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F Ö R VA LT N I N G Ö V E R G E N E R AT I O N E R

AP-fonderna i det svenska pensionssystemet
Varför finns det AP-fonder?
Sverige har byggt upp ett allmänt statligt pensionssystem som gör
att alla arbetstagare får pension. AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6 för
valtar fonderat kapital som bidrar till att skapa trygghet och stabilitet
i inkomstpensionssystemet. AP7 förvaltar kapital i premiepensionssystemet.
AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2 och AP4 så kallade buffert
fonder i inkomstpensionssystemet som dels jämnar ut årliga överoch underskott, dels förvaltar kapitalet för att stärka pensionssystemet genom värdetillväxt över tid. AP6 har en särskild roll att förvalta
riskkapital och utgör en del av buffertkapitalet.
Varför finns det flera buffertfonder?
Bakgrunden till att sätta upp fyra fonder var att skapa en sund konkurrens mellan fonderna och att eftersträva en riskspridning i hur kapitalet
förvaltas så att en enskild fond inte blir för dominerande. Mindre fonder ansågs också skapa bättre förutsättningar för aktiv förvaltning och
minimera eventuella problem med statligt inflytande i näringslivet.
Kan man välja att pensionsspara i AP3?
Nej, det är bara i premiepensionsdelen som man kan välja förvaltning. Alla
som arbetat och bott i Sverige har ett konto hos Pensionsmyndigheten
där pensionsavgifter baserade på den pensionsgrundande inkomsten
registreras som pensionsrätter. För 2018 är inkomster upp till 468 750
kronor pensionsgrundande. Värdet av dessa pensionsrätter räknas
upp med inkomstindex och avgör sedan hur mycket inkomstpension
som den enskilda personen får ut. När systemet är i balansering räknas
pensionsbehållning och pensioner istället upp med balansindex.
Vem bestämmer vad AP-fonderna får investera i?
AP-fonderna styrs av Lagen om allmänna pensionsfonder som antogs
av riksdagen år 2000. Förutom de begränsningar som lagen anger
har varje AP-fonds styrelse ansvar för att utforma förvaltningen. Som
överordnat mål anger lagen att fondmedlen ska förvaltas på ”sådant
sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension”.
Mer information
Sveriges allmänna inkomstpensionssystem och rollen som buffert
fond beskrivs utförligare på sidan 74. Mer information om pensions
systemet finns på pensionsmyndigheten.se.

Finansiell information
På ap3.se återfinns aktuell information om fondens
verksamhet och innehav, samt årsredovisningar och
delårsrapporter på både svenska och engelska.
Kontakt
AP3, Box 1176, 111 91 Stockholm
info@ap3.se
08-555 17 100
Text och produktion: AP3
Fotograf: Peter Phillips, Johnér bildbyrå Tryck: Ineko AB
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Tredje AP-fondens årsredovisning 2017
Denna årsredovisning beskriver fondens verksamhet under
2017 och inkluderar även AP3s hållbarhetsrapportering. AP3
följer Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards,
och rapporterar på nivå ”Core” och i enlighet med det
branschspecifika tillägget Finansiella tjänster.
Årsredovisningen kompletteras med en separat GRIredovisning på hemsidan ap3.se. Läs även AP-fondernas
etikråds årsrapporter på etikradet.se.

ÅRET I KORTHET

AP3 2017 i korthet

345̦2mdkr 8̦8 %
28̦2 mdkr 0̦10 %
Fondkapitalet per 31 december 2017 uppgick till
345 239 miljoner kronor.

Avkastningen efter kostnader uppgick till 8,8 procent.

Årets resultat uppgick till 28 239 miljoner kronor.

Förvaltningskostnadsandelen inklusive provisionskostnader
uppgick 0,10 procent (0,06 procent, exkl. provisionskostnader)

 Fortsatt effektivisering genom digitalisering
och samverkan

 Moderniserade placeringsregler

AP3 flyttade till mindre lokaler och tog samtidigt flera
kliv framåt inom digitalisering. Samarbetet mellan
AP-fonderna stärktes ytterligare genom flera sam
verkansgrupper. Läs mer på sidan 37.

En uppdatering av AP-fondslagen är på gång som
medför ökat handlingsutrymme i investeringarna
samtidigt som hållbarhetsarbetet införlivas i regelverket. Läs mer på sidan 11.

 Hållbarhetsmål ger resultat

 AP-fondernas etikråd 10 år

AP3 är på god väg att uppnå de fyra hållbarhetsmål
som satts upp för 2018 där investeringarna i gröna
obligationer har ökat trefaldigt sedan 2014. Läs mer
på sidorna 26 - 31.

AP-fondernas etikråd sammanfattade under
2017 tio framgångsrika år av dialog och påverkan
med hundratals bolag och branscher kring angelägna hållbarhetsfrågor. Läs mer på sidan 25.

Nyckeltal – femårsöversikt

2017

2016

2015

2014

2013

Fondkapital vid årets slut, mdkr

345,2

324,4

303,0

288,3

258,5

Nettobetalningar mot pensionssystemet, mdkr

-7,4

-6,6

-4,9

-5,1

-6,9

Årets resultat, mdkr

28,2

28,0

19,6

35,0

32,4

8,9

9,5

6,9

13,8

14,2

Avkastning före kostnader, %

8,8

9,4

6,8

13,7

14,1

Förvaltningskostnadsandel totalt, %

Avkastning efter kostnader, %

0,10

0,12

0,12

0,12

0,13

Förvaltningskostnadsandel exklusive provisionskostnader, %

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07
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Stabil utveckling gynnsam för portföljen 2017
Den låga volatiliteten blev årets stora överraskning och den globala aktiemarknaden hade inte en enda månad
med negativ avkastning vilket vi inte har upplevt i modern tid.
Portföljens utveckling
Portföljen utvecklades starkt även 2017 och det största bidraget kom från den positiva utvecklingen på den globala aktiemarknaden. AP3s aktieportfölj (totalen av noterade aktier i
Sverige och världen samt riskkapitalfonder) avkastade 17,0
procent och bidrog med hela 7,7 procentenheter till AP3s
valutahedgade avkastning. Även fastigheter och infrastruktur

fortsatte att generera god avkastning om 20,4 respektive 7,9
procent. Räntorna steg något från en mycket låg nivå vilket
medförde att avkastningen på obligationsportföljen blev negativ. Kronan var nästan oförändrad i termer av ett handelsvägt
index men försvagades mot euron. Andra större valutor som
dollarn försvagades mot kronan vilket gjorde att valutaexponeringen totalt sett gav ett negativt bidrag till avkastningen.

Avkastning och bidrag till totalportföljen*, per investeringskategori 2017

Avkastning

%

20,5%

20,4%
11,2%

11,0%

7,9%
2,9%

0
-0,6%

-5,8%

Bidrag till portföljen i %-enheter

%

-0,1
0,3
-0,3
0,3

0,0

0,1

8,9%

-1,0
2,1

1,4
6,0

0

Aktier
Sverige

Aktier
Världen

Riskkapitalfonder

Obligationer

Valuta

Fastigheter

Infrastruktur

Skog

Försäkringsrisker

Absolutavkastande
strategier

Avkastning
(före
kostnader)

* För valuta och absolutavkastande strategier visas enbart bidrag till portföljens totala värdeutveckling. Avkastningarna (förutom skog) är valutahedgade.

Marknaderna
De stora överraskningarna under 2016, Brexit och Trump,
fortsatte att dominera nyheterna utan att bidra till en ökad
marknadsoro under 2017. Positiva faktorer som låga räntor,
stigande tillväxt med stabil inflation och trots allt en geopolitisk ”stabilitet” vägde tyngre och medförde en lugn marknadsutveckling. Den låga volatiliteten blev årets stora överraskning
och den globala aktiemarknaden hade inte en enda månad
med negativ avkastning vilket vi inte har upplevt i modern tid.
Världens reala BNP växte med över 3 procent1, vilket var
starkare än väntat och cirka 0,5 procentenheter mer än 2016,
utan att inflationen tog fart. Penningpolitiken fortsatte att
vara mycket expansiv, inte minst i Sverige, även om FED fort1) Ej PPP-justerat (PPP-justerat blir högre då till exempel Kina vägs in med en högre vikt)
2) IBES MSCI (i USD)
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satte med räntehöjningar i USA (från 0,75% till 1,50%). Den
ekonomiska tillväxten steg över hela världen och medförde
goda förutsättningar för företagens vinster som 2017 steg
med 14 procent2 globalt. Den starka börsutvecklingen leddes
av IT-sektorn som steg med hela 40 procent på global basis.
Generellt sett utvecklades också tillväxtmarknader starkt.
Obligationsmarknaderna var lugna med stigande korträntor i USA och små rörelser i övrigt. I den miljön fortsatte kreditmarknaderna att utvecklas positivt.
I Sverige fortsatte kommersiella fastigheter att ha en positiv utveckling. Samtidigt mattades bostadspriserna av då efterfrågan möttes av en ökande nyproduktion och hushållens allt
högre belåning upplevdes som en belastning.

AP3 2017

AP3s portföljsammansättning 31 december 2017, baserat på marknadsvärdet*

Obligationer Världen
20%
Aktier Världen
31%

Fastigheter
11%

Obligationer Sverige
15%

Aktier Sverige
13%

Absolutavk.
strategier
2,5%

Riskkapitalfonder 3,0%

Försäkringsrisker
1,2%

Infrastruktur
4,0%

Skog
1,4%

*För absolutavkastande strategier anges total nettoexponering

Portföljstrategi
Under året bibehöll AP3 en aktieandel nära 50 procent.
Obligationsportföljens räntekänslighet (duration) reducerades
ytterligare i början av året. Det baserades på att AP3 gjorde
bedömningen att den expansiva penningpolitiken skulle leda
till en stigande tillväxt och att inflationen kunde förväntas att
fortsätta stiga. Inflationsutvecklingen borde i sin tur leda till en
stramare penningpolitik. Inte minst gällde bedömningen för
Sverige.
Obligationsmarknaderna utvecklades inte i linje med AP3s
förväntningar, framförallt för att inflationen inte steg. Strate-

Valutastrategi
AP3s valutastrategi präglades av en tro på en starkare krona,
vilket medförde en lägre valutaexponering än tidigare. Exponeringen minskades i början av året mot framförallt euron
och dollarn. Under mitten av året utvecklades dollarn svagt,
vilket gav AP3 möjlighet att köpa tillbaka dollarexponering.
Euron har däremot utvecklats relativt starkt, vilket medförde
att exponeringen låg kvar på en låg nivå.

gin under året var att reducera exponeringen mot europeiska
räntor och öka den något mot amerikanska räntor där centralbanken ändå hade tagit initiativ till att höja räntan.
AP3 gjorde fortsatt bedömningen att kreditmarknaden har
gynnats mest av penningpolitiken och därför utgjorde ett av de
dyraste tillgångsslagen med en låg förväntad avkastning. AP3
valde därför att minska kreditallokeringen ytterligare.
AP3s fastighetsbolag har fortsatt arbetat med en försiktig
investeringstakt då marknaden har erbjudit få attraktiva investeringsmöjligheter.

Valutaexponering, utveckling 2015-2017
30%

25%

20%

15%

10%
2015

2016

2017
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Hög avkastning i ”bedrägligt” lugn marknad
Året 2017 har karaktäriserats av stabila marknader med sjunkande volatilitet. Lugnet kunde framstå som
bedrägligt mot bakgrund av att de geopolitiska riskerna tilltog, inte minst genom den allt syrligare tonen
mellan Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och USAs president Donald Trump.
Den finansiella marknaden kunde 2017 i det närmaste liknas
vid tjuren Ferdinand, där penningpolitiken är hans korkek och
den allt starkare tillväxten blommorna han njuter av. Inget rött
skynke kan skrämma upp Ferdinand. I skrivande stund har vi
däremot sett biet, inflationen, smyga sig in bland blommorna.
2017 blev ett starkt år där AP3 redovisar en avkastning
på kapitalet på närmare nio procent. Ytterligare 20 miljarder
kronor har lagts till fondkapitalet efter att drygt sju miljarder
kronor betalats ut för att täcka utgående pensioner och
kostnaderna för att administrera det statliga inkomstpensions
systemet. AP3s fondkapital uppgår nu till 345 miljarder kronor.
Vi har haft flera år i rad med positivt resultat och den
genomsnittliga avkastningen under den senaste femårsperioden uppgår till hela 10,5 procent nominellt och 9,8 procent realt per år. Sist vi hade fem år av oavbruten uppgång var
under perioden 2003-2007 och då var motsvarande siffror
faktiskt något högre, 11,8 respektive 10,2 procent i genomsnitt per år. Vi vet att det var en bubbla i den uppgången med
hänsyn till hur det gick året efter. Nu är det tio år sedan marknaden senast nådde toppen. AP3s avkastning under denna
period har överträffat målet på fyra procent efter inflation
med drygt en procentenhet, trots att finanskrisen 2008 drabbade fonden hårt med en förlust på närmare 20 procent.
Fortsatt god avkastning i fastighetsportföljen
Ser man på AP3s portfölj idag jämfört med hur den såg ut
2007 är den stora skillnaden andelen onoterade investeringar
och då främst en betydande ökning i fastighetsinnehavet.
Det största kapitaltillskottet till fastigheter gjorde AP3 i Vasakronan och Hemsö 2008, mitt under krisen. Det var modiga
beslut som en långsiktig pensionsfond som AP3 måste kunna
ta. Ofta är de bästa investeringsbesluten de som känns svåra
att fatta.
AP3s fastighetsportfölj har givit en mycket god avkastning
under den här perioden. Under andra halvåret 2017 skakade
det dock till i svensk fastighetsmarknad. De bostadsutvecklande bolagen började få problem när utbudet av färdigställda
bostadsrätter i den högre prisklassen inte möttes av efterfrågan. AP3s exponering till den nischen inom fastigheter är
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ytterst begränsad men det framstår som om den bästa tiden
för svenska fastigheter oavsett inriktning nu passerats. Vi
bedömer att våra fastighetsinvesteringar fortsatt kommer att
leverera ett bra kassaflöde men de stora värdestegringarnas
tid är över för den här gången.
Nya regler ökar handlingsutrymmet
Under 2017 kom också den goda nyheten att Pensionsgruppen
föreslår en modernisering av AP-fondernas placeringsregler.
Syftet är att öka AP-fondernas möjligheter att investera i
onoterade tillgångar. Vi har i vårt remissvar framhållit de
delar i förslaget som vi anser behöver modifieras för att för
slaget i praktiken ska göra skillnad jämfört med dagens
regelverk på detta område. Den största förändringen är att
Pensionsgruppen föreslår att lägsta andelen räntebärande
med låg kreditrisk sänks från 30 till 20 procent av portföljen.
Det innebär att kapital frigörs för större flexibilitet i allokeringen. Vi räknar med att förslaget träder i kraft 2019.
Lägre kostnader för externförvaltningen
AP3 har under 2017 fokuserat på att minska exponeringen till
hedgefonder och tagit hem mer förvaltning. Det har sammantaget minskat våra kostnader.
När det gäller hållbarhet når AP3 allt närmare de mål som
sattes upp för 2018. Koldioxidavtrycket i portföljen sjönk ytterligare och våra investeringar i gröna obligationer är nu uppe

»Den genomsnittliga avkastningen under den senaste
femårsperioden uppgår till
hela 10,5 procent nominellt
och 9,8 procent realt per år.«

VD-ORD

på 13 miljarder. 2017 summerade AP-fondernas etikråd tio års
gemensamt påverkansarbete vilket har bidragit positivt till att
förhindra problem, överträdelser och olyckor i olika bolag och
branscher. Långsiktiga värden skapas i hållbara företag.
En rörelse som har präglat det andra halvåret av 2017 är
#metoo. Den har haft stor inverkan på den etiska debatten.
Jag tror att de flesta organisationer i Sverige har påverkats
och gått igenom sin verksamhet för att analysera om det förekommer några missförhållanden av det slaget. Som jag ser det
handlar #metoo om ett upprop mot otillbörlig maktutövning.
Sådan maktutövning får givetvis inte förekomma, det skapar
inte långsiktigt hållbara företag. Jag anser att det både är en
ledarskapsfråga och att det behövs en trovärdig och genom
arbetad process för att utreda och ta tag i eventuellt maktmissbruk.
Framtiden kräver mer
Den strategiska fråga som främst kommer att prägla AP3 det
närmaste året är att göra portföljen mer robust, det vill säga
att höja kvaliteten ytterligare på våra interna processer och
förändra profilen på vårt risktagande något. För närvarande
växer världen mer synkroniserat än någonsin och möjligen i

»Ferdinands korkek
kanske inte ger någon
svalkande skugga längre.«
en högre takt än vad som är långsiktigt hållbart. Penning
politiken kommer sannolikt att kunna stramas åt vilket i sig
kan skapa mer turbulens de kommande fem åren än de fem
år vi just lämnat bakom oss. Ferdinands korkek kanske inte
ger någon svalkande skugga längre. De finansiella marknaderna har ändå goda möjligheter att leverera, drivet av teknologisk innovation och nya investeringsbehov. Utvecklingen
ställer samtidigt krav på hög och relevant kompetens.
Jag värdesätter och tackar för medarbetarnas goda insatser
och styrelsens starka engagemang. Det kommer att behövas
ännu mer framöver.
Kerstin Hessius
Verkställande direktör
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UTVECKLING SEDAN STARTEN

Utveckling sedan starten 2001
Fondens utveckling
Ackumulerad procentuell utveckling av portfölj och jämförelsetal sedan 2001
Efter de senaste årens starka värdeutveckling överstiger AP3s avkastning det långsiktiga målet på fyra procents real avkastning. Fondens genomsnittliga värdetillväxt
sedan startåret uppgår nu till 5,9 procent vilket motsvarar 4,6 procents real värdetillväxt. Under perioden som helhet har inflationsutvecklingen varit låg och uppgår till
1,3 procent per år vilket understiger Riksbankens mål på två procent. Samtidigt har
den genomsnittliga utvecklingen för inkomstindex varit 3,0 procent. AP3 bidrar till
stabiliteten i inkomstpensionssystemet när avkastningen överstiger inkomstindex.
%
180

5̦9%

årlig nominell avkastning

150
120
90
60
30
0
-30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AP3

Konsumentprisindex

Mål (4% realt)

Inkoms ndex

4̦6%
årlig real avkastning

Avkastning efter kostnader 2001 – 2017
Både IT-kraschen strax efter millennieskiftet och finanskrisen 2008 medförde stora
värdefall för AP3s kapital. Sedan 2009 har dock återhämtningen varit markant och
värdeutvecklingen på investeringarna har varit positiv sex år i rad. Ränta på ränta
effekten och stabiliteten i marknadsutvecklingen under perioden leder till en kraftig
ökning i det totala portföljvärdet vilket medför positiva effekter på inkomstpensionssystemets nyckeltal.
%
20
15

6 år

10
5
0
-5

av stabil och positiv avkastning

-10
-15
-20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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211 mdkr
i ökat fondkapital sedan starten 2001

UTVECKLING SEDAN STARTEN

Bidrag till inkomstpensionssystemet
AP3s nettobetalningar till inkomstpensionssystemet ökar
AP3 har tillsammans med AP1, AP2 och AP4 rollen att vara buffertfond genom att
förvalta de överskott respektive finansiera de underskott som årligen uppstår mellan
in- och utbetalningar i pensionssystemet. Sedan 2009 har AP3 betalat ut 43,9 miljarder
kronor för att täcka underskottet i pensionssystemet. Under de kommande 10 åren
förväntas underskotten motsvara cirka 2,0 – 2,5 procent av buffertkapitalet per år.
Förväntningarna är därför att buffertkapitalet stiger i långsammare takt under den
kommande tioårsperioden, med risk för att det minskar i händelse av påfrestningar
på den ekonomiska och finansiella utvecklingen.
mdkr
4
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Nettoﬂöden, mdr

7̦4 mdkr

AP3s nettobetalning till pensionssystemet 2017

-3

% av kapitalet

Inkomstpensionssystemets utveckling över tid – buffertkapitalets andel av de
samlade tillgångarna har stigit
Den starka värdeutvecklingen på kapitalet har bidragit till att buffertfondernas andel
av tillgångarna har stigit från 10 procent 2001 till 15 procent 2017. Detta trots att
utvecklingen även varit gynnsam för majoriteten av tillgångarna, den så kallade avgifts
tillgången vars utveckling är en funktion av inkomstindex och sysselsättningen i Sverige.
Buffertfonderna har så långt alltså haft den stabiliserande roll i inkomstpensions
systemet som var avsikten.
mdkr
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UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

AP3s uppdrag
AP3s uppdrag är att förvalta en del av buffertkapitalet för att det över tid ska göra största möjliga nytta för
inkomstpensionssystemet, det vill säga för Försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.
AP3 är en statlig myndighet men skiljer sig från andra statliga
myndigheter genom att inta en självständig ställning i förhållande till regeringen. Regelverket för AP-fonderna utgörs
därför av en särskild lagstiftning. Det möjliggör att buffertfonderna kan agera långsiktigt och ger bästa möjliga förutsättningar för att utföra uppdraget.

sikt. Risktagandet är därför en balansgång mellan att investera
i riskfyllda tillgångar för att generera en god avkastning över tid
och att undvika betydande värdefall på kortare sikt. AP3s analys är att det är i linje med uppdraget att arbeta med ett långsiktigt avkastningsmål på fyra procents real avkastning och
med den risknivå som det motsvarar. Om avkastningen över
tid motsvarar fyra procent plus inflationen är sannolikheten hög att den överstiger inkomstindex och att AP3 därmed
bidrar till att stärka inkomstpensionsförsäkringen.
Det kapital som AP3 förvaltar ingår i det allmänna pensionssystemet till förmån för nuvarande och framtida pensionärer.
Utgångspunkten för AP3s investeringar är att alltid agera som
en ansvarsfull investerare och ägare. Vid utförandet av uppdraget agerar AP3 med den svenska regeringsformen, statens
värdegrund och internationella konventioner som Sverige har
skrivit under, som bas.

