krav för gröna obligationer underlätta
investeringsbesluten.
AP3 satsade redan 2008
Tredje AP-fonden var tidigt ute och
började investera i gröna obligationer
redan 2008. Fonden har gjort flera in
vesteringar under senare år, bland annat
i afrikanska utvecklingsbanken African
Development Banks gröna obligation
och i en liknande obligation utgiven
av fastighetsbolaget Vasakronan. Totalt
uppgår Tredje AP-fondens portfölj av
gröna obligationer till cirka 3,6 miljar
der kronor.
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