Uppdraget är att fylla två funktioner:
1. Balansera över- och underskott mellan pensionsavgifter
och pensionsutbetalningar som uppstår i inkomstpensionssystemet över tiden
2. Bidra till stabiliteten i inkomstsystemet genom att generera
finansiell avkastning
I uppdraget ingår ett krav på generationsneutralitet vilket
medför att AP3s kapitalförvaltning behöver ta hänsyn till värde
utvecklingens påverkan på pensionerna både på kort och lång

AP-fonderna finansierar nu underskottet i inkomstpensionssystemet
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Som en följd av Sveriges demografi har inkomstpensionssystemet gått från att uppvisa årliga överskott till att visa underskott. Pensionsavgifterna har
under det senaste årtiondet inte räckt till för att betala de årliga pensionerna vilket medför att buffertfonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 nu är netto
betalare till inkomstpensionssystemet.
Balanstalets utvecklng över tiden visar hur inkomstpensionssystemets samlade tillgångar förhåller sig till de samlade åtagandena.
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När balanstalet understiger 1,0 så går systemet
in i balansering för att återupprätta den finansiella ställningen. Under balanseringen ersätts
inkomstindex med balansindex. Den senaste
balanseringsperioden är nu avslutad vilket innebär att pensionsbehållning och pensioner nu åter
följer inkomstindex. Balanstalet för 2016 tillämpas
på balanseringsåret 2018. För mer information
se sidan 74.
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AP3s förutsättningar
AP3s uppdrag och övriga förutsättningar bidrar på flera sätt till fondens särdrag. Dessa utgör en viktig bas
för AP3s investeringsstrategi.
 AP3 är en del av svenska staten – AP3 är en svensk stat-

lig myndighet och Sverige är idag ett av de drygt 10 länder i
världen med den högsta kreditvärdigheten (AAA). Den stabila
situationen understödjer långsiktighet men ger också en god
förhandlingssituation med motparter och gör AP3 till en attraktiv samarbetspartner världen över. Det gör det möjligt för
AP3 att vara en effektiv global investerare från sätet i Stockholm.
 AP3 har en effektiv storlek på portfölj och organisation –

AP3s knappt 60 medarbetare förvaltar idag över 345 miljarder
kronor. Portföljen är tillräckligt stor för att dra nytta av skalfördelar som medför att en kostnadseffektiv förvaltning kan
bedrivas. Den interna organisationen är jämförelsevis liten
vilket medför att beslutsvägarna är korta och att varje med
arbetare får ett stort ansvar som förpliktigar och förutsätter
stor kunskap och erfarenhet.
 AP3 regleras av AP-fondslagen – AP-fondernas verksamhet

regleras i en lag som är brett politiskt förankrad vilket bidrar till
stabila förutsättningar. AP-fondslagen i sig möjliggör ett både
flexibelt och långsiktigt agerande vilket inte minst är en fördel

när marknaden i övrigt är under stress. Dessa möjligheter
utgör en relativ fördel jämfört med många andra aktörer som
kan tvingas att sälja av tillgångar när marknadsrisken ökar.
 AP3 är en långsiktig investerare eftersom uppdraget för

pensionssystemet är mycket långsiktigt – Det finns inget
slutdatum för AP3s uppdrag. Det manifesteras i att fonden
kan köpa illikvida tillgångar där värdeskapandet realiseras
över en lång period. Illikvida tillgångar har en relativt hög
förväntad avkastning eftersom de inte är lämpade för
alla investerare. Det är också viktigt att AP3 kan utnyttja
marknadscyklerna och investera när finansiella tillgångar
är relativt lågt värderade.
 AP3 har Sverige som bas – AP3 har ett fokus på Sverige

eftersom det är fondens hemmamarknad, personalen är
baserad i Sverige och kunskapen är störst om förhållanden i
Sverige. Under lång tid har det varit en fördel att investera i
Sverige men det har också varit värdefullt att ta med sig ett
svenskt perspektiv ut i världen för att knyta kontakter och
investera globalt.

Ökat handlingsutrymme med nytt regelverk
Nuvarande placeringsregler i korthet är:
• Minst 30 procent räntebärande placeringar med låg risk
• Maximalt 5 procent onoterade investeringar (som inte
är fastighetsbolag)
• Maximalt 40 procent valutaexponering
• Krav på 10 procent extern förvaltning
• Ej tillåtet med derivat där råvaror är underliggande
tillgång

De föreslagna förändringar är framförallt att:
• Golvet på räntebärande placeringar med låg risk sänks
från 30 procent till 20 procent
• Max 40 procent illikvida tillgångar (fastighetsbolag inkluderade) samtidigt som gränsen på 5 procent onoterade
investeringar tas bort
• Avskaffa kravet på extern förvaltning
• Införliva hålllbarhetsaspekterna i AP-fondslagen

AP3 ÅRSREDOVISNING 2017
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Grundstenarna i AP3s förvaltningsmodell
AP3s styrelse har operationaliserat uppdraget att göra största möjliga nytta för inkomstpensionssytemet
genom ett fastställa ett avkastningsmål på 4 procents real avkastning över tid. Det relativt höga avkastningsmålet indikerar att förvaltningen till stor del är inriktad på investeringar i risktillgångar som har potential att
generera en avkastning på den nivån.
Förvaltningsmodellen som är utformad utifrån AP3s förutsättningar med syfte att uppnå målsättningen på ett ansvarsfullt
sätt har följande huvudinslag:
• Investerar i tillgångar som genererar riskpremier
• Anpassar portföljens olika risker till förändrade förut
sättningar (dynamisk allokering)
• Tillämpar diversifiering, riskspridning, som skapar värde
genom att reducera sårbarheten
• Utnyttjar en effektiv ägarstyrning som medför att ägandet
bedrivs ansvarsfullt
• Tillämpar kostnadseffektiva lösningar
För att upprätthålla en hög ambitionsnivå inom dessa om
råden har AP3 gjort ett antal val som karaktäriserar hur för
valtningen bedrivs:
 Olika placeringshorisonter – strategisk och taktisk

allokering
Den faktor som över tid har störst betydelse för fondens
avkastning är den övergripande portföljallokeringen och därmed totalrisken i portföljen. En god övergripande riskallokering uppnås genom diversifiering och genom att fonden

i ett medellångt perspektiv ändrar allokeringen dynamiskt
beroende på förutsättningarna på finansmarknaden. Den
strategiska allokeringen baseras på ett medel- till långsiktigt
perspektiv där huvudsakligen konjunkturbedömningen tillsammans med förväntad avkastning ligger till grund för att anpassa
portföljriskerna.
Den taktiska allokeringen har en kortare investerings
horisont och försöker kvantitativt eller kvalitativt finna felprissättningar i marknaden. Över tid tror AP3 att kombinationen
av diversifiering och strategier med fokus på olika placeringshorisonter sammantaget kommer att möjliggöra att avkastningsmålet uppfylls till en rimlig risknivå.
 Fokuserar på Sverige men investerar över hela världen

AP3 investerar globalt för att kunna bygga en diversifierad
portfölj och för att kunna tillvarata de möjligheter som finns
tillgängliga på världens investeringsmarknader. Däremot
är AP3 fokuserad på Sverige och investeringar som tar sin
utgångspunkt här. AP3 kan de svenska förhållandena bäst,
har primärt ett svensk kontaktnät och en historia av att bygga
fastighetsbolag i Sverige. Det är därför AP3 gör mest direktinvesteringar och fokuserar sina insatser inom ägarstyrnings
området i Sverige.

AP3s portfölj ur tre perspektiv
Sverige / Världen

n Sverige 45%
n Världen 55%
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Intern / Extern förvaltning

n Intern förvaltning 75%
n Extern förvaltning 25%

Noterade / Onoterade investeringar

n Noterat 79%
n Onoterat 21%

FÖRVALTNINGSMODELL

Investeringar i onoterade tillgångar 2001 – 2017
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 Förvaltar det mesta av kapitalet internt men tar hjälp

av ett globalt nätverk av specialister
Styrningen av förvaltningen görs från kontoret i Stockholm
varifrån knappt 60 medarbetare direkt hanterar en stor del av
investeringarna. Förvaltningen bedrivs främst i intern regi. Det
medför en god insyn i investeringarna, en god förståelse för
händelseutvecklingen, en effektiv ägarstyrning och inte minst
en hög kostnadseffektivitet. Det förutsätter en erfaren egen
personal för att både bedöma investeringar och att sköta uppföljningen. Inom valda områden sker investeringarna med en
extern förvaltare där specialistkompetens krävs inom områden
som ligger utanför AP3s kärnverksamhet, till exempel aktiv
aktieförvaltning inom tillväxtmarknader och riskkapital.
 Investerar i onoterade investeringar för diversifiering

och avkastning
AP3s särdrag och långsiktighet har gjort fonden till en attraktiv
och krävande investerare både i Sverige och internationellt. Det

2014
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AP3 har som strategiskt mål
att öka andelen onoterade
investeringar. Under senare
år har det främst skett genom
infrastrukturinvesteringar.

Andel av fondkapitalet

leder till att AP3 har möjlighet att samarbeta med specialister
för att genomföra direktinvesteringar i fastigheter, infrastruktur
och skog. Det viktigaste skälet till att bygga egna bolag är att
det utgör ett mycket kostnadseffektivt sätt att förvalta kapital.
Direktägandet ger också en ökad insyn och bättre möjligheter
till en ansvarsfull ägarstyrning vilket förbättrar kontrollen av
värdeskapandet över tiden. Samtidigt är investeringarna mindre utsatta för den noterade marknadens volatilitet. AP3 har
också lång erfarenhet som investerare i riskkapitalbolag.
 Investerar kostnadseffektivt
Att vara kostnadseffektiv är en viktig förtroendefråga – inte
minst mot bakgrund av att AP3 självständigt beslutar om sina
kostnader. AP3 ställer därför stora krav på effektiva lösningar
som går igenom i val av förvaltningsmodell, samarbetsformer
och krav på leverantörer (se uppföljning sidorna 36-37).

Läs mer om AP3s investeringskategorier på följande sidor

Noterade aktier
s. 14 

Riskkapitalfonder
s. 16 

Fastigheter
och infrastruktur
s. 18 

Obligationer
och v alutor
s. 17 

Försäkringsrisker
s. 21 

Absolutavkastande
strategier
s. 22 
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Noterade aktier

AP3 investerar i global tillväxt och innovationsförmåga
Noterade aktier utgör en betydande del av AP3s investeringsportfölj.
Aktiemarknaden ger AP3 möjlighet att investera i ekonomisk tillväxt
och innovationsförmåga världen över. Avkastningen kan vara hög under
lång tid när de ekonomiska och finansiella förhållanden är gynnsamma,
men investeringarna är också förknippade med periodvis hög risk och
ett högt beroende av marknadens beteende.

44% av AP3s totala portfölj består av
noterade aktier.

AP3 har valt att tillämpa flera olika metoder för att kunna investera kapitalet
kostnadseffektivt över hela världen. Den aktiva förvaltningen baseras på
följande strategier:
• Analysbaserad intern förvaltning i Sverige och övriga Europa
• En strategisk allokering mot småbolag
• Kvantitativ modellering
• Taktisk allokering
• Aktiv ägarstyrning

Fem största innehaven i noterade aktier
marknadsvärde, mdkr:
 Volvo AB, 3,6 mdkr
 Nordea Bank AB, 3,1 mdkr
 Atlas Copco AB, 2,8 mdkr
 Swedbank AB, 2,3 mdkr
 Hennes & Mauritz AB, 2,0 mdkr

Förvaltningen bedrivs även passivt eller semipassivt. Med det avses att en effektiv marknadsexponering erhålls till en låg kostnad genom indexexponering eller
med förvaltningstekniker som medför låg avvikelse från ett index.

Fokus på Sverige och övriga Europa

29%
Sverige

Europa
Nordamerika

35%

18%

Asien

5%

Tillväxtmarknader

13%
Nästan hälften av aktieportföljen är investerad i Europa vilket vida överstiger andelen av världens aktiemarknader. AP3 har också valt att under
2017 stärka organisationen med medarbetare som har god kunskap och erfarenhet att förvalta svenska bolag. Svenska bolag har historiskt sett
visat sig vara framgångsrika i att utveckla sin verksamhet och har visat sig vara mycket bra investeringar i ett interationellt perspektiv.
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Analysbaserad förvaltning
Förvaltningen av noterade aktier i Sverige och övriga Europa
är till stora delar analysdriven. AP3s förvaltare har lång erfaren
het av att bedöma dessa marknader och de företag som är
baserade här. Samtidigt krävs samarbete med externa analytiker och ett starkt nätverk världen över för att effektivt kunna
följa utvecklingen i stort.
I marknader som ligger längre bort och där den expertis som
krävs ligger bortom den svenska horisonten anlitar AP3 externa
förvaltare, vilket idag i huvudsak gäller tillväxtmarknader.
Småbolag förväntas ge högre avkastning
Småbolag förväntas över tid ge en högre avkastning än stora
bolag. Detta är den främsta förklaringen till att AP3 har investeringar i knappt 3 000 bolag. I Sverige och på tillväxtmark
nader bedrivs förvaltningen av småbolag aktivt då mervärdet
förväntas vara betydande i förhållande till kostnaderna. I
Sverige bedrivs förvaltningen med interna resurser. I Nordamerika och Europa förvaltas småbolagsexponeringen
passivt genom extern förvaltning.
Kvantitativ modellering mot riskpremier
För att kunna tillgodogöra sig alla de investeringsmöjligheter
som den globala aktiemarknaden erbjuder tillämpar AP3
kvantitativa strategier. Idag bedriver AP3 egen kvantitativ

a nalys som är inriktad mot att konstruera effektiva portföljer
för att generera specifika exponeringar mot vissa riskpremier
eller riskfaktorer. Framförallt görs det på den breda och effektiva marknaden i USA där kvantitativ analys har visat sig vara
mycket tillämplig.
Taktisk allokering sker via delegerade interna mandat
AP3s totala exponering mot aktiemarknaden utgör i sig det
viktigaste riskbeslutet. Genom att ändra exponeringen, i första hand med hjälp av derivat som terminer och optioner på
olika aktiemarknadsindex, kan fondens totala riskexponering
effektivt justeras. Därutöver skapar marknaden möjligheter
att ta taktiska positioner som huvudsakligen grundar sig på
fundamental värdering.
Aktiv ägarstyrning
AP3 bedömer att välskötta bolag, som hanterar såväl klimatfrågan som sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt, över tid ger
en högre riskjusterad avkastning. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till Sverige eftersom fonden har störst möjlighet
att påverka där ägandet är störst och bedömningen är att fonden därför kan göra störst nytta här. I det internationella ägarstyrningsarbetet samverkar AP-fonderna via Etikrådet och
med andra stora kapitalägare för att öka påtryckningskraften.

AP3s tillämpning av flera förvaltningsmetoder medför att det är många mindre innehav i aktieportföljen
Antal bolag efter innehavets marknadsvärde

Motsvarande andel av aktieportföljen

15 st
21%

652 st

66%

2 314 st

<30 mkr

30 mkr – 1 mdkr

13%

>1 mdkr

<30 mkr

30 mkr – 1 mdkr

>1 mdkr

AP3 har innehav i 2 314 bolag med ett marknadsvärde under 30 miljoner kronor. De motsvarar endast 13% av aktieportföljen. 652 bolag har ett
marknadsvärde mellan 30 miljoner kronor och 1 miljard kronor och utgör 66% av aktieportföljen. Återstående 15 bolag har ett marknadsvärde som
är större än 1 miljard kronor. Dessa utgör 21% av aktieportföljen.
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Riskkapitalfonder

Specialiserad verksamhet med höga krav på förvaltare
AP3 har byggt en stark plattform för att investera i riskkapitalfonder.
Erfarenheten från att investera i riskkapital är att värdeskapandet är
beroende av att investera med de förvaltare som har störst kompetens och erfarenhet.
3% av AP3s totala portfölj består av
riskkapitalbolag.

AP3 har investerat i riskkapitalfonder sedan 2001. Målsättningen med fondens
investeringar i segmentet är att uppnå en avkastning som är högre än för noterade aktier och en viss diversifiering genom att ägarstrategin skiljer sig från noterade bolag. De fonder som AP3 investerar i, investerar i sin tur i onoterade bolag.
Fondernas förvaltare utvecklar bolagen genom att främst arbeta med verksamheten, men även kapitalstrukturen. Det gör att valet av förvaltare har stor betydelse. AP3 gör en noggrann undersökning (due dilligence) av förvaltarna innan
investering och ställer krav på att de är långsiktiga och beaktar hållbarhetsaspekter i verksamheten.
AP3 har idag en mogen riskkapitalportfölj, vilket innebär att fonden årligen får
tillbaka kapital från tidigare års investeringar. Investeringarna görs via ett flertal
olika förvaltare som var och en ofta förvaltar flera olika ”generationer” av fonder.
AP3 prioriterar att investera i de förvaltare som över tid har levererat en god och
hållbar avkastning till fonden.

Åtaganden i riskkapitalbolag, geografisk fördelning respektive typ av riskkapital

n
n
n
n
n
n

Nordamerika, 9,5 mdkr
Global, 5,7 mdkr
Norden, 5,3 mdkr
Europa, 5,1 mdkr
Asien, 1,0 mdkr
Australien, 0,3 mdkr

n
n
n
n
n
n
n

Buyout, 16,8 mdkr
Balanced, 4,0 mdkr
Venture Capital, 3,1 mdkr
Co-investments, 1,1 mdkr
Secondaries Direct, 0,9 mdkr
Growth, 0,6 mdkr
Distressed, 0,4 mdkr

Vintage years – när åtagandet gjordes
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Obligationer och valutor

För att stabilisera avkastningen

Enligt dagens placeringsregler måste AP3 hålla minst 30 procent av portföljen i
likvida obligationer med hög kreditvärdighet. Den totala andelen obligationer i
portföljen är nära den nivån, vilket innebär att AP3 nästan uteslutande investerar i
obligationer med hög kreditvärdighet, så kallade ”investment grade” obligationer.
Den förväntade avkastningen på obligationer har i spåren av den rådande penning
politiken sjunkit markant och har medfört att AP3 idag har en låg exponering mot
kreditobligationer eftersom kompensationen för kreditrisk är låg.
Obligationsportföljen bidrar istället på andra sätt till att skapa värde
• Risker som är relaterade till den ekonomiska utvecklingen världen över dis
konteras i räntemarknaderna. Det kan AP3 utnyttja genom att anpassa port
följens durationsexponering vilket i sin tur bidrar till att reducera risken för
hela portföljen.
• Den aktiva förvaltningen tillämpar räntestrategier som utnyttjar relativpris
sättningen mellan olika marknader för att generera avkastning.
• Investeringar i gröna obligationer som är en marknad under snabb utveckling
där kapitalet effektivt arbetar för en hållbar utveckling.
Idag bedriver AP3 hela obligationsförvaltningen internt genom aktiv förvaltning
där främst likvida marknader i Europa och Nordamerika bearbetas. AP3s portfölj
av gröna obligationer är primärt investerad i SEK, EUR och USD.

35% av AP3s totala portfölj består av
obligationer.

Diversifiering – en utmaning
Riksbanken har som flera andra centralbanker under de senaste åren bedrivit
en expansiv penningpolitik genom låga
styrräntor och köp av obligationer. Det
har bidragit till stigande tillgångspriser
men också sämre möjligheter framöver
till diversifiering med hjälp av obligationer och valutaexponering. Obligationsräntor har idag inte möjlighet att gå ned
så mycket och kronan är redan lågt värderad. AP3 hade vid årsskiftet låg duration, 2,2 år, och en låg valutaexponering,
15 procent, i portföljen.

Valutaexponering
Nästan hälften av AP3s portfölj är investerad utanför Sverige samtidigt som
AP-fondslagen fastslår att portföljens valutaexponering som mest får uppgå till
40 procent av värdet. Det medför att AP3 måste skydda en del av valutariskerna.
Samtidigt finns det goda skäl att inte fullt ut eliminera all valutaexponering då:
• Valutaexponering historisk sett har visat sig reducera den totala portföljrisken,
inte minst under perioder med fallande konjunktur då kronan har försvagats.
• En aktiv hantering av valutaexponering utgör en värdeskapande strategisk möjlighet där ett särskilt fokus ligger på kronans utveckling.
• AP3s erfarenhet är att valutahandel utgör en av de mest konsistenta källorna till
alfa, det vill säga avkastning från mer kortsiktiga absolutavkastande strategier.
AP3 sköter all valutahantering i egen regi.
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Obligationsinvesteringar och valutaexponering har historiskt bidragit
till att diversifiera riskerna i portföljen som i övrigt består av olika former av aktieinvesteringar. Därmed har AP3s totala risk reducerats. För
närvarande kan fonden dock inte räkna med samma diversifierande
effekt från obligationer och utländsk valuta. Räntorna är på historiskt
låga nivåer och kronan är relativt lågt värderad.

FÖRVALTNINGSMODELL

Fastigheter och infrastruktur

Värdeskapande för framtiden
AP3 investerar i flera former av fastigheter till exempel byggnadsbestånd, infrastruktur och skog. Fastigheter och infrastruktur utgör en
allt viktigare del i AP3s portfölj.
Investeringar i fastigheter och infrastruktur ger goda möjligheter till en relativt
stabil avkastning och visst skydd mot inflationsutvecklingen. AP3s särdrag som
investerare gör fonden till en bra ägare av denna typ av långsiktiga tillgångar.
Strategin har varit att fokusera på Sverige genom främst majoritetsägda fastig
hetsbolag. Här kan AP3 utnyttja sin styrka i den svenska marknaden som en
långsiktig ansvarsfull ägare.
Det viktigaste skälet till att bygga egna bolag är att det utgör ett mycket kostnadseffektivt sätt att förvalta kapital. Direktägandet medför att AP3s kostnader
blir betydligt lägre än vad som är fallet vid en fondinvestering. Bolagen som sätts
upp blir också skalbara efter AP3s behov med låga marginalkostnader.
AP3 är redan med och bygger framtidens infrastruktur via de fastighetsbolag
som fonden äger och utvecklar. Fastigheter uppvisar också starka kopplingar
mellan energihushållande, kundnytta och lönsamma investeringar.

16% av AP3s totala portfölj består av
fastigheter, infrastruktur och skog.

Infrastrukturinvesteringar är av flera skäl väl lämpade för det långsiktiga uppdrag
som AP3 har:
• AP3s långsiktiga åtagande matchas med tillgångar där verksamheterna ofta
bedrivs under långa avtal
• Tillgångarna är illikvida och anpassade till en specifik verksamhet vilket bidrar
till en riskpremie som medför att investeraren får en högre avkastning
• Infrastruktur utgör i huvudsak reala tillgångar där både den löpande avkastningen och värdeutvecklingen har en koppling till inflationsutvecklingen vilket
reducerar risken att inflationen urholkar värdet av investeringen
• Infrastruktur utgör en viktig pusselbit för en hållbar samhällsutveckling

Fastighets- och infrastrukturbolag, portföljvärde:
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AP3s svenska fastighets- och infrastrukturbolag – en allt viktigare del i AP3s portfölj
Vasakronan
AP3 äger Vasakronan tillsammans med AP1, AP2 och AP4 i
lika delar. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med
ett fastighetsvärde på 127 miljarder kronor. Fastigheterna
utgörs av 179 centralt belägna kontors- och butiksfastigheter
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Bolagets
verksamhet är att förvalta och utveckla kommersiella fastig
heter på tillväxtorter i Sverige. Läs mer om Vasakronans hållbarhetsarbete på sidan 31.
Hemsö
Hemsö är Sveriges största ägare av fastigheter för äldreboende,
utbildning, vård och rättsväsende. Fastighetsbeståndet består
av 346 fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde på 38,9
miljarder kronor. Hemsö ägs till 85 procent av AP3 och 15 procent av Sagax. Läs mer om Hemsö på sidan 20.
Trophi
Trophi är Nordens ledande ägare av handelsfastigheter för
dagligvaruhandel med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för
handel. Marknadsvärdet uppgick 31 december 2017 till 12,3
miljarder kronor. 71 procent av värdet återfinns i Sverige och
29 procent i Finland. Coop är största hyresgäst med 22 procent av hyresvärdet följt av ICA med 20 procent, Axfood står
för 17 procent, inklusive butiker där Trophi har avtal direkt
med handlaren. Trophi ägs till 100 procent av AP3.

Regio
Regios affärsidé är att skapa en stabil avkastning till låg risk
genom ett långsiktigt och aktivt ägande av kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden.
Idag äger Regio nästan 50 fastigheter på 19 orter i Sverige till ett
fastighetsvärde motsvarande 4,6 miljarder kronor. Genom att
samarbeta med kommuner och lokala fastighetsägare vill Regio
bidra till utvecklingen av samhället där verksamhet finns. AP3s
kapitalandel i Regio är 97 procent. Bolaget ägs tillsammans med
och förvaltas av Brunswick Real Estate.
Trenum
Trenums affärsidé är att investera i nyproduktion av hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige. Idag förvaltar Trenum fastigheter
till ett marknadsvärde om 4,2 miljarder kronor. Bolaget ägs till
50 procent av Balder och till 50 procent av AP3.
Ellevio
Ellevio äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät
och distribuerar el till nästan 934 000 kunder i Sverige. Kunderna är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den
största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm. Företaget ägs av ett konsortium bestående av AP3 (20%), Folksam (17,5%) och AP1
(12,5%), samt OMERS Infrastructure, tidigare Borealis Infrastructure Management (50%), som investerar i infrastruktur
för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare.
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FÖRVALTNINGSMODELL – Hemsö
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Hemsö möter behov av social infrastruktur
Hemsö är ett bra exempel på hur AP3 investerar i infrastruktur. Behovet av samhällsfastigheter för äldreomsorg
och skola är mycket stort under överskådlig framtid. Möjligheten att investera i Hemsö uppkom under finans
krisens efterdyningar och genomfördes utifrån AP3s erfarenheter inom fastighetsområdet.
Hemsö fokuserar på så kallade samhällsfastigheter, dvs social
infrastruktur och är idag störst inom den sektorn i Sverige.
Infrastrukturen utmärks av att den är specifikt anpassad till
olika former av samhällsservice som i huvudsak är skatte
finansierad. Hemsö äger idag fastigheter till ett värde av 38,9
miljarder kronor och investerade 2017 4,9 miljarder kronor.
Kombinationen av AP3 som långsiktig ägare, Hemsös
expertis inom projektutveckling och en samhällsutveckling
som medför en stor efterfrågan på infrastruktur relaterat till
utbildning, vård och äldreomsorg medför att Hemsö är en
investering som har goda förutsättningar att skapa värde för
en lång tid framöver.
AP3s bedömning är att Hemsö som fastighetsinvestering
skiljer sig åt från andra kommersiella fastigheter genom att
uppvisa en lägre risk i vakanser och hyresnivåer samtidigt som
hyresavtalen är betydligt längre. Den största risk som finns för
närvarande även för samhällsfastigheter är högre långsiktiga
avkastningskrav.

Hemsö skapar betydande värden genom att investera i en
effektiv energianvändning, hållbara materialval och en effektiv
avfallshantering. Med AP3 som ägare är det också självklart för
Hemsö att arbeta med höga krav på affärsetik och med ett stort
samhällsengagemang. Dessa initiativ bidrar även till att bygga
ett stabilt och starkt varumärke.
Hemsö växer även i Finland och Tyskland där bolaget valt att
introducera sitt framgångsrika koncept.
Investeringen i Hemsö karaktäriseras av att:
• kunderna är kreditvärdiga
• verksamheten är icke-cyklisk med stabila intäkter
• intäkterna är inflationsskyddade
• efterfrågetillväxten på tjänsten är långsiktig och stabil
• den bidrar till att möta samhällets behov
 Mer information finns på hemso.se
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Försäkringsrisker

En systematisk och effektiv strategi
AP3 investerar sedan år 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och
väderrelaterade värdepapper. Bland annat investerar fonden i så kallade
katastrofobligationer, instrument som handlas utanför de mer traditionella finansmarknaderna. Avkastningen är lågt korrelerad med andra
investeringar och bidrar till att stabilisera fondens avkastning över tid.
Investeringarna i försäkringsrisker är strategiska och långsiktiga. De bidrar till att
effektivisera försäkringsmarknaderna och i fallet pandemiförsäkringar också till
att bekämpa utbrott av pandemier genom att bidra till att snabbt tillföra kapital till
insatserna.
För AP3 handlar det om att systematiskt bära olika försäkringsrisker, till exempel
risken för att orkaner, jordbävningar eller översvämningar orsakar stora skador. De
år som inga eller få katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god avkastning, men
under ”katastrofår” kan förlusten bli kännbar. Det är den risken AP3 får betalt för att
bära. Över tid förväntar sig fonden en god riskjusterad avkastning.
AP3 har byggt upp kompetens och ett effektivt nätverk inom området, inte minst
genom samarbeten med universitet, forskningsinstitut och strategiska partners.
Strategin är skräddarsydd för att bidra till att stabilisera fondens avkastning över
tid och är ett bra exempel på AP3s långsiktighet och förmåga att bygga en effektiv
intern förvaltning inom komplexa tillgångsslag. Förvaltningen har visat sig fungera
väl inte minst under katastroftunga år som 2011 och 2017.
Genom att analysera klimatutvecklingen och relevanta väderrisker, som risken att
en orkan träffar land på en viss plats, kan AP3 fatta väl avvägda investeringsbeslut.
Analysen ger också AP3 god information om klimatförändringarnas faktiska påverkan
på kortare sikt. Även om dagens klimatförändringar är snabba ur ett geologiskt tidsperspektiv är de långsamma ur ett finansiellt perspektiv. De instrument AP3 investerar
i har en genomsnittlig löptid på tre år vilket medför att prissättningen av försäkringsriskerna justeras betydligt snabbare än riskbilden för klimatförändringen i sig.

1,2% av AP3s totala portfölj består av
försäkringsrisker.

I juni 2017 gick AP3 in som en ledande
investerare i en ny typ av katastrofobligationer för bekämpning av pandemiutbrott
i världens fattigaste länder.
Investeringarna är en del i fondens
strategi att sprida risktagandet och
att stabilisera avkastningen, speciellt i
händelse av en vikande aktiemarknad.
Investeringar bidrar även till arbetet
med FNs så kallade Social Development
Goals (SDG) för förbättrad hälsa.
 Läs mer om FNs mål på s. 33

2017 var ett katastroftungt år då orkanerna Harvey, Irma och Maria orsakade stor förödelse. AP3s strategi med direkt, effektiv marknadsaccess stod sig
väl. Genom att analysera klimatutvecklingen och olika väderrisker såsom El Niño kunde fonden fatta väl avvägda investeringsbeslut. Foto: NASA
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Absolutavkastande strategier

Avkastning som skiljer sig från övriga investeringar
Inom Absolutavkastande strategier eftersträvar AP3 att generera avkastning som skiljer sig från övriga investeringar beträffande hur den
genereras. Syftet är att erhålla avkastning som är lågt korrelerad med
resten av portföljen.
2,5% av AP3s totala portfölj består av
absolutavkastande strategier.

Strategierna genereras både internt och externt och utformas för att ha liknande
avkastningsmål som portföljen i övrigt. Det betyder att kategorin som sådan ska
kunna leverera i linje med AP3s långsiktiga avkastningsmål. Kraven är dock högre
på externa strategier eftersom de både är förknippade med högre kostnader och
en lägre grad av kontroll från AP3s sida än vad interna strategier är.
Det viktiga för AP3 är att utvärdera hur olika typer av absolutavkastande strate
gier samvarierar för att kunna bygga en effektiv portfölj. AP3 investerar sällan
kapital i dessa strategier utan tilldelar dem istället ett riskutrymme. Riskutrymmet
kan dock definieras av en storlek på kapitalet, vilket vanligtvis sker vid allokering
till externa fonder. Istället för att använda investerat kapital tillämpas derivat
instrument och så kallade ”lång/kort strategier” i stor utsträckning.
AP3s absolutavkastande strategier
 Interna absolutavkastande strategier

–Under 2017 har vi genomfört en betydande omstrukturering av verksamheten inom alternativa riskpremie
strategier. Portföljkonstruktion görs nu
helt i egen regi och optimeras med stöd
av interna modeller, säger Claudia
Stanghellini Chef Extern förvaltning.

AP3 har under många år framgångsrikt arbetat med interna riskmandat baserat
på en högt specialiserad aktiv förvaltning inom aktier, obligationer och valuta.
 Externa absolutavkastande strategier

AP3 har under lång tid arbetat med externa hedgefonder inom olika kategorier.
Uppsättningen av leverantörer har under senare år arbetats om i takt med att
marknadsförutsättningarna har ändrats. Samtidigt har den totala kostnaden för
hedgefonder reducerats.
 Alternativa riskpremiestrategier

Sedan 2011 tillämpar AP3 strategier som är exponerade mot så kallade alter
nativa riskpremier. Riskpremierna återfinns i AP3s traditionella investeringar
men enbart i mindre omfattning. Genom dedikerade strategier baserade på
riskpremier som ”value”, ”quality”, ”momentum” eller volatilitet kan ett större
värdeskapande genereras.

Kumulativ avkastning sedan start i procent

Exempel på uppföljning av en enskild strategi mot förväntad avkastning och risk
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För strategi 1 är den förväntade avkastningen 6,5% per år och det förväntade utfallsutrymmet definieras av plus / minus en standardavvikelse på 5,7% kring den utvecklingen.

–– Strategi 1 –– µ = 6.5% –– σ = 5.7% –– σ = -5.7%
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Uppföljning av absolutavkastande
strategier:
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”Dialog och engagemang för ett långsiktigt
värdeskapande”
AP3 har en lång tradition att arbeta med hållbarhetsfrågor som en integrerad del i förvaltningen. Mårten Lindeborg, vice vd och Chief Investment Officer har frågan högt på agendan.
Vad innebär det för AP3 att vara en ansvarsfull investerare?
– För oss handlar ansvarsfulla investeringar om långsiktigt
värdeskapande som tar hänsyn till kommande generationer.
Vårt mål är att stärka pensionssystemet utan att ge avkall på
avkastningen vilken inte hindrar att vi samtidigt har ambitioner
på hållbarhetsområdet då det bidrar till att värdesäkra investeringen. Mänskliga rättigheter, anti-korruption samt miljö och
klimat är exempel på områden som vi tar särskild hänsyn till i
vår förvaltning.
Kan du ge några exempel från året?
– Vi har ökat våra investeringar i gröna obligationer som
idag uppgår till 13 miljarder kronor. Vi har även gått in som
en ledande investerare i ett nytt försäkringsinstrument som
är utvecklat av Världsbanken för att begränsa spridningen av
pandemier.
Vilken är AP3s viktigaste hållbarhetsfråga?
– Ytterst handlar det om förtroende. Som ägare måste vi
kunna lita på bolagen och de måste vara transparenta. En
central fråga är därför att det inte förekommer korruption på
någon nivå i verksamheten. AP3s erfarenhet är att bolag som
har en aktiv hållning till såväl klimatfrågan som det sociala
ansvaret ofta är välskötta bolag vilket gör att de har bättre för-

utsättningar att ge högre avkastning till lägre risk jämfört med
övriga bolag.
Är det bra att sätta upp konkreta hållbarhetsmål?
– Ja, det tycker jag. Man brukar säga att det som mäts följs
upp och hanteras mer effektivt. För oss handlar det om att
fokusera på de områden där vi tror vi kan göra störst nytta.
Det har varit vår utgångspunkt för våra fyra hållbarhetsmål.
Hur jobbar AP3 med hållbarhetsfrågor när det gäller de noterade bolagen i portföljen, det är ju närmare 3 000 bolag?
– Grundprincipen är att AP3 ställer hårdare krav på stora
och etablerade företag än på små och nystartade bolag. AP3
har många innehav i portföljen och det innebär att ägarstyrningen är pragmatisk vilket sin tur innebär att den anpassas
efter den ägarandel och det investerade kapital som respektive innehav utgör. I Sverige, där AP3 har stor närvaro, har vi
kontinuerliga dialoger med bolagen. I den internationella portföljen för stora bolag samarbetar fonden med andra ägare och
framförallt genom AP-fondernas etikråd för att driva hållbarhetsfrågorna. I den internationella portföljen för småbolag,
som antalsmässigt dominerar AP3s aktieinnehav, arbetar AP3
med systematiska verktyg som screening som gör portföljen
mer hållbar.
AP3 ÅRSREDOVISNING 2017
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Välskötta bolag – centralt i AP3s ägarstyrning
Tre principer utgör stommen i AP3s ägarstyrningsarbete; engagemang, agerande och krav på förändring.
I egenskap av ägare och genom en stark position, speciellt på den svenska kapitalmarknaden, kan AP3 utöva
påverkansarbete och ställa krav på bolagen.

12000
AP3 har under 2017 röstat i
12 000 frågor

837

AP3 har under 2017 deltagit
på 837 utländska stämmor

62

AP3 har under 2017 deltagit
på 62 svenska årsstämmor

Engagerad i många olika ägarstyrningsfrågor
AP3s ägarpolicy innehåller ett antal grundläggande principer för ägarstyrning och anger hur
fonden förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. AP3 använder
flera olika metoder och verktyg för att påverka. Bland annat utnyttjar fonden sina påverkansmöjligheter på bolagsstämmor, deltar i valberedningar och för dialoger med bolag. Ibland
är effekterna direkt observerbara som t ex när ägare agerar för att genomföra förändringar i
bolagens styrelser. Oftast är dock ägarstyrningen en process som tar tid. AP3 har under lång
tid, tillsammans med andra ägare, medverkat till att ersättningar till ledande befattnings
havare är mer återhållsamma och att bolagens styrelser har jämnare könsfördelning.
Det är viktigt med återkoppling till bolagen för att förklara fondens ståndpunkt i olika
ägarfrågor. Exempelvis försöker AP3, som en del i fondens klimatstrategi, att påverka bolagen
genom aktiv ägarstyrning. Det handlar om att bolagen ska utveckla en egen klimatstrategi –
att de ska mäta sitt koldioxidavtryck och att de ska anpassa och utveckla sin verksamhet för
att minska sin klimatpåverkan.
AP3 fokuserar på 100 av världens ”smutsigaste bolag”, det vill säga bolag med stor exponering mot koldioxid. Där arbetar AP3 för att positiva förändringar görs. Under 2017 utökades
engagemanget till fler bolag och till att omfatta fler hållbarhetsfrågor som jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.
Olika strategier för påverkansarbete
AP3 har innehav i knappt 3 000 bolag, varav omkring 190 svenska bolag. AP3 har olika
strategier för påverkansarbete beroende på fondens ägande och koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedömer att den gör störst nytta och har störst
möjlighet att påverka.
• I helägda bolag eller bolag där AP3 är stora ägare, exempelvis fondens onoterade
fastighetsbolag, kan fonden direkt påverka bolagens strategier genom representation
i bolagens styrelser.
• I utländska noterade börsbolag är ägarandelarna mindre och fonden har begränsade
möjligheter att på egen hand påverka. I dessa bolag sker påverkansarbetet ofta i sam
arbete med andra ägare.
• I svenska börsbolag är ägarandelarna större och aktivt engagemang sker främst via
dialoger, röstning på bolagsstämmor eller deltagande i valberedningsarbetet. AP3 har
under 2017 deltagit i 5 valberedningar.

Engagemang
Agerande

Resultat
för en hållbar
utveckling

Krav på förändring
Det aktiva ägarstyrningsarbetet är AP3s medel att påverka innehavsbolagen till ett långsiktigt hållbarhetsarbete.
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AP-fondernas etikråd – tio års samverkan
för dialog och påverkan
Samarbetet inom AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har pågått i tio år
och mycket har hänt sedan 2007. Inledningsvis var arbetet främst
inriktat på reaktiva dialoger, det vill säga att hantera bolag som på
något sätt hamnat snett i olika hållbarhetsfrågor. Idag läggs alltmer tid
och resurser på det förebyggande arbetet.
Målet med Etikrådets arbete är att påverka bolagen att arbeta strukturerat och
systematiskt med hållbarhetsfrågor, att bli mer transparenta med de risker och
möjligheter som finns och att de ska agera ansvarsfullt.
AP-fonderna har via Etikrådet utvecklat en gemensam värdegrund för hållbarhet som innebär att fonderna ska agera utifrån principerna om engagemang,
agerande och krav på förändring. Syftet är att göra skillnad. Etikrådets arbete utifrån värdegrunden består främst i att identifiera bolag som kan kopplas till brott
mot de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Därefter jobbar Etikrådet genom dialog i olika former för att försöka påverka bolagen att ta itu
med problematiken. Dessutom arbetar Etikrådet med extern hjälp med att införa
förebyggande system och åtgärder för att förhindra framtida konventionsbrott.
Etikrådet deltar även i bransch- och investerarinitiativ i syfte att påverka bolag att
öka transparensen och att agera mer ansvarsfullt.

Etikrådet var på plats i Guatemala 2008 och 2010 för att
samla information och senare
utvärdera resultatet av ett
intensivt påverkansarbete
kring mänskliga rättigheter.
Arbetet gav god effekt och även
lärdomar för andra gruvbolag.

Seminarier och utbildningar
har under åren varit viktigt i
påverkansarbetet. Exempel
vis om finansiering till lågfossilt arbete, skattefrågan och
om FNs vägledande principer
om mänskliga rättigheter.

– Under 2017 har Etikrådet haft fortsatt stort
fokus på bolagsdialoger, förebyggande projekt och att stärka samarbeten, säger Peter
Lundkvist ansvarig för ägarstyrningsfrågor på
AP3 tillika ordförande i AP-fondernas etikråd
under 2017. Vi har under året även uppmärksammat Etikrådets tioåriga utveckling och
arbete genom att hålla seminarier med bl a
tongivande förebilder som Al Gore och Johan
Rockström som inspiratörer. De uttryckte att
Etikrådet arbetar fördömligt med att driva frågorna framåt.

Dialoger och påverkan sker
på många sätt och Etikrådet
har många gånger påverkat
frågor genom att vara på
plats i olika delar i världen.

Ett samarbete för dialog och påverkan
Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden
för att genom dialoger påverka bolag till förbättringar och därmed bättre investeringar. AP-fondernas etikråds arbete syftar till att bidra positivt till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolag till ansvarsfullt företagande
rörande miljö och sociala frågor.
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AP3s hållbarhetsmål fokuserar på
klimatfrågan
AP3 valde 2014 att sätta upp hållbarhetsmål för 2018 inom ramen för klimatområdet med övertygelsen om
att mätbara mål driver faktisk förändring.
Klimatförändringar ställer krav på användandet av världens
resurser och påverkar AP3s portföljutveckling. AP3 beslutade
2014 att höja ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete
genom att sätta konkreta mål för 2018. Fonden har därför valt
att specifikt fokusera på klimatbelastningen genom att sätta
upp konkreta mål. Fondens ambitionsnivå för hållbarhets
arbetet är hög och det har visat sig effektivt att sätta upp mål
för att driva frågorna framåt.

De fyra övergripande hållbarhetsmålen belyser väsentliga
områden där AP3 har störst möjlighet att påverka samhället i
en hållbar riktning utan att göra avkall på avkastningen. Målen
är satta för att sänka koldioxidavtrycket i portföljen, för att öka
investeringarna inom hållbarhetsområdet samt för att driva
ännu mer klimatsmarta fastighetsbolag.

AP3s hållbarhetsmål 2018

Uppföljning 2017

Halvera CO2-avtryck
Noterade aktiers och krediters CO2-avtryck ska år 2018 ha halverats
jämfört med fondens nivå 2014. AP3 uppmuntrar dessutom alla
bolag att senast 2018 regelbundet rapportera sitt CO2-avtryck.

Tredubbla Gröna obligationer
AP3 avser att bidra till att utveckla marknaden för gröna obligationer i linje med COP21 och siktar på att mer än tredubbla innehavet
i gröna obligationer från 4,5 miljarder kronor 2015 till 15 miljarder
kronor vid utgången av 2018.

Fördubbla strategiska hållbarhetsinvesteringar
AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar ska fördubblas från
10 miljarder kronor till 20 miljarder kronor till slutet av 2018.

Vid årsskiftet 2017 hade koldioxidintensiteten minskat med 45 procent.
 Läs mer på sidan 27

Vid årsskiftet 2017 hade AP3 investerat
13 miljarder kronor.
 Läs mer på sidan 29
Per årsskiftet 2017 hade totalt 25 miljarder kronor investerats i strategiska
hållbarhetsinvesteringar. Målet är
därmed redan uppnått.
 Läs mer på sidan 30

Arbeta för Gröna fastigheter
AP3 arbetar för att Vasakronan, som ägs till 25 procent av fonden,
ska leda utvecklingen av hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen
i Sverige. Fonden arbetar även för att AP3s övriga fastighetsbolag
(Hemsö, Trophi, Regio, Trenum) utvecklar ett ambitiöst hållbarhetsarbete med Vasakronan som förebild allteftersom bolagen mognar.

Vasakronan utsågs till det mest hållbara
fastighetsbolaget i Sverige 2017 enligt
Sustainable Brand Index™ B2B.
 Läs mer på sidan 31

Fylld cirkel innebär att målet
för 2018 har uppnåtts
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Hållbarhetsmål

Halvering av CO₂-avtrycket
Klimatförändringar utgör en allvarlig global utmaning som ställer krav
på stora omställningar i användningen av världens resurser. Investerare har en viktig roll att spela genom att hantera relaterade risker. AP3
har i sin klimatstrategi valt olika sätt att hantera de risker som klimatförändringar ger upphov till.
Som investerare finns flera olika strategier för att minska den klimatpåverkan
som investeringarna normalt sett ger upphov till:
• Påverka dessa bolag att reducera klimatpåverkan i sin verksamhet
• Minska koldioxidavtrycket i portföljen genom att inte investera i de bolag och
sektorer som bedöms ha störst klimatpåverkan
• Investera i nya lösningar som bidrar till att reducera klimatpåverkan
AP3 har sedan ett par år tillbaka valt att inte investera i bolag verksamma inom
kolproduktion, ett ställningstagande som fonden har fattat på affärsmässiga
grunder. Däremot är fondens grundläggande uppfattning att inte avsäga sig
ansvaret för utsläppen genom att avyttra bolag med klimatutmaningar eftersom
det inte är den mest klimateffektiva lösningen. AP3 har istället valt att påverka
bolagen genom aktiv ägarstyrning. Det handlar främst om att få bolagen att mäta
sitt koldioxidavtryck och att sedan anpassa och utveckla sin verksamhet för att
minska avtrycket. AP3 har löpande dialoger med de portföljbolag som har stor 
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exponering mot koldioxid och eftersträvar att dessa över tid
ska minska sin klimatpåverkan. AP3 investerar även kapital i
tillgångar vars uppgift är att minska klimatavtrycket. Ett sådant
exempel är gröna obligationer där AP3 är en av de större
investerarna i Sverige.
Successivt lägre koldioxidutsläpp i portföljen
Som en del av AP3s klimatarbete ingår att mäta och redovisa
det klimatutsläpp som fondens investeringar ger upphov till.
Koldioxidavtrycket ger viktig kunskap om klimatrisken i portföljen och utgör basen i det dialogarbete som fonden har med
portföljbolagen. AP3 har som mål att till slutet av år 2018 halvera noterade aktiers och krediters koldioxidavtryck jämfört
med 2014 och närmar sig detta mål.
Under 2017 har fondens klimatpåverkan fortsatt att minska.
Minskningen av det absoluta koldioxidavtrycket är dock mindre, men det beror på att marknadsvärdet av aktieportföljen
stigit under året. Om man justerar för ökningen i värde blir
minskningen av koldioxidavtrycket åtta procent jämfört med

2016 och 45 procent jämfört med 2014. Den 31 december
2017 hade AP3 ett koldioxidavtryck som var 45 procent lägre
än motsvarande globala jämförelseindex.
Skogsinvesteringar ger positiv effekt på klimatet
Redan när AP3 började mäta den noterade aktieportföljens
koldioxidavtryck i december 2014 var portföljen koldioxidneutral. Skälet till detta är främst fondens omfattande skogsinnehav. Hela skogsinnehavet är certifierat i enlighet med Forest
Stewardship Council, FSC, en kvalitetsstämpel som säkrar att
skogstillgångarna förvaltas på ett hållbart sätt. AP3s skogsinnehav är betydelsefullt för att minska fondens totala kol
dioxidavtryck och klimatpåverkan, då skog binder koldioxid.
Analys av skogsinnehavet, motsvarande 208 000 hektar,
visar att det finns totalt 40 miljoner ton lagrad koldioxid i
skogen. Om den mängd koldioxid som binds av biomassorna
under jord inkluderas blir siffran ännu högre. Beaktas endast
tillväxten i skogen binder den årligen lika mycket koldioxid
som bolagen i fondens noterade aktieportfölj orsakar varje år.

AP3 koldioxidavtryck för noterade aktier
Aktieportföljens absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) (miljoner tCO2e)1
AP3 jämfört med MSCI ACWI (2017-12-31)
Koldioxidintensitet relaterat till ägarandel av bolagens marknadsvärde (tCO2e/miljoner kronor)2

2017

2016

2015

2014

1,2

1,2

1,4

1,7

-45%

-47%

-44%

-27%

9,4

10,2

12,2

17,1

Koldioxidintensitet relaterat till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/miljoner kronor)3

15,7

15,9

18,5

25,3

Koldioxidintensitet, viktat medeltal (tCO2e/miljoner kronor)4

14,8
126,1

120,5

141,4

94,9

83

78

81

76

Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (miljarder kronor, 2017-12-31)
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%)

1) CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.
2) Summan av fondens andel av bolagens utsläpp delat med det totala marknadsvärdet av fondens noterade aktieinnehav.
3) Summan av fondens andel av bolagens utsläpp delat med summan av fondens andelar av bolagens omsättning.
4) Summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multiplicerat med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning.
Formlerna för ovanstående indikatorer finns tillgängliga på AP3s hemsida.
Källa: Trucost
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En tredubbling av gröna
obligationer
I november 2008 investerade AP3, som en av de första investerarna
450 miljoner kronor i Världsbankens allra första gröna obligation.
Sedan dess har mer än 350 miljarder dollar1 lånats upp genom gröna
obligationer. Gröna obligationer har därmed spelat en avgörande roll i
att direkt engagera finansiella investerare och låntagare i klimatfrågan
världen över.

13 mdkr

AP3s innehav i gröna obligationer är nu
13 miljarder kronor.

AP3 har nu investerat 11 procent av obligationsportföljen, totalt 13 miljarder kronor, i gröna obligationer med ett mål om att nå 15 miljarder kronor vid utgången
av 2018. Ett konsortium av banker tog 2014 fram Green Bond Principles2 för att
säkerställa definitionen av en grön obligation. Den viktigaste principen är att kapitalet från en grön obligation ska användas till projekt som gagnar miljön.
AP3 anser att gröna obligationer är ett finansiellt instrument som får en direkt
återverkan på låntagarens beteende. Möjligheten att attrahera kapital genom
gröna obligationer påverkar låntagarnas fokus och engagemang i miljöfrågorna.
Finansiering i sig är ett viktigt område där AP3 också anser sig ha god träffsäkerhet
och kan göra störst nytta för en hållbar utveckling.
AP3 har byggt en diversifierad portfölj av obligationer som gagnar projekt både
i Sverige och världen över genom att investera i låntagare som Världsbanken, Kommuninvest, Göteborgs Stad, Asian Development Bank, African Development Bank,
Nordiska Investeringsbanken, Hemsö och Fortum Värme. Mot slutet av 2017 beslöt
AP3, i linje med sin ambition att bidra till utvecklingen av marknaden för gröna
obligationer, att investera i en fond för gröna obligationer i tillväxtmarknader.
AP3 bidrar till att utveckla marknaden för gröna obligationer både som investerare och emittent via sina fastighetsbolag Vasakronan och Hemsö. Vasakronan
var först i världen med att emittera en grön företagsobligation, vilket nu är en
mycket snabbt växande marknad.

Gröna obligationer utgivna i svenska kronor under 2017
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

European Investment Bank, 14,2 mdkr
Nordic Investment Bank, 8,5 mdkr
Vasakronan AB, 8,2 mdkr
Stockholms läns landsting, 6,4 mdkr
Göteborgs Stad, 5,6 mdkr
Kommuninvest i Sverige, 5,0 mdkr
Svensk Fastighetsfinansiering, 4,4 mdkr
Neder Waterschapsbank, 4,3 mdkr
SBAB Bank AB, 3,8 mdkr
Övriga, 42,7 mdkr

Källa: Bloomberg, dec 2017

Göteborgs Stad är ett exempel där projekt
som elbilar och vattenrening har finansierats
med gröna obligationer. I enlighet med GBP
sammanställer Göteborgs Stad en rapport
för återrapportering kring de projekt som
finansierats med gröna obligationer.

AP3s portfölj av gröna obligationer
mdkr
15

13,4

12
9,5

9
6
2,3

3
0

0,5

0,6

0,9

1,0

3,9

4,6

1,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1) Källa: SEB
2) Green Bond Principles (GBP) underhålls idag av International Capital Market Association (ICMA) i samarbete med en styrgrupp
bestående av internationella investerare, emittenter och banker
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Hållbarhetsmål

Strategiska hållbarhets
investeringar med vatten i fokus
AP3 har investerat fyra miljarder kronor i vatten och vattenrelaterad
infrastruktur. AP3 fortsätter att arbeta för att nå målet om en fördubbling av fondens strategiska hållbarhetsinvesteringar till 2018. I
det arbetet står vatten och vatteninfrastruktur även fortsättningsvis i
fokus. Totalt har 25 miljarder kronor investerats i strategiska hållbarhetsinvesteringar.

4 mdkr

AP3 har investerat fyra miljarder kronor i
vatten och vattenrelaterad infrastruktur under
perioden 2014-2017.
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Vatten är oumbärligt, i människors dagliga liv, i mängder av industriprocesser
och i framställning av livsmedel. Vattenrelaterade kriser tillhör de främsta hållbarhetsriskerna i världen och kan leda till både sjukdomar och konflikter och får
industrier att stanna vilket i sin tur påverkar den ekonomiska tillväxten.
Alla investeringar i företag och strukturer som på olika sätt kan motverka eller
dämpa dessa risker är viktiga. Det är också viktigt att förstå vilken verklig påverkan dessa investeringar har.
Under kommande decennium kommer mångmiljardbelopp att behöva investeras i lösningar på världens klimat- och vattenproblem. AP3 har under 2017
deltagit i en arbetsgrupp med andra investerare som tagit fram en förstudie om
behovet av vatteninvesteringar i Sverige och vilka åtgärder som skulle behövas
för att främja dessa. Samarbete mellan olika intressentgrupper är viktigt för att
möta de utmaningar som klimatomställningen medför och transformera dem
till goda investeringsmöjligheter.
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Hållbarhetsmål

En grön fastighetsbransch med
Vasakronan som förebild
Med inspiration från Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan,
arbetar AP3s andra fastighetsbolag med att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Vasakronans fastigheter genomsyras av hållbara lösningar - hela vägen från
takens solceller ner till källarnas laddningsstationer för elbilar. Andra fastighetsbolag har tagit efter Vasakronans konkreta lösningar – vilket driver en än mer
hållbar fastighetsbransch. Samtidigt efterfrågar hyresgäster ”gröna fastigheter”
allt tydligare mot bakgrunden av krav på minskad miljöpåverkan. Dessutom
påverkas lönsamheten positivt av lägre energikostnader.

Gröna väggar och tak bidrar till energibesparing.

Vasakronan utvecklar sina fastigheter och närmiljön steg för steg
På taken tas solens energi tillvara och den biologiska mångfalden
bibehålls

I fastigheterna ligger fokus på effektiv energiförbrukning
Av fastighetsbeståndet är cirka 84 procent miljöcertifierade och byggnaderna använder hälften så mycket energi som liknande byggnader i
Sverige. Från 2017 är 100 procent av nytecknade hyresavtal gröna.

På fastigheterna finns gröna väggar och tak. De tar hand om dagvatten,
renar luften, kyler och värmer husen och bidrar till biologisk mångfald.
Bikupor, insektshotell och fågelholkar är utplacerade för att ytterligare
stärka den biologiska mångfalden i staden.

Halverad energianvändning
sedan 2009 och därmed
energibesparingar motsvarande 21 000 normalvillors
årskonsumtion.

Under 2017 har
särskilt fokus lagts
på att få till utsortering
av matavfall.

49 solcellsanläggningar
beräknas producera lika
mycket energi som 160
normalvillor gör av med på
ett år (3 200 MWh).

100 procent av inköpt
energi är antingen förnybar
eller klimatneutral.

Sedan 2006 har de
direkta utsläppen minskat med 97 procent.

Gröna obligationer
utgör idag 8,0 mdkr
av Vasakronans
lånefinansiering.

Under mark finns lösningar för miljövänliga transportmedel

I närområden brukas elfordon och byggmaterial tas om hand

Det finns 700 platser för laddning av elbilar och drygt 50 procent av hyresgästerna har tillgång till en bilpool i sin egen eller grannfastigheten.
100 procent av byggnaderna har källsorteringsstationer och cykelförvaring
och cykelservice finns i flera av fastigheterna.

40 ton byggmaterial har återbrukats i samband med ombyggnationen
av Sergelhuset och genom projektet Älskade Stad körs varor och gods
ut till hyresgästerna med elfordon. På så vis minskar trängsel, buller
och avgaser.
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Vad anser AP-fondernas intressenter om
hållbarhetsfrågorna?
AP-fondernas investeringar har inverkan på människor, miljö och samhälle. För att identifiera de viktigaste
hållbarhetsfrågorna genomförde AP-fonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 en intressentdialog under hösten för att
gemensamt ta reda på vad intressenterna anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna för fonderna framöver.
Intressentdialogen 2017
I november anordnades en dialog med representanter för
fondernas viktigaste intressentgrupper. Dialogen skedde i
form av en workshop med ca 60 personer som representerade uppdragsgivare (Finansdepartementet och Pensionsgruppen), förmånstagare, samhälle, branschkollegor, leverantörer, medarbetare samt portföljbolag. Fondernas mål med
workshopen var att identifiera intressenternas förväntningar
och prioriterade frågor, få återkoppling på fondernas nuvarande hållbarhetsarbete samt ta del av intressenternas tankar
kring det fortsatta hållbarhetsarbetet.
Samtliga intressentgrupper hade uppfattningen att det som
är viktigast är AP-fondernas agerande i investeringar och förvaltning mot bakgrund av att den mest väsentliga inverkan
sker där. Långsiktigt god avkastning ansågs som ett överordnat
mål och inte ett specifikt hållbarhetsmål.
Tre frågor prioriterades högst av samtliga
Det konstaterades att valet av prioriterade hållbarhetsfrågor
varierar med de olika bolag och fonder som AP-fonderna
investerar i. Dock lyftes tre frågor fram som särskilt viktiga
och högst prioriterade:
• indirekt miljöpåverkan
• indirekt klimatpåverkan
• mänskliga rättigheter
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Ett affärsetiskt förhållningssätt ansågs av flera deltagare
vara en grundförutsättning för verksamheten. Affärsetik
och regelefterlevnad prioriterades också. Övriga frågor som
ansågs väsentliga var en hållbar leverantörskedja, mångfald
och jämställdhet samt anti-korruption.
Mänskliga rättigheter som begrepp diskuterades och där
framkom synpunkter att det kan vara ett vidare begrepp där
frågor som mångfald och jämställdhet samt arbetsvillkor ingår.
Önskemål om transparens och kommunikation
Intressentgrupperna poängterade att AP-fonderna kan öka
förtroendet genom en ökad transparens och en mer aktiv
kommunikation. Detta skulle inte minst få framtida förmånstagare att känna sig trygga. Att visa på det positiva förhållandet mellan hållbarhet och långsiktig avkastning skulle förstärka trovärdigheten.
Vikten av samarbete lyftes också fram. Samarbete krävs
för att nå goda effekter. Det kan handla om samarbeten med
andra ägare eller med annan aktör och samverkan kan ske på
olika sätt.
Varje AP-fond har för avsikt att göra en förfinad prioritering
av hållbarhetsmål utifrån den egna fondens förutsättningar.
Detta arbete fortsätter under 2018.

ANSVARSFULL INVESTERARE

Hänsyn till FNs globala mål i verksamheten
FNs 17 globala utvecklingsmål för en hållbar utveckling utgör en vägledning för en global samverkan mellan
regeringar, civilsamhälle och näringsliv. Målen antogs i september 2015 av 193 medlemsländer.
AP3 och övriga AP-fonder stödjer utvecklingsmålen och har
tillsammans med några av Europas största pensionsförvaltare
skrivit under ett ställningstagande om vikten av att institutionella investerare placerar kapital i företag och lösningar som
aktivt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. För detta samarbete erhöll gruppen en utmärkelse av Responsible Investor
Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin
Collaborations: Leading Institutional Investors committing to
the SDGs.
Nedan följer exempel ur AP3s verksamhet som har direkt
koppling till FNs globala mål.
Mål 6. Rent vatten och sanitet
Under 2017 gjorde AP3 ytterligare investeringar inom vatteninfrastruktur, denna gång med inriktning mot både vattenför
sörjning och rening. Fonden samarbetar också med andra
investerare med syfte att skapa mer investeringsmöjligheter
inom vatten.
Mål 7. Hållbar energi för alla
Betydelsen av solenergi fortsätter att växa i takt med att teknologin utvecklas och effektiviteten ökar. För fastighetsbolag
ökar därmed denna energikällas attraktionskraft och alltfler
ökar sina satsningar på solenergi, däribland AP-fondsägda
Vasakronan. AP3 har också investeringar i riskkapitalfonder
och noterade bolag inriktade mot hållbarhet, däribland för
nyelsebar energi.
Mål 8. Anständig arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt
Arbetsmiljö och arbetsvillkor är frågeställningar som AP3 värnar om. Fonden för kontinuerligt dialoger med bolag för att
motverka osäkra arbetsförhållanden, olyckor, diskriminering

och barnarbete. Målsättningen för dessa dialoger är att upprätta anständiga arbetsvillkor och att skydda alla arbetstagares
rättigheter. AP-fondernas etikråd spelar en viktig roll i dessa
processer.
Mål 9. En väl fungerande och hållbar infrastruktur
Infrastruktur ger positiva effekter som främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. AP3s investeringar och ägarengagemang
bidrar till effektivare resursanvändning, ökad produktionskapa
citet och en uthållig ekonomisk tillväxt, det vill säga innovationer och lösningar för anpassning i en värld som förändras.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen		
Genom stort ägande och ägarengagemang är AP3 en stark
påtryckare för hållbara städer. Fastighetsbolaget Vasakronan
är bland de ledande inom energibesparing, kontorseffektivitet
och fungerar som förebild för AP3s övriga fastighetsbolag.
Mål 13. Klimat		
AP3 har som mål att halvera koldioxidavtrycket från portföljen
för noterade aktier och krediter vid utgången av 2018 jämfört
med 2014. Sett över alla tillgångsslag har AP3 en portfölj som
är CO2-neutral genom betydande investeringar i skog och gröna
obligationer. AP3 har ett mångårigt fokus på gröna obligationer
och har som mål att de ska uppgå till 15 miljarder kronor i slutet
av 2018. I fondens investeringsprocesser tas också hänsyn till
bolagens koldioxidavtryck och klimatbelastning.
Mänskliga rättigheter		
AP3s ambition är att omsorgen om mänskliga rättigheter alltid ska komma i första hand vad det beträffar fondens investeringar. Under 2018 kommer fonden ytterligare betona vikten
av mänskliga rättigheter genom olika projekt.

AP3s verksamhet har direkt koppling till 6 av FNs 17 globala mål.
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MEDARBETARE

Med uppdrag att förvalta buffertkapitalet
AP3s uppdrag kräver ett professionellt utförande och att hänsyn tas inom flera områden för att verksamheten
ska uppnå resultat på ett ansvarsfullt sätt. Med utgångspunkt i statens värdegrund har AP3 grundvärderingar
som bygger på ansvarsfullhet, professionalism, öppenhet och långsiktighet.
AP3 har mycket erfarna medarbetare som arbetar tillsammans för att säkra både förvaltningsverksamheten och riskoch avkastningsanalysen. Knappt 60 medarbetare arbetar
med att förvalta en global investeringsportfölj på 345 miljarder kronor. Ambitionen är att kapitalförvaltningen ska ligga i
framkant vilket kräver ständig kunskapsutveckling och vidareutveckling av ett globalt kontaktnät. Lika viktigt är att utveckla
en stark operationell infrastruktur av affärssystem och andra
stödfunktioner.

För att kunna attrahera och behålla kompetenta
medarbetare strävar AP3 efter att erbjuda:
• Tydliga roller för specialister i en professionell kapitalförvaltningsmiljö
• Kontakter och utbyte med andra organisationer världen
över som ligger i den absoluta framkanten av den ekonomiska och finansiella utvecklingen
• En arbetsmiljö som främjar personlig utveckling genom
att uppmuntra till initiativ och kreativitet

Joakim Blomqvist, Senior Portföljförvaltare
– Arbetet på AP3 bedrivs med en långsiktighet som på ett positivt sätt skiljer sig från mina
tidigare befattningar inom kapitalförvaltning. För att säkerställa en god och ansvarsfull av
kastning med begränsad risk är allas roller och ansvar tydliga på fonden. Här respekterar
vi varandras kompetens och agerar mycket professionellt och det friktionsfria samarbetet
mellan olika avdelningar upplever jag unikt. Det gör att vi med en begränsad personalstyrka
kan vara aktiva och framgångsrika på många delar av finansmarknaden.
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Mångfald och jämställdhet är viktiga förutsättningar för att
AP3 ska nå sina mål. Detta eftersom fonden är övertygad om
att mångfald skapar mervärde och bidrar till uppdraget. Som
arbetsgivare strävar fonden efter att arbeta på ett proaktivt
sätt gällande dessa frågor.
Fokuserade insatser för en verksamhet i framkant
För att vara en verksamhet i framkant krävs en ständig utveckling av medarbetare och processer. Utvecklingen av med
arbetare sker genom utbildningar, seminarier och konferenser.
Under året har AP3-akademin fortsatt, där externa och
interna talare föreläst med fokus på digitalisering- och håll
barhetsfrågor.

Ett moderniserat arbetssätt kräver och förutsätter ett
ledarskap som kan leda och stötta denna förändringsprocess
och därför har AP3 under 2017 genomfört utbildningsprogram med syfte att stärka chefernas kommunikativa färdig
heter samt stärka företagskulturen, höja effektiviteten och
förbättra samarbetsförmågan. Vidare har AP3 tillsammans
med AP1, AP4 och AP7 startat ett utbildningsprogram för specialister i syfte att utveckla och behålla specialistkompetens
inom fonderna.
AP3 har en stark ställning som attraktiv arbetsgivare. Under
2017 rekryterades flera medarbetare med mycket god erfaren
het och kompetens för att ytterligare stärka AP3s verksamhet.

Kamilla Burman, Chef Compliance och bolagsjurist
– AP3 har sedan starten haft stort fokus på regelverksfrågor. Finansbranschens
regelverk har dock med åren blivit allt mer omfattande och idag är acceptansnivån
för felaktigheter mycket lägre än tidigare. Compliance-funktionen har en viktig roll
inom fonden, särskilt i ljuset av de många nya regelverk som kommit senare tid.
Funktionen har till uppgift att tillse att de regelverk som berör verksamheten är
kända, förstådda och tillämpas inom organisationen. I detta ingår även att stötta
och ge organisationen verktyg för att kunna arbeta i enlighet med gällande lagar och
regler. Jag kan i min roll bidra till ökad förståelse för regelverksfrågornas betydelse
och därmed skapa en kultur där de anställda tar ansvar och förstår vikten av att göra
rätt. Det känns bra och stimulerande!
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UTVÄRDERING

Systematisk utvärdering för ständigt lärande
Fondens styrelse utvärderar kontinuerligt förvaltningen över en längre tidsperiod. Utvärderingen har fyra
delkomponenter som utgör både en adekvat uppföljning av verksamheten och en läroprocess för utveckling.
1. Avkastning jämfört med målet, 4 procents real
avkastning
AP3 utvärderar uppnådd avkastning mot portföljens mål, dels
sedan starten 2001, dels löpande i 10-årsperioder. Sedan start
uppgår den reala avkastningen till 4,6 procent per år. Under
den senaste 10-årsperioden har den reala avkastningen varit
något högre, 5,1 procent per år.
2. Avkastning jämfört med en långsiktig statisk portfölj
(LSP)
Här jämförs AP3s resultat med avkastningen för en portfölj
som utgör det absolut billigaste förvaltningsalternativet. LSP
innehåller enbart noterade aktier (50%) och obligationer
(50%). LSP rebalanseras månadsvis men belastas inte med
transaktionskostnader. Den statiska portföljen representerar
en investering som ska kunna generera en real avkastning på
4 procent på lång sikt.
Syftet med jämförelsen är att utvärdera om AP3s beslut
att använda resurser för att genomföra en mer komplicerad
investeringsstrategi och en mer aktiv förvaltning är värdefullt.
Under 2017 steg AP3s portfölj med 8,8 procent mot 6,7 procent för LSP vilket motsvarar 6,4 miljarder kronor mer än LSP.
Sedan jämförelsen infördes 2012 har AP3 haft 22 procent

enheter högre avkastning efter kostnader än LSP. Det motsvarar
43 miljarder kronor som därmed har bidragit till att ytterligare
stärka pensionssystemet.
3. Nyckeltal jämfört med en jämförelsegrupp
Eftersom AP3s förvaltning ska hålla en hög internationell standard utvärderas resultatet mot en internationell jämförelse
grupp av förvaltare. CEM Benchmarking har identifierat fonder som liknar AP3 avseende förvaltad volym, avkastningsmål
och typ av uppdrag. År 2016 var AP3s kostnader enligt CEM
31 procent lägre än snittfonden i den internationella jämförelse
gruppen. Under perioden 2011–2015 hade jämförelsegruppen
en årlig avkastning på 7,6 procent, att jämföras med 9,3 procent
för AP3.
4. Självutvärdering av allokeringsbeslut
Den fjärde delen av AP3s utvärderingsmodell är en självutvärdering av bland annat kvaliteten på fondens förvaltningsprocess;
analys, strategi och implementering. Förvaltningsprocessen
omfattar även hållbarhetsstrategin och de målsättningar som
fonden har satt upp till 2018. Analysen gör det möjligt för
styrelse och ledning att följa upp förvaltningens förmåga att
bedöma utvecklingen på finansmarknaden.

Indexering 2005-2014

Indexering 2005-2014

AP3 mot LSP 2012–2017, indexerad utveckling

Kostnader, indexering 2005–2016
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Sedan den långsiktiga statiska portföljen infördes som jämförelse 2012
så har AP3 avkastning överträffat LSP med 22 procentenheter.
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Jämförelsegrupp

AP3 deltar sedan 2005 i en årlig internationell undersökning som
genomförs av det kanadensiska företaget CEM Benchmarking. Här
jämförs AP3 med andra internationella pensionsfonder med liknande
uppdrag och storlek. Den senast genomförda undersökningen
gäller 2016 och visar att AP3s kostnader ligger 31% under liknande
internationella fonders kostnader.
350 000
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Samarbeten för ökad resurseffektivitet
Ett viktigt mål för AP3 är att förvaltningen ska vara
kostnadseffektiv. Det är en viktig förtroendefråga inte
minst mot bakgrund av att AP3 självständigt beslutar
om sina kostnader. Förväntad avkastning, risk och
kostnad beaktas alltid när fonden fattar förvaltningsbeslut.
Kostnadseffektivitet viktigare än låga kostnader
För att bedöma kostnaderna för att bedriva kapitalförvaltning
brukar man ställa dem i relation till det förvaltade kapitalet
vilket benämns förvaltningskostnadsandel. Genom en hög
medvetenhet och det faktum att det förvaltade kapitalet över
tiden har vuxit så har fonden kunnat uppvisa en sjunkande
förvaltningskostnadsandel. 2017 uppgick denna till 0,10 procent vilket är mycket konkurrenskraftigt i ett internationellt
perspektiv för den verksamhet som AP3 bedriver.
De viktigaste förklaringarna till AP3s kostnadseffektiva förvaltningsmodell är:
1. Förvaltningen bedrivs i första hand internt där intern kunskap byggs där AP3 har bäst möjligheter att skapa värde
genom aktiv förvaltning och kvantitativ modellering

2. AP3 bygger egna bolag inom onoterade verksamheter som
fastigheter
3. Skalfördelar uppnås genom att fokusera på områden som
har potential att göra skillnad för hela portföljens resultat
och att vara restriktiv med att investera i små delsegment
som kräver nya resurser och ny kunskap
4. Samarbete med andra kapitalförvaltare, inte minst övriga
AP-fonder
AP3s kostnadsandel och fondkapital
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Samarbete med andra AP-fonder
Konstruktionen med fyra självständiga buffertfonder har
skapat en sund konkurrens vilket också har bidragit till en
kostnadseffektiv förvaltning. Inom områden som inte äventyrar konkurrensen mellan fonderna sker samarbeten för
att uppnå kostnadsbesparingar och ett effektivt resurs
utnyttjande.

Ett av de viktigare samarbetena sker inom ramen för
AP-fondernas etikråd, som för dialog med noterade bolag
för att påverka bolagen i miljö- och etikfrågor. Ytterligare
nio samarbetsgrupper standardiserar och effektiviserar
administrationen av AP-fonderna, utbyter kunskap och
erfarenhet och genomför gemensamma upphandlingar.

De tio samarbetsgrupperna är:
 AP-fondernas etikråd
 VD-möten
 Samarbetsrådet
 Redovisningsgruppen
 Personalchefsgruppen
 IT-chefsgruppen
 Affärskontroll
 Juristgruppen
 Kommunikationchefsgruppen
 Risk- och performancegruppen

AP3 ÅRSREDOVISNING 2017

37

FONDSTYRNINGSRAPPORT

Fondstyrningsrapport 2017
Fondstyrningsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning i relevanta delar och omfattar information om styrning, styrelsens uppgifter, arbete och ersättning samt en
summering av fokusfrågor för styrelsens arbete under året.

Statlig myndighet
AP3 är en statlig myndighet men skiljer sig från andra statliga myndigheter bland annat genom att inta en självständig ställning i förhållande till regeringen. Verksamheten är så gott som uteslutande
reglerad i lag och regeringen har avsagt sig föreskriftsrätten 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 bland de ledamöter som inte föreslagits av
arbetsmarknadens parter.
Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av
AP-fonderna” angett att en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot i AP-fondernas styrelser om åtta år anses som rimlig.
Styrelsens uppgifter
Enligt AP-fondslagen har styrelsen ett fullt och odelat ansvar för
verksamheten och svarar inom de ramar som riksdagen har ställt
upp för AP3s organisation och för förvaltningen av fondens medel.
I den mån styrelsens arbete inte regleras i AP-fondslagen regleras
det i den arbetsordning som styrelsen fastställer årligen.
Av AP-fondslagen följer att styrelsen årligen ska fastställa en
verksamhetsplan. Denna ska innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en
riskhanteringsplan. AP3s styrelse ser därutöver som sina viktigaste
uppgifter att fastställa mål för verksamheten, anställa och utvärdera VD, besluta om övergripande styrdokument samt ta ställning
till övergripande strategiska frågor såsom risknivå, exponeringsoch riskintervall, fastställande och uppföljning av budget, förvaltningsresultat samt resursallokering.
Vid varje styrelsemöte behandlas befintlig allokering och även
eventuella förändringar i portföljen. 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 på styrelsenivå. Riskhanteringsplanen anger strukturen för denna kontroll och uppföljning.
Utöver att fastställa fondens ägarpolicy hanterar styrelsen andra
policyfrågor inom ägarstyrningen såsom fokusområden inför kommande bolagsstämmosäsong. Styrelsen beslutar normalt inte hur
fonden ska agera i enskilda fall inom ägarstyrningen utan har delegerat det till VD. Uteslutning av bolag från fondens investeringsuniversum beslutas dock av styrelsen.
Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsens ledamöter även fondens VD och berörda anställda hos fonden som är
experter eller föredragande i ärenden.
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Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen gör en årlig utvärdering av styrelsearbetet. Utvärdering
avseende 2017 genomförs med extern konsult under våren 2018.
Styrelsens utskott
Styrelsen har inrättat två utskott; ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Ersättningsutskottet ska verka för att löner och andra ersättningar inom fonden är marknadsmässiga, konkurrenskraftiga, ändamålsenliga och rimliga. Utskottet bevakar och följer upp tillämpningen av regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i AP-fonderna. Utskottet bereder frågor rörande
lön och annan ersättning till VD. Utskottet godkänner ersättningsoch anställningsvillkor till fondens ledande befattningshavare på
förslag av VD. Det bereder också styrelsens beslut avseende löneram för övriga anställda samt utvärderar fondens prestationsbaserade ersättningssystem. Utskottet bestod under 2017 av
Pär Nuder, ordförande, Lars Ernsäter samt Peter Hellberg. VD är
adjungerad till utskottet i alla frågor som inte rör VDs egen ersättning.
Revisionsutskottet är ett beredande och bevakande organ åt
styrelsen. Utskottet övervakar den finansiella rapporteringen och
håller sig informerad om revisionsarbetet. Vid de möten då slutrevisionen och förvaltningsrevisionen behandlas är revisorerna närvarande på utskottets möten. Utskottet övervakar också effektiviteten av fondens interna kontroll och riskhantering, vilket bland
annat innefattar beredning av styrelsens beslut om riskhanteringsplan, uppföljning av fondens årliga utvärdering av operativa
risker, besluta om särskild internkontrollgranskning (internrevision) och tillse att sådana granskningar genomförs och rapporteras
till utskottet och styrelsen samt följa upp att eventuella anmärkningar eller brister som framkommer åtgärdas. Utskottet granskar
också revisorernas opartiskhet och självständighet. Under 2017
bestod utskottet av Björn Börjesson, ordförande, Inga-Lill Carlberg
som under året ersattes av Malin Björkmo samt Kerstin Lindberg
Göransson.
Styrelsens ersättning
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 årlig ram om 100 000 kr till styrelsens förfogande för utskottsuppdrag och andra särskilda uppdrag.
Styrelsen har med stöd härav beslutat att ersättning till ledamöter
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.
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Styrelsearbetet 2017
Styrelsen har under 2017 haft sex ordinarie sammanträden.
Styrelsen har utöver uppgifterna att fastställa årsbokslut, budget, verksamhets- och riskhanteringsplan, även behandlat följande områden och frågor:
Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
I början av juli presenterade regeringen det tidgare aviserade förslaget till begränsade ändringar av reglerna för Första-Fjärde AP-fonderna. Förslaget innebär att minsta andelen
räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk
sänks från 30 till 20 procent och att begränsningen av onoterade värdepapper tas bort och ersätts av en högsta andel
(40 %) illikvida tillgångar. Vidare föreslås regler om att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Styrelsen har
ingående diskuterat fondens inställning till förslagen, vilka frågor fonden skulle ta upp i och den närmare utformningen av
remissyttrandet.
Fonden välkomnar regeringens förslag till förändrade placeringsregler som ger bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt kunna uppnå målet för förvaltning och tillstyrker därför huvudsakligen promemorians förslag och de resonemang
som förs. Det finns dock områden där fonden inte instämmer i förslagen eller anser att det behöver göras anpassningar
eller tillägg för att åstadkomma en effektiv förvaltning. Tredje
AP-fonden framhåller särskilt behovet att få bättre möjligheter till infrastrukturinvesteringar.
Tredje AP-fonden ser i grunden positivt på ett regelverk
som införlivar hållbarhetsaspekter och som ger goda förut-

Styrelsemöten 2017
Pär Nuder, ordf.
Björn Börjesson, vice ordf.
Malin Björkmo
Inga-Lill Carlberg (slutade 2017)
Peter Englund
Lars Ernsäter
Peter Hellberg
Kerstin Lindberg Göransson
Christina Lindenius (började 2017)
Elisabet Unell

Styrelsemöten
(6 av 6)
(6 av 6)
(6 av 6)
(2 av 2)
(6 av 6)
(6 av 6)
(5 av 6)
(5 av 6)
(4 av 4)
(5 av 6)

sättningar för ett föredömligt arbete med ansvarsfulla investeringar. Tredje AP-fonden föreslår dock ett regelverk som i
linje med AP-fondernas övriga reglering är mer principbaserat och mindre byggt på detaljstyrning. Beträffande ansvarsfulla investeringar innehåller remissvaret ett konkret alternativt förslag på utformning av lagtext och förarbete. Slutligen
föreslår Tredje AP-fonden att regeringens årliga utvärdering
av AP-fonderna kompletteras med en hearing i riksdagen som
kan omfatta utvecklingen för hela inkomstpensionssystemet
för att öka öppenheten och sprida kunskapen om pensionssystemet.
Ökat fokus på regelefterlevnad
Eftersom AP-fonderna är statliga myndigheter som enbart förvaltar statliga medel omfattas de normalt inte av de regelverk
som reglerar instituten på finansmarknaden. Samtidigt utgör
dessa många gånger en naturlig utgångspunkt för vad som
kan anses vara best practice. De regelverk som omfattar alla
aktörer på finansmarknaden ökar dock betydligt, exempelvis
marknadsmissbruksförordningen. Andra regelverk är så ingripande att de påverkar hela marknaden och därmed indirekt
även AP3, exempelvis Dodd Frank i USA och EMIR och MiFID
I och II inom EU. Sammantaget har detta medfört ett successivt ökat fokus på regelverksfrågor i styrelsen. Detta har varit
särskilt tydligt under2017 då bland annat styrelsens compliance-rapport har utökats betydligt och en ny policy för internrevision fastställts.

Ersättningsutskott
Ordförande (4 av 4)

Revisionsutskott¹
Ordförande (4 av 4)
Ledamot fr o m juni (2 av 2)
Ledamot t o m maj (1 av 1)

Ledamot (4 av 4)
Ledamot (4 av 4)
Ledamot (3 av 4)

1) Revisionsutskottet hade en vakans på mötet i juni.
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Riskfrågor
Förståelse och kontroll av olika typer av risker är grundläggande för den verksamhet som fonden bedriver. På styrelsens strategimöte behandlades den låga realräntan och dess
påverkan på olika tillgångar, konsekvenser av AP3s strategi i en
lågräntemiljö med förväntade nya placeringsregler och fondens homebias. Styrelsen har också diskuterat mer specifika
risker såsom riskerna i den svenska fastighetsmarknaden samt
även diskuterat utformningen av fondens riskhanteringsplan.
AP3 genomför årligen en övergripande analys av fondens
totala risker. Syftet med riskanalysen är att identifiera och värdera risker inom verksamhetens alla områden för att kunna
vidta åtgärder där så bedöms lämpligt. Riskanalysen baseras
på självutvärderingar genomförda inom organisationen. Även
fondens viktigaste motparter riskutvärderas årligen. Riskanalysen och riskutvärderingarna behandlas av revisionsutskottet och styrelsen.
Ägarstyrningsfrågor
Inriktnings- och policyfrågor behandlas särskilt av styrelsen.
Styrelsen diskuterar även vissa bolagsspecifika frågor. Från
den svenska stämmosäsongen noteras fortsatta diskussioner
om styrelsernas sammansättning och könsfördelning. AP3
har under många år drivit frågan om en ökad andel kvinnor i
börsbolags styrelser. Det är med stor tillfredsställelse fonden
konstaterar att utvecklingen fortsatt i positiv riktning då
andelen kvinnor i svenska börsbolagens styrelser fortsatt att
öka även i år.
Internationellt har fonden fortsatt att kommunicera ett
antal principiella ägarfrågor. Exempelvis har AP3 motsatt sig
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förslag som innebär att styrelsen endast består av män och
har röstat mot förslag som innebär att styrelsens ordförande
och VD är en och samma person. AP3 har även röstat mot förslag om emissionsmandat som är alltför omfattande och motsatt sig aktiebaserade incitamentsprogram som inte kopplats
till tydliga och mätbara prestationskrav och där utspädningen
för aktieägarna riskerar bli alltför stor.
Förvaltningens kostnader
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt står alltid högt på
styrelsens och organisationens agenda och medvetenheten är
hög. Kostnadsfrågor berörs också i såväl regeringens utvärdering av AP-fonderna som i Finansutskottets betänkande med
anledning av utvärderingen. Kostnadsutvecklingen behandlas
både årligen och kvartalsvis av styrelsen som också både godkänner och följer upp budgeten. Därtill får styrelsen en årlig
återrapportering av den externa jämförelsestudie som görs
av CEM Benchmarking, som fonden deltar i sedan flera år tillbaka. I CEM-analysen jämförs fonden med 18 globala fondförvaltare i samma storlekskategori som fonden. Jämförelsefonderna är hemmahörande i Finland, Nederländerna, USA,
Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland och har
en medianstorlek på 326 miljarder kronor. Den senaste tillgängliga analysen gäller år 2016 och visar att AP3s kostnader
är 31 procent lägre än snittet för jämförelsegruppen. Främsta anledningarna till AP3s låga kostnader är att fonden betalar mindre för sin externa förvaltning än vad som är fallet med
jämförelsegruppen och att fonden har en hög andel intern
förvaltning.

FONDSTYRNINGSRAPPORT

Intern och extern kontroll
AP-fondslagen anger att styrelsen ansvarar för fondens förvaltning, organisation och verksamhet i övrigt. I detta ansvar
ingår att tillse att fonden har en god intern kontroll. AP3 har
fastställt ett ramverk för fondstyrning vilket definierar fondens styrsystem, riskhantering och kontrollstruktur. Styrelsen
fastställer övergripande policyer och riktlinjer vilka operationaliseras i form av instruktioner som fastställs av VD. Samtliga
styrdokument revideras med en fastställd frekvens.
Ett centralt dokument inom fondramverket är riskhanteringsplanen, vilken fastställs årligen av styrelsen. Riskhanteringsplanen beskriver bland annat fördelningen av ansvar och
roller inom AP3. Fördelningen av ansvar och befogenheter ska
stödja den interna kontrollstrukturen för att säkerställa dualitet inom affärslinjen samt kontrollfunktionernas oberoende
från förvaltningsorganisationen. Ansvarsfördelningen avspeglas också i behörighetsstrukturen i fondens systemmiljö.
Kontrollfunktioner
Fondens kontrollfunktioner utgörs av Riskkontroll & Avkastningsanalys med fokus på finansiella risker samt av Compliance-funktionen som främst arbetar med regelefterlevnad
och operativa risker. Riskkontroll & avkastningsanalys ansvarar för att definiera, identifiera, följa upp och kontrollera risker
inom förvaltningsverksamheten samt att identifiera och rapportera eventuella överträdelser av fastställda limiter. Limiter fastställs på flera nivåer för att säkerställa att fondens verksamhet bedrivs inom lagen samt styrelsens och VDs beslutade
ramar. Chief Risk Officer (CRO) övervakar den finansiella rapporteringen.
Compliance ansvarar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs inom de regelverk som berör verksamheten, såväl
externa regelverk som interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Detta innefattar att tillse att de regelverk som berör
verksamheten är kända, förstådda och tillämpas inom organisationen. Som en del av detta arbete följer Compliance-funktionen upp identifierade åtgärdsplaner vad avser fondens
årliga översyn av operativa risker.
Rapportering
En transparent rapportering inom organisationen av positioner, risk och resultat på daglig basis ligger till grund för analys
och kontroll. Ledningen rapporterar till styrelsen på månadsbasis eller oftare vid behov. För överträdelser av limiter fastställda i lag eller av styrelsen sker återrapportering direkt till
styrelsen. Övriga överträdelser av interna limiter eller andra
incidenter rapporteras till fondens revisionsutskott. Väsentliga händelser ska rapporteras till styrelsen när de inträffar.
Såväl fondens Compliance Officer som CRO rapporterar direkt
till styrelsen vid behov.

Internrevision
Internrevision har till uppgift att kontrollera och bedöma om
AP3s styrsystem, interna kontrollmekanismer, förfaranden
och rutiner är lämpliga och effektiva samt att verksamheten är
i linje med de beslut som fattats av styrelsen enligt fastställd
policy. Genomförd internrevision behandlas av Revisionsutskottet och återrapporteras till styrelsen. Under 2017
genomförde Transcendent Group en granskning av processen
för outsourcing. Transcendent Groups bedömning var att fonden överlag bedöms ha god rutin för hantering av outsourcing
och identifierade vissa förbättringsområden vilka omhändertagits.
Legala limiter
Under 2017 har AP3 innehaft aktier i Karolinska Development tillfälligt motsvarande ett röstetal överstigande 10 procent. AP3 deltog i en konvertering av konvertibelt skuldebrev
vilken ämnade späda ut fondens röstetal. Då huvudinnehavaren av konvertibla skuldebrev i sista stund avstod att konvertera dessa till aktier fick AP3 ett röstetal som därmed översteg 10 procent. Innehavet har därefter minskats för att åter
understiga 10 procent i röstetal.
Externa revisorer
AP3s revisorer utses av regeringen, som efter upphandling
utsett PwC att vara revisorer i AP-fonderna. Revisorer i fonden
är Helena Kaiser de Carolis och Peter Nilsson. Peter Nilsson
ansvarar även för att samordna revisionen av samtliga AP-fonder. I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande
verksamheten inklusive den interna kontrollen, 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 bokslutsrevision och förvaltningsrevision. Revisorerna träffar revisionsutskottet normalt två gånger per år. Revisorerna granskar också att fonden
följt de regler som regeringen fastställt för anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Revisorerna rapporterar muntligt till Finansdepartementet en gång per år.
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STYRELSE

Styrelse

Pär Nuder, Ordförande

Invald i AP3s styrelse 2011
Industriell rådgivare
Styrelseuppdrag som ordförande i AMF Pension, Hemsö,
Skistar och Öbergs färghus. Ledamot i Beijerinvest, Fabege,
IP-Only och Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.
Tidigare uppdrag som finansminister, samordningsminister,
riksdagsledamot, statsministerns s tatssekreterare, ordförande
i Vasallen och styrelseledamot i Vin & Sprit.
Jur. kand., född 1963.

Björn Börjesson, Vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2011
Styrelseuppdrag som vice ordförande i Swedfund
International och ledamot i Åke Wibergs stiftelse, Euroclear
Sweden, Euroclear Finland, Ahlströmska stiftelsen, SVCAs
Tillsynsnämnd samt kreditchef Cordet Capital Partners.
Tidigare uppdrag som vice VD i Handelsbanken.
Jur. kand., född 1951.

Malin Björkmo

Peter Englund

Lars Ernsäter

Peter Hellberg

Kerstin Lindberg Göransson

Christina Lindenius

Invald i AP3s styrelse 2013
Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala
universitet
Styrelseuppdrag i Wenner-Grenstiftelserna och ledamot av
Finanspolitiska Rådet.
Tidigare uppdrag som Professor vid Uppsala Universitet och
University of Amsterdam.
Ekon Dr, Handelshögskolan, född 1950.

Invald i AP3s styrelse 2016
VD Akademiska Hus
Tidigare uppdrag som Flygplatsdirektör Arlanda flygplats,
ekonomi- och finansdirektör, vice VD i Scandic-koncernen, styrelseledamot i Jernhusen, styrelseordförande i K2 Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik, styrelseordförande Svensk
Bilprovning, styrelseledamot Grand Hotel, Swegon, OEM,
Strömma sjöfart och Turism.
Civilekonom, född 1956.
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Invald i AP3s styrelse 2010
Ekonom LO
Tidigare uppdrag hos Konjunkturinstitutet.
Akademisk utbildning vid Stockholms Universitet i bland annat
nationalekonomi och statistik, född 1951.

Invald i AP3s styrelse 2017
VD för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbets
givareorganisation (FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk
Försäkring i Samverkan (SFIS)
Styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkrings
föreningen (TFF) och Svensk Försäkring Administration. Ledamot i Föreningen för God sed på Värdepappersmarknaden,
ICCs Svenska Nationalkommitté, FPK och Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförening.
Tidigare uppdrag generaldirektör på Premiepensionsmyndigheten, finansråd på Finansdepartementet och riksbanksdirektör på Sveriges Riksbank.
Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på Masters of
International Economics Programme, SAIS, the Johns Hopkins
University, Washington D.C, född 1964.

Invald i AP3s styrelse 2016
Rådgivare rörande företagsstyrning och finansiella regelverk
Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken Fonder,
Falck Försäkring och Trygg-Stiftelsen. Vice ordförande i
Kärnavfallsfonden och i Försäkringsförmedlingsmarknadens
disciplinnämnd.
Tidigare uppdrag som områdeschef Finansinspektionen, chef
för enheten för statligt ägande Regeringskansliet, VD Storebrand Liv Sverige filial, chef kapitalförvaltningen Skandia Liv.
Ekon. lic. i finansiell ekonomi, Handelshögskolan, född 1962.

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

Elisabeth Unell

Invald i AP3s styrelse 2012
Oppositionsråd Västerås stad
Ledamot i SKLs styrelse och Västerås marknad och näringsliv.
Tidigare uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Västerås
och ordförande i Aroseken.
Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.

VERKSTÄLLANDE LEDNING

Verkställande ledning

Kerstin Hessius
VD

Mårten Lindeborg
Vice VD och CIO

AP3 sedan september 2004
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum,
Handelsbanken, Svedab och Öresundsbro Konsortiet.
Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef Sveriges
Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef
Fixed Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator.
Civilekonom, född 1958.

AP3 sedan februari 2009
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Regio.
Tidigare: Chef Kapitalförvaltningen, Chef Strategisk allokering AP3
samt DNB
och Skandia.
Civilekonom, född 1971.

Mattias Bylund
CFO och CRO

Lil Larås Lindgren
Chef Kommunikation

AP3 sedan augusti 2002
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ellevio.
Tidigare: Chef Externförvaltningen och Kvantitativ analytiker AP3.
Civilingenjör, född 1977.

AP3 sedan februari 2014
Tidigare: Kommunikationschefsbefattningar i bland annat Attendo,
Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Ericsson, Tetra Pak, Philipson Bil
samt som kommunikationsrådgivare.
Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född 1962.
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Förvaltningsberättelse 2017
Årets resultat
Förvaltningsresultatet uppgick till 28 239 (27 981) miljoner
kronor, vilket motsvarar en avkastning på 8,9 (9,5) procent före
kostnader och 8,8 (9,4) procent efter kostnader. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 345 239 (324 375) miljoner kronor, en ökning med 20 864 miljoner kronor jämfört med föregående årsskifte.
Under året hade fonden ett nettoutflöde mot pensionssystemet om totalt 7 375 (6 637) miljoner kronor. Sedan 2009 har
fonden betalat ut 43 931 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten för att täcka dels underskottet mellan pensionsavgifter
och pensionsutbetalningar, dels administrativa kostnader i systemet.
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter efter avdrag för provisionskostnader uppgick till 28 434 (28 167) miljoner kronor. Intäkterna 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.
Valutakursförändringarna påverkade årets resultat negativt
med -4 405 (3 373) miljoner kronor som en konsekvens av kronans förstärkning mot främst amerikanska dollarn men också
mot flera andra valutor.
Årets provisionskostnader uppgick till 152 (180) miljoner
kronor och redovisas som en avdragspost under rörelsens
intäkter då dessa är direkt hänförliga till intäkternas förvärvande. Dessa kostnader avser fasta förvaltningsarvoden för

Fondkapitalets förändring
Mkr
Ingående fondkapital 1/1
Pensionsavgifter
Pensionsutbetalningar
Avgift till Pensionsmyndighetens administration
Årets resultat
Summa fondkapital 31/12
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externa mandat, förvaltningsavgifter för fonder samt depåbankskostnader och kostnader för att hålla säkerheter i samband med clearing. Provisionskostnaderna uppgick till 0,05
(0,06) procent av det genomsnittliga fondkapitalet.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 195 (186) miljoner kronor.
Ökningen från föregående år är främst relaterad till ökade
kostnader för marknadsinformationstjänster men utgörs också
av engångskostnader i samband med flytt till nya lokaler. Av
rörelsekostnaderna utgörs 123 (121) miljoner kronor av personalkostnader. Fondens rörelsekostnader i förhållande till
genomsnittligt fondkapital under året uppgick till 0,06 (0,06)
procent.
Årets avkastning
Den totala avkastningen på AP3s portfölj uppgick för året till
8,9 (9,5) procent före kostnader och 8,8 (9,4) procent efter
kostnader. Den reala avkastningen, dvs efter justering för
inflation, uppgick till 6,9 (7,6) procent. Inflationen för helåret uppgick till 1,7 (1,7) procent. AP3s långsiktiga mål är en
real avkastning på fondkapitalet om 4 procent per år i genomsnitt och fonden har under den senaste tioårsperioden uppnått en real avkastning på 5,1 (4,6) procent per år. Nominellt har avkastningen under samma period uppgått till 6,1
(5,7) procent i snitt, medan inkomstindex, som påverkar pensionsrätternas uppräkningstakt, ökat med 3,0 (2,9) procent
i genomsnitt. AP3 har därmed både bidragit positivt till pensionssystemet och överträffat det långsiktiga reala avkastningsmålet.

Förvaltningskostnadsandel
2017

2016

324 375

303 031

66 850

64 174

-73 999

-70 595

-226

-216

28 239

27 981

345 239

324 375

2017

2016

Provisionskostnader, mkr

152

180

Rörelsekostnader, mkr

195

186

Förvaltningskostnadsandel1, %

0,10

0,12

Rörelsekostnadsandel, %

0,06

0,06

Mkr

1) Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt
fondkapital under året.
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Exponering och riskhantering
För att uppnå en effektiv förvaltning och god riskkontroll delar AP3 in sina investeringar i de sex riskklasserna
Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta samt Absolutavkastande strategier. Exponeringen i varje riskklass utgör
grunden i såväl riskkontroll som förvaltning.
Indelningen i riskklasser ger möjlighet att löpande och på ett
strukturerat sätt analysera och prognostisera framtida avkastning och risk för olika tillgångar med liknande riskkaraktär.
I stället för att på traditionellt sätt dela in tillgångarna efter
värdepapperstyp, sker här en indelning efter vilka typer av
risker de är utsatta för och hur de reagerar på olika risker. På
så sätt blir det lättare att hantera portföljen ur ett riskperspektiv. Prognoserna i kombination med makroanalyser, värdering och riskaptit ligger sedan till grund för allokeringsbeslut.
Exponering definieras som underliggande värde som utsätts
för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. Genom att
använda derivatinstrument för att hantera risken och effektivisera förvaltningen kan exponeringen vara såväl större som
mindre än det faktiska fondkapitalet. Per 31 december 2017

uppgick exponeringen till 100,8 (109,1) procent av fondkapitalet. Den totala risken i AP3s portfölj uttrycks bland annat
med måttet Value at Risk1 (VaR) där en daglig VaR med 95 procent konfidensnivå innebär att med 95 procents sannolikhet
kommer den dagliga negativa värdeförändringen i portföljen
inte att överstiga det beräknade beloppet. Per 31 december
2017 uppgick VaR för totalportföljen till 1 217 (1 484) miljoner
kronor. Se vidare not 20. Riskklass Aktier stod för den största
andelen av fondens exponering och var även den dominerande bidragsgivaren till portföljens risk. Riskklasserna Valuta,
Räntor och Krediter hade en negativ samvariation med aktierisken och bidrog därför till att hålla nere risken i totalport
följen. Diversifiering mellan olika tillgångsslag och geografiska
marknader bidrog också till att minska risken i portföljen.

Avkastning per riskklass
Avkastning i riskklasserna Aktier och Inflation uppgick till 17,0 respektive 10,7 procent och ledde till att fondens
totala avkastning uppgick till 8,9 (9,5) procent före kostnader trots att riskklasserna Räntor, Krediter och Valuta
hade en negativ avkastning under 2017. Fondens aktiva förvaltningsstrategier, strategiska och taktiska beslut,
har under 2017 skapat ett mervärde på 2,2 (2,4) procentenheter i jämförelse med den långsiktiga statiska portföljen (LSP).
Riskklass Aktier
Riskklass Aktier består av investeringar i noterade och onot
erade aktier. AP3s aktieexponering har under 2017 varierat
mellan som lägst 48 procent och som högst 51 procent av
fondkapitalet.
Aktiemarknaderna världen över har haft en mycket stark
och stabil utveckling under hela året. MSCI All Country World
Index steg med hela 24,6 procent. Allra starkast utvecklades
börserna i de s.k. utvecklingsmarknaderna (emerging markets)
med en uppgång på 37,6 procent följt av börserna i Asien
exklusive Japan och i USA med uppgångar på 26,2 respektive
21,8 procent, samtliga utländska börser mätta i amerikanska
dollar. Den svenska aktiemarknaden hade med sina 10,0 procent den svagaste utvecklingen av de marknader där AP3 har
sina väsentliga exponeringar. AP3 har cirka en fjärdedel av sina
aktieexponeringar mot den svenska börsen. Riskklass Aktier
avkastade 17,0 (8,1) procent under 2017 och bidrog med 7,8
(3,8) procentenheter till fondens totala avkastning.

Marknaden för onoterade aktier och andelar var fortsatt
stark under 2017 och nytt kapital uppgående till 450 miljarder
USD tillfördes marknaden. Däremot minskade fondernas
återbetalningar till investerarna för andra året i rad. Fondernas investeringar ökade dock inte i samma takt som det kapital som tillfördes, vilket ledde till att tillgängligt kapital för nya
investeringar nådde en ny högsta nivå. AP3 har investerat i fonder för onoterade andelar, s.k. riskkapitalfonder, sedan 2001
och har en mogen och väldiversifierad portfölj. Avkastningen
på AP3s onoterade aktieinnehav uppgick till 6,1 (11,0) procent
mätt i svenska kronor. Under året inbjöd ett antal attraktiva
riskkapitalfonder till investering och AP3 gjorde investerings
åtaganden till sammanlagt nio fonder.
Riskklass Räntor
Riskklass Räntor består av investeringar i statsobligationer,
obligationer med statsgaranti samt obligationer utgivna av
överstatliga organ, s.k. supranationals. AP3s exponering mot

1) Se ordlista s. 72
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riskklass Räntor uppgick vid årsslutet till 18,8 (18,6) procent,
vilket är närmaste oförändrat i jämförelse med föregående år.
Fondens innehav består framför allt av exponering mot USA,
men också mot Sverige och Storbritannien. AP3 har ingen
exponeringen mot de skuldtyngda länderna i södra Europa.
Genomsnittlig räntebindningstid, s.k. duration1, har minskats
kraftigt under året för att möta stigande räntor. Samtliga räntor som AP3 har exponeringar mot har stigit under året, vilket förklarar att riskklassen har en negativ avkastning. 31 (39)
procent av placeringarna hade högsta kreditbetyget AAA från
kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Andelen placeringar med betygen AAA eller AA uppgår till 88 (98) procent.
Enligt lag ska fonden placera minst 30% av fondkapitalet i räntebärande placeringar med låg risk. Dessa placeringar återfinns inom riskklasserna Räntor, Krediter och Inflation. Under
2017 har fondens andel i snitt legat på 32,2 (32,8) procent.
Riskklass Räntor avkastade -0,6 (2,5) procent, vilket inne
bar ett avkastningsbidrag på -0,1 (0,6) procentenheter till
portföljens totalavkastning. Fondens referensindex för Räntor
avkastade -0,6 procent.
Riskklass Krediter
Riskklass Krediter består till största delen av svenska bostadsobligationer och svenska företagsobligationer med hög kredit
värdighet, s.k. investment grade1. Riskklassen innehåller även
investeringar i säkerställda banklån. Exponeringen mot krediter har minskats under året från 7,4 till 4,1 procent. Bland
annat gäller det exponeringen mot svenska bostäder. Durationen för Krediter har ökat marginellt och uppgår vid årsskiftet
till 3,4 (3,2) år.
Krediter avkastade negativt om -3,1 (3,8) procent, vilket
innebar ett avkastningsbidrag på -0,2 (0,2) procentenheter till
totalavkastningen. Generellt utvecklades kreditmarknaderna
positivt i både USA och i Europa, men givet de redan mycket
låga kreditspreadarna agerade fonden defensivt, vilket bidrog
till det negativa resultatet. Som jämförelse avkastade fondens
referensindex för Krediter 1,8 procent.
Riskklass Inflation
Riskklass Inflation inkluderar investeringar i skog, infrastruktur, vars andel ökade under året, fastigheter samt realränte
obligationer.
Riskklass Inflation avkastade 10,7 (15,2) procent vilket innebar ett avkastningsbidrag till fondens totala avkastning på 2,3
(3,2) procentenheter. AP3s investeringar i fastigheter, bland
annat Vasakronan, Hemsö, Trophi, Trenum och Regio, har
under året avkastat 20,5 (26,7) procent.
Vasakronan, som ägs gemensamt av AP1, AP2, AP3 och
AP4, noterade under året en fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler, vilket resulterade i en positiv utveckling av bolagets hyresintäkter. Hemsö uppvisade också ett starkt förvalt-

1) Se ordlista s. 72.
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ningsresultat och investeringen avkastade 23 procent under
2017. Bolaget har under året fortsatt satsa på projektutveckling i Sverige, samt förvärv i Finland och Tyskland. Det helägda
fastighetsbolaget Trophi, som är fokuserat på livsmedelshandelsfastigheter, genomförde några mindre förvärv under året.
Vid utgången av året ägde Trophi fastigheter till ett värde av
cirka 12,3 miljarder kronor. Även fastighetsbolaget Regio, som
startades 2015 och där AP3 äger 80 procent av stamaktierna,
växte genom förvärv och vid utgången av året ägde bolaget
fastigheter till ett värde av 4,6 miljarder kronor.
Under året gjorde AP3 en större investering inom infrastrukturområdet i ett brittiskt vattenföretag, samt ett investeringsåtagande till en infrastrukturfond. Investeringarna i
infrastruktur avkastade 8,7 (7,8) procent och i skog -5,8 (9,8)
procent. Att skog avkastar negativt beror på valutaeffekter i
utländska investeringar. Mätt i lokal valuta har investeringarna
i skog en svag positiv avkastning. Realränteobligationerna, vars
värde uppgick till 21 miljarder kronor vid årsskiftet, hade ett
avkastningsbidrag nära noll.
Riskklass Valuta
Riskklass Valuta består av fondens exponering för förändringar
i valutakurser mot svenska kronor. Exponeringen härrör från
de investeringar i utländska tillgångar som inte säkrats till
svenska kronor samt från direkta valutapositioner. Valutapositioner tas både i syfte att öka avkastningen och minska risken i
totalportföljen.
Under året har den svenska kronan stärkts i förhållande till
de flesta stora valutor, undantaget utgörs av euron som stärkts
mer än kronan. Störst är förändringen mot den amerikanska
dollarn där kronan stärkts med nästan 10 procent. Mot japanska yen och schweiziska franc uppgår kronans förstärkning till
7 respektive 6 procent. Mot euron däremot har kronan tappat
knappt 3 procent av sitt värde. Kronans generella förstärkning
leder till ett negativt resultat för riskklass Valuta då fondens
investeringar i utländsk valuta minskar i värde relativt kronan.
Riskklass Valuta gav ett negativt avkastningsbidrag på -1,0
(1,4) procentenheter till fondens totala avkastning.
Valutarisken har oftast en negativ samvariation med aktie
risken och utgör på så sätt en viktig diversifieringsfaktor i portföljen. AP3 hade vid årets utgång en valutaexponering upp
gående till 15,0 (17,5) procent.
Riskklass Absolutavkastande strategier
Absolutavkastande strategier omfattar mandat med absolut
avkastande resultatmål, men också investeringar i försäkringsrelaterade obligationer och riskpremiestrategier. Under 2017
uppgick resultatet för Absolutavkastande strategier till 425
(838) miljoner kronor, vilket motsvarar ett avkastningsbidrag
på 0,1 (0,3) procentenheter till totalportföljen.
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Exponering per riskklass
31 dec 2017

Exponering, mkr
Exponering, %

Aktier
172 401

Räntor
65 066

Krediter
14 221

Inflation
77 615

Valuta
51 863

Absolutavkastande
strategier
13 591

49,9

18,8

4,1

22,5

15,0

3,9

100,8

Aktier
167 109

Räntor
60 478

Krediter
24 080

Inflation
68 736

1

Valuta
56 801

Absolutavkastande
strategier
33 352

AP3 totalt
353 756

51,5

18,6

7,4

21,2

17,5

10,3

109,1

AP3 totalt
1 217

1

AP3 totalt
348 021

31 dec 2016

Exponering, mkr
Exponering, %

1) Valutaexponeringen visar andel tillgångar i utländsk valuta och kan inte adderas in i den totala exponeringen.

Risktagande per riskklass
31 dec 2017

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

Aktier
1 388

Räntor
74

Krediter
23

Inflation
157

Valuta
563

Absolutavkastande
strategier
259

0,40

0,02

0,01

0,05

0,16

0,08

0,34

106,0
6,7

-1,1
4,6

-0,1
1,9

6,2
1,3

-14,0
-

2,9
-

100
3,5

AP3 totalt
1 484

31 dec 2016

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

Aktier
1 609

Räntor
106

Krediter
41

Inflation
191

Valuta
393

Absolutavkastande
strategier
224

0,50

0,03

0,01

0,06

0,12

0,07

0,46

94,2
13,1

1,7
2,7

-1,3
1,9

5,6
6,8

-8,2
-

8,0
-

100
6,2

AP3 totalt
8,9

Avkastning per riskklass
31 dec 2017

Avkastning,%
Bidrag till totalavkastningen,
procentenheter
Andel av totalavkastningen, %

Aktier
17,0

Räntor
-0,6

Krediter
-3,1

Inflation
10,7

Valuta
-

Absolutavkastande
strategier1
-

7,8
87,5

-0,1
-1,4

-0,2
-2,4

2,3
26,1

-1,0
-11,5

0,1
1,6

8,9
100

AP3 totalt
9,5
9,5
100

31 dec 2016

Avkastning,%
Bidrag till totalavkastningen,
procentenheter
Andel av totalavkastningen, %

Aktier
8,1

Räntor
2,5

Krediter
3,8

Inflation
15,2

Valuta
-

Absolutavkastande
strategier1
-

3,8
39,7

0,6
6,5

0,2
2,3

3,2
33,6

1,4
15,1

0,3
2,9

1) Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.
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Kostnader
AP3 har genom sin målsättning att skapa en väldiversifierad och kostnadseffektiv förvaltning uppnått en hög
riskjusterad avkastning till en låg kostnad.
AP3 har som mål att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning. Vid
varje investeringsbeslut ska därför relationen mellan förväntad
avkastning, risk och kostnader beaktas. Alla fondens kostnader
följs upp och analyseras noggrant både internt och externt.
Sedan 2005 genomför det kanadensiska företaget CEM Benchmarking årligen en analys för att säkerställa att fonden har en
kostnadseffektiv förvaltning och en kostnadsnivå som är tillfredsställande jämfört med andra internationella pensionsförvaltarna med liknande uppdrag. Den senaste undersökningen gäller 2016 och visar att AP3 har 31% lägre kostnader
än jämförelsegruppen. Kostnaderna i relation till förvaltat kapital kallas förvaltningskostnadsandel och är ett viktigt mått för
att bättre förstå kostnaderna. AP3 har under många år haft
en sjunkande kostnadsandel och för 2017 uppgår den till 0,10
(0,12) procent av det förvaltade kapitalet.
Fondens kostnader uppstår av olika anledningar och redovisas därför på olika sätt. Generellt kan man säga att kostnader kan delas upp i tre kategorier; rörelsekostnader är interna
kostnader som uppstår för att bedriva verksamheten och
står främst i relation till antalet anställda och verksamhetens
omfattning, provisionskostnader är kostnader för extern förvaltning och dessa är relaterade till det externt förvaltade kapitalets storlek och förvaltningsstil, transaktionskostnader är
kostnader för att genomföra köp och försäljning av tillgångar.
Förutom dessa kategorier finns också prestationsbaserade
arvoden för externa förvaltningsuppdrag. Dessa arvoden är
dock att betrakta mer som vinstdelning. Alla kostnader är
ytterst relaterade till storleken på fondens kapital, vald strategi,
andelen extern förvaltning, omsättning av fondens tillgångar
och av valutakursförändringar.
Ett annat sätt att se på kostnader är att dela upp dem efter
var de redovisas i resultaträkningen. Kostnader delas i resultat
räkningen upp på rörelsens intäkter och rörelsens kostnader.
Kostnadsposter under rörelsens kostnader
Under rörelsens kostnader bokförs interna kostnader som
uppstår för att bedriva verksamheten. Dessa består av personalkostnader och övriga administrationskostnader. Sammantaget uppgick dessa till 195 (186) miljoner kronor.
Personalkostnader utgör 63 (65) procent av rörelsens kostnader och uppgick till 123 (121) miljoner kronor. Antalet
anställda uppgick till i snitt 56 (55) personer. Samtidigt som
antalet anställda varit på samma nivå jämfört med 2016 har
den interna förvaltningens andel ökats från 71 till 75 procent
och fondkapitalet ökat med drygt 6 procent. För att detta ska
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kunna vara möjligt har den interna kompetensen stärkts på de
områden som vald förvaltningsstrategi kräver.
Övriga administrationskostnader uppgick till 72 (65) miljoner kronor. Ökningen är främst relaterad till ökade kostnader
för marknadsinformationstjänster, där bristande marknadskonkurrens leder till stora prisökningar. Under året flyttade
AP3 till mindre lokaler för att hålla nere lokalkostnaderna över
tid. Flytten innebar vissa kostnader av engångskaraktär, vilka
utgör den andra förklaringen till årets högre administrationskostnader. Dessa engångskostnader i samband med flytten
återfinns främst under lokalkostnader och IT-kostnader. Rörelsens kostnader i förhållande till förvaltat kapital uppgick till
0,06 (0,06) procent.
Rörelsekostnaderna utgör administrationskostnaderna i
pensionssystemet och är därför viktiga att hålla på en effektiv nivå.
Kostnadsposter under rörelsens intäkter
Under rörelsens intäkter bokförs de kostnader som är direkt
hänförliga till den externt förvaltade delen av fondens kapital.
Dessa kostnader kan delas i två delar, kostnader som redovisas
som en avdragspost under rörelseintäkter i resultaträkningen,
s.k. provisionskostnader, samt indirekta kostnader som dras
direkt från resultatet och redovisas under nettoresultat.
Provisionskostnader är avgifter för externa förvaltningsuppdrag av såväl noterade som onoterade tillgångar samt kostnader för depåtjänster och hantering av säkerheter. Den största
delen av provisionskostnaderna är kopplade till externt förvaltade investeringar. Dessa kostnader står i direkt relation till det
förvaltade kapitalets storlek då avgifter tas ut som en procentsats av underliggande förvaltat kapital. Då förvaltningen till
stor del sker utomlands har också valutakursen en stor påverkan på dessa kostnader, liksom vald förvaltningsstrategi. Provisionskostnaderna uppgick till 152 (180) miljoner kronor.
Andelen externt förvaltade tillgångar uppgick till 25 (29)
procent och avser främst onoterade aktier, aktier i tillväxtmarknader samt Nordamerika och Asien. Enligt lag måste
AP-fonderna placera minst 10 procent av kapitalet hos externa
förvaltare. AP3 väljer att placera kapital hos externa förvaltare
när fonden bedömer att extern förvaltning är mer kostnadseffektiv än intern förvaltning eller när förvaltningsformen är
svår att organisera internt. Genom att minska andelen externt
förvaltat kapital har AP3 sänkt provisionskostnaderna med 16
procent sedan föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kostnader för depåtjänster och hantering av säkerheter
uppgick till 13 (12) miljoner kronor. Dessa kostnader är hänförliga till förvaring och hantering av fondens värdepapper
och derivat. Indirekta kostnader som dras direkt från resultatet utgörs av prestationsbaserade arvoden och transaktionskostnader.
Prestationsbaserade arvoden för externa förvaltningsuppdrag är en typ av vinstdelning mellan AP3 och förvaltaren
som endast utgår om förvaltaren överträffar ett på förhand
bestämt avkastningsmål. Vinstdelningen bokförs direkt mot
investeringarnas avkastning och redovisas därmed som nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen. Prestationsbaserade arvoden uppgick till 118 (183) miljoner kronor.
För vissa typer av förvaltningsuppdrag avseende onoterade
tillgångar, såsom t.ex. riskkapitalfonder och fastighetsfonder,
fastställer avtal att erlagda förvaltningsarvoden utgör en del av
anskaffningsvärdet och ska återbetalas.
Transaktionskostnader är kostnader direkt relaterade till

köp- och säljtransaktioner. Dessa kostnader läggs till anskaffningsvärdet eller dras från försäljningintäkten. Vid handel
med värdepapper utgör skillnaden mellan köp- och säljkurs
transaktionskostnader. Vid handel med aktier utgår dessutom
en särskild avgift, s.k. courtage som redovisas separat. Under
2017 uppgick totalt erlagt courtage till 59 (78) miljoner kronor.
Av courtagekostnaderna är 24 (18) procent hänförligt till fondens externa förvaltning. Det lägre courtaget är ett resultat av
minskade transaktionsvolymer under året. De skattekostnader
som AP3 enligt dubbelbeskattningsavtal har rätt att återfå
redovisas som en fordran i balansräkningen och påverkar inte
resultaträkningen.
Ingen av kostnaderna som redovisas under rörelsens intäkter påverkar administrationskostnaderna i pensionssystemet
utan har enbart en påverkan på fondkapitalets avkastning. Den
största förklaringsfaktorn för dessa kostnader hänförs till fondens totala kapital och förvaltningsinriktning och de kan till viss
del liknas vid insatskostnader vid produktion.
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Riskhantering
AP3 är i sin förvaltningsverksamhet exponerad för olika typer av risker. Kärnverksamheten är inriktad på att
hantera finansiella risker för att skapa avkastning och uppnå uppsatta mål för verksamheten.
Risk definieras som osäkerhet om framtida utfall av omgivningsfaktorer som påverkar verksamheten. Processen som
identifierar risker, samt värderar och hanterar deras positiva
och negativa konsekvenser kallas riskhantering. För AP3 är
riskhantering med andra ord den process som hanterar fondens risk- och avkastningsprofil.
Eftersom risktagande både kan generera positiva och negativa utfall måste de risker som tas vara medvetna och kalkylerade samt ligga inom fastställda ramar. På högsta nivån utsätts
fonden för risken att pensionssystemets förutsättningar ändras, t.ex. genom förändringar i befolkningsunderlaget. Dessa
risker analyseras i fondens ALM-process (Asset Liability
Management) och utifrån den fastställer styrelsen fondens
långsiktiga operativa mål.
Verksamheten går ut på att ta positioner i finansiella
instrument i syfte att generera avkastning. Det innebär
att fondkapitalet alltid är exponerat mot finansiella risker.
Genom diversifiering i olika finansiella tillgångar, geografiska
områden och riskpremier samt att variera investeringshorisonterna, kan riskerna begränsas.
Styrelsen kontrollerar det totala risktagandet genom att
fastställa ett riskregelverk inom vilket förvaltningen ska agera.
Riskregelverket återfinns i fondens riskhanteringsplan som är
det styrdokument i vilket fondens syn på risk, roller, ansvar,
riktlinjer, ramar och rapportering anges.
Övergripande riskanalys
För att säkerställa en effektiv riskhantering görs en årlig övergripande analys av fondens totala risker. Denna utgör ett ramverk för att identifiera och värdera risker inom verksamhetens
alla områden för att proaktivt kunna ändra risk där så bedöms
lämpligt. Fondens verkställande ledning är ansvarig för riskanalysen, vilken genomförs baserad på en självutvärdering av
verksamheten. Självutvärderingen bidrar till att skapa en hög
riskmedvetenhet och sund riskkultur inom organisationen.
Riskanalysen används som ett verktyg i fondens verksamhetsoch resursplanering för det kommande året. Riskanalysen och
åtgärdsplaner presenteras årligen för fondens revisionsutskott
och styrelse.
Riskstyrning
VD och ansvariga inom förvaltningsorganisationen ansvarar
för att identifiera, analysera och prioritera risker, prognostisera
förväntad avkastning och risk samt fördela riskmandat mellan
olika tillgångsslag och strategier baserat på fondens avkastningsmål. Riskhanteringen består övergripande av:
Styrelsen – Beslutar om fondens risknivå samt övergripande
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exponering och riskintervall för de sex riskklasserna; Aktier,
Räntor, Krediter, Inflation, Valuta och Absolutavkastande
strategier.
Revisionsutskott – Bereder och bevakar ärenden åt styrelsen och verkar i första hand inom områdena finansiell rapportering, redovisning, intern kontroll och riskhantering
samt revision. Revisionsutskottet rapporterar löpande till
styrelsen.
VD – Ansvarar för den löpande förvaltningen och att
styrelsens riktlinjer följs. VD ansvarar för att organisera
en god styrning av kapitalförvaltning, riskhantering,
riskkontroll och rapportering.
CIO (Chief Investment Officer) – Förvaltar risken i den övergripande portföljsammansättningen samt delegerar den löpande
förvaltningen av portföljen inom de ramar som styrelse och
VD beslutat. Respektive förvaltare ansvarar för att hantera
risken inom sitt mandat för att nå mål inom givna limiter.
CRO (Chief Risk Officer) – Ansvarar för uppföljning och
rapportering avseende risk och avkastning till ledningen
och styrelsen. CRO bevakar att beslut fattas inom ramen för
styrelsens fastställda riskramverk.
Compliance – Ansvarar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs inom ramen för tillämplig lagstiftning och interna
regler. Compliance ansvarar också för att identifiera, dokumentera och värdera compliancerisker som kan uppstå i den
dagliga verksamheten och rapporterar till vd och styrelsen.
RMC (Risk Management Committee) – VD utser ledamöter till RMC. Nuvarande sammansättning består av VD, CRO,
CIO, chefen för Portföljstrategi samt ytterligare en representant från denna grupp, chefen för Alternativa investeringar,
chefen för Alfaförvaltningen, chefen för Betaförvaltningen,
chefen för Externförvaltning och chefen för Riskkontroll &
avkastningsanalys. Dessutom deltar chefen för Compliance
som observatör. RMC bereder frågor till styrelsen rörande
fondens övergripande riskhantering och riskkontroll. CRO
är föredragande i RMC.
Tre försvarslinjer
Fondens dagliga riskhantering och kontroll är decentraliserad och följer principen om tre försvarslinjer och skiljer mellan funktioner som äger risk och regelefterlevnad (första linjen), funktioner för övervakning och kontroll (andra linjen) och
funktioner för oberoende granskning (tredje linjen). Ansvaret för första linjen ligger på den direkta affärsverksamheten,
vilket inkluderar varje förvaltande enhet inom kapitalförvaltningen men också den affärsstödjande affärskontrollfunktionen. Ansvaret för riskhantering finns därmed där risken har sitt
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ursprung. Kontroller sker sedan utefter hela transaktionsflödet.
Varje anställd hanterar risken inom det egna ansvarsområdet,
men det övergripande ansvaret har CIO.
Den andra försvarslinjen omfattar den interna riskkontrollfunktionen samt compliancefunktionen. Riskkontroll är den
funktion som följer upp att ramverket efterlevs. Via riskkontrollprocessen säkerställs att organisationen i sin helhet och
i sina delar håller sig inom limiter samt följer de restriktioner
och instruktioner den är ålagd. Riskkontroll är en oberoende
funktion och organisatoriskt fristående från de funktioner som
tar aktiva affärsbeslut. Övergripande ansvarig är CRO. Compliance ansvarar för att legala och etiska riskaspekter hanteras
korrekt och enligt gällande regler.
Den tredje försvarslinjen vilar på internrevisionen vilken i
AP3s fall lagts ut på extern revisionsbyrå. Internrevisorerna
utses av styrelsen via revisionsutskottet och är oberoende från
affärsverksamheten. De rapporterar även till styrelsen via revisionsutskottet. Varje år genomförs en tidsbegränsad internrevisionsgranskning på revisionsutskottets uppdrag. Granskningsområden för att verifiera att affärs- och kontrollfunktionerna
uppfyller sina uppgifter kan föreslås av internrevisorerna själva,
av revisionsutskottet eller av anställda inom AP3, men det är
revisionsutskottet som sedan beslutar om vilket område som
ska granskas.
Fondens risker kategoriseras inom f öljande områden:
Verksamhetsrisker – Risker relaterade till fondens uppdrag, målsättning och styrning.
Affärsrisker – Finansiella risker relaterade till investeringsverksamheten.
Operativa risker – Risker relaterade till processer, system,
personal, lagar och regelverksefterlevnad.
Varje identifierad risk i respektive kategori tillmäts en sannolikhet
och en konsekvens. Konsekvensen kan vara ekonomisk, anseendemässig, hållbarhetspåverkande eller innebära merarbete.
Finansiella risker och dess hantering
Finansiella risker skiljer sig jämfört med övriga risker på det sätt
att de måste tas för att kunna skapa avkastning medan andra
risker ska begränsas så långt som möjligt. De finansiella riskerna
består i huvudsak av marknads-, kredit- och likviditetsrisker.
Marknadsrisk är risken för negativa värdeförändringar till
följd av prisförändringar på finansiella marknader, dvs förändringar i aktiekurser, räntor, valutakurser m.m. Risken kan
presenteras antingen i absoluta eller relativa termer, vara
framåtblickande (ex ante) eller spegla det som redan hänt
(ex post). Bland de vanligaste riskmåtten finns bland annat
volatilitet1, value-at-risk1 (VaR), tracking error1, känslighetsmått och stresstester. AP3 följer dagligen upp marknadsrisken
för hela fonden och för enskilda mandat genom riskmåttet
VaR, olika typer av stresstester samt känslighetsmått. Marknadsrisker är de dominerande riskerna i AP3s portfölj. Fonden
genererar sin avkastning genom förvaltningens hantering av
dessa risker inom fastställda limiter.

Kreditrisk är den generella risken för förluster som uppstår
genom att en motpart i en finansiell transaktion inte fullgör
sina åtaganden oavsett orsak. Kreditrisken kan underdelas i
emittentrisk, motpartsrisk och leveransrisk.
Emittentrisk är risken att en emittent av ett värdepapper
inte kan fullfölja sitt åtagande att på slutförfallodagen återbetala det nominella beloppet. AP3 begränsar emittent
risken genom att använda sig av limiter för den totala kreditrisken i portföljen. Enskilda mandats exponering begränsas
mot enskilda emittenter utifrån bland annat ratingkategori.
Regelbundna uppföljningar av AP3s utestående risk mot
enskilda emittenter och grupper av emittenter görs i fondens Risk Management Committee.
Motpartsrisk är risken att motparten inte kan fullfölja sitt
åtagande i ett bilateralt finansiellt kontrakt såsom derivat
transaktion, valutaaffär, deposition eller återköpstrans
aktion. AP3 agerar aktivt för att begränsa fondens motpartsrisker genom att arbeta med utvalda motparter med
god rating. AP3 kräver också att motparten ingår ISDA-avtal1 med AP3 som reglerar bland annat hur fordringar och
skulder ska hanteras om den ena parten inte längre kan fullgöra sina åtaganden. Därtill kräver AP3 att CSA-avtal1 tecknas, vilket innebär att den part som har en utestående skuld
måste ställa säkerheter för denna skuld i form av likvida
medel eller värdepapper.
Leveransrisk uppstår vid avveckling av transaktioner i de
fall parterna inte uppfyller sina åtaganden simultant. För
att minska leveransriskerna avseende valutatransaktioner
avvecklar AP3 dessa när så är möjligt genom CLS1 , ett system för simultan avveckling av transaktioner via en oberoende tredje part.
Likviditetsrisk är risken för att AP3 inte ska kunna genomföra önskade eller nödvändiga förändringar i portföljens
sammansättning utan att belastas med orimligt höga transaktionskostnader, s.k. omsättningsrisk. Noterade aktier och
statsobligationer med hög kreditrating är generellt AP3s
mest likvida tillgångar medan företagsobligationer, onoterade aktier och fastigheter har lägre likviditet. AP3 hanterar likviditetsrisken genom en avvägd sammansättning av
tillgångsslag med hög respektive låg likviditet. Vad gäller
refinansieringsrisk följer fonden löpande upp framtida
betalningsåtaganden mot tillgänglig likviditet för att minimera risken för orimligt höga finansieringskostnader.
Mandatefterlevnad
Fondens oberoende riskkontroll utförs av gruppen för Riskkontroll & avkastningsanalys som ansvarar för att identifiera
och mäta risker. Kontroller görs av att mandat efterlevs och
att exponering och risk ligger inom uppsatta ramar och limiter. Limiter kan uttryckas som positionsstorlek, risk uttryckt
som VaR, tracking error eller annat mått som är relevant för
mandatets utformning samt i form av konsultationsnivåer och
i vissa fall s.k. stop loss1 – nivåer med syfte att begränsa ett
enskilt mandats förlustrisk.

1) Se ordlista s. 72.
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER
Mkr
Räntenetto

Not

2017

2016

2

-1 112

773

5 017

5 509

Erhållna utdelningar
Nettoresultat, noterade aktier och andelar

3

20 778

9 811

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

4

6 519

6 110

Nettoresultat, räntebärande tillgångar

825

2 764

Nettoresultat, derivatinstrument

964

8

-4 405

3 373

-152

-180

28 434

28 167

Nettoresultat, valutakursförändringar
Provisionskostnader, netto

5

Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader

6

-123

-121

Övriga administrationskostnader

7

-72

-65

-195

-186

28 239

27 981

Summa rörelsens kostnader
Årets resultat
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Mkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Noterade

8, 19

161 494

151 229

Onoterade

9, 19

56 861

50 497

10, 19

135 721

131 032

11, 19, 21

3 636

4 681

571

1 260

12, 21

8 623

11 107

13

1 063

935

367 970

350 741

11, 19, 21

5 228

4 995

14, 21

17 426

21 282

15

77

89

22 731

26 366

324 375

303 031

-7 375

-6 637

28 239

27 981

Summa fondkapital

345 239

324 375

Summa fondkapital och skulder

367 970

350 741

Aktier och andelar

Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Derivat
Kassa och bankmedel
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
FONDKAPITAL OCH SKULDER
Skulder
Derivat
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa skulder
Fondkapital
Ingående fondkapital
Nettobetalning mot pensionssystemet

16

Årets resultat

Poster inom linjen

17, 22
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NOTER

Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120, är en av buffertfonderna
inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovisning för räken
skapsåret 2017 har godkänts av styrelsen den 23 februari 2018. Resultaträkning och
balansräkning ska fastställas av regeringen.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska årsredovisningen upp
rättas med tillämpning av god redovisningssed, varvid de tillgångar som fondmedlen
placerats i ska upptas till marknadsvärdet. Med denna utgångspunkt har Första till
Fjärde AP-fonden utarbetat gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper
vilka har tillämpats och sammanfattas nedan.
Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till den
internationella redovisningsstandarden, IFRS. Eftersom IFRS är under omarbetning,
har anpassningen hittills inriktats mot informationskrav enligt IFRS 7 och IFRS 13. En
fullständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt påverka redovisat resultat och
kapital. Tredje AP-fonden uppfyller kraven för att definieras som ett investmentföretag enligt IFRS 10. Mot nu gällande IFRS är enda större skillnaden att kassaflödesanalys ej upprättas.
Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per
affärsdagen, dvs. vid den tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed
riskerna övergår mellan parterna. Fordran på eller skulden till motparten mellan
affärsdag och likviddag redovisas under övriga tillgångar respektive övriga skulder.
Övriga transaktioner, framför allt transaktioner avseende onoterade aktier, redovisas
i balansräkningen per likviddagen, vilket överensstämmer med marknadspraxis.
Nettoredovisning
Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när det finns en
legal rättighet att nettoredovisa transaktioner och det finns en avsikt att erlägga likvid netto eller realisera tillgången och erlägga likvid för skulden samtidigt.
Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den valutakurs
som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen räknas tillgångar och skulder i
utländsk valuta om till svenska kronor till balansdagens valutakurser.
Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del
som är hänförlig till värdeförändringen av tillgången eller skulden i lokal valuta och
en del som är orsakad av valutakursförändringen. Valutakursresultat som uppstår
vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden Nettoresultat,
valutakursförändringar.
Aktier i dotterbolag/intressebolag
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas aktier i dotterbolag/intressebolag
till verkligt värde. Verkligt värde bestäms enligt samma metoder som tillämpas för
onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta koncernredovisning föreligger
inte.
Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl realiserade som
orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. I raderna Nettoresultat
per tillgångsslag ingår således såväl realiserade som orealiserade resultat. I de fall hänvisning nedan sker till vald indexleverantör, se fondens hemsida för information kring
aktuella index. Nedan beskrivs hur verkligt värde fastställs för fondens olika placeringar.
Noterade aktier och andelar
För aktier och andelar som är upptagna till handel vid en reglerad marknad eller
handelsplattform, bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella marknads
notering enligt fondens valda indexleverantör, oftast genomsnittskurs. Innehav som
inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara i en aktiv marknad.
Erlagda courtagekostnader resultatförs under nettoresultat noterade aktier.
Onoterade aktier och andelar
För aktier och andelar som inte är upptagna till handel vid en reglerad marknad eller
handelsplattform, bestäms verkligt värde baserat på värdering erhållen från motparten eller annan extern part. Värderingen uppdateras då ny värdering erhållits och justeras för eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. I de fall fonden på goda
grunder bedömer att värderingen är felaktig sker en justering av erhållen värdering.
Värderingen avseende onoterade andelar följer IPEVs (International Private Equity
and Venture Capital Valuation Guidelines) principer eller likvärdiga värderings
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principer och ska i första hand vara baserat på transaktioner med tredje part, men
även andra värderingsmetoder kan användas.
Värdering av onoterade fastighetsaktier baseras på en värdering enligt substansvärdemetoden i den mån aktien inte varit föremål för transaktioner på en andrahandsmarknad. Innehav i onoterade fastighetsföretag värderas med beaktande av uppskjutna skatteskulder till det värde som används vid fastighetstransaktioner vilket
skiljer sig mot den värdering som sker i redovisningen hos fastighetsföretagen.
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
För obligationer och andra räntebärande tillgångar bestäms verkligt värde utifrån
balansdagens officiella marknadsnotering (oftast köpkurs) enligt fondens valda
indexleverantör. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara i en aktiv marknad. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad
och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå värderas instrumentet med hjälp
av allmänt vedertagna värderingsmodeller som innebär att kassaflöden diskonteras
till relevant värderingskurva.
Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt effektivräntemetoden
baserat på upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet är det
diskonterade nuvärdet av framtida betalningar, där diskonteringsräntan utgörs av
den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta innebär att förvärvade
över- och undervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa ränte
justeringstillfälle och ingår i redovisad ränteintäkt. Värdeförändringar till följd av
ränteförändringar redovisas under nettoresultat för räntebärande tillgångar, medan
värdeförändringar till följd av valutakursförändringar redovisas under nettoresultat
valutakursförändringar.
Derivatinstrument
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat på noteringar vid årets slut. I
de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna
värderingsmodeller där indata utgörs av observerbara marknadsdata.
Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per balansdagen redovisas som tillgångar medan kontrakt med negativt verkligt värde redovisas som skulder. Värdeförändringar till följd av valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen under nettoresultat valutakursförändringar medan övriga värdeförändringar redovisas som nettoresultat
derivatinstrument. Skillnaden mellan terminskurs och avistakurs för valutaterminer
periodiseras linjärt över terminskontraktets löptid och redovisas som ränta.
Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, s.k. repa, redovisas såld tillgång fortsatt i balans
räkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret redovisas
som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skillnaden mellan likvid i avistaledet
och terminsledet periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.
Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde medan erhållen
ersättning för utlåningen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Erhållna
säkerheter för utlånade värdepapper kan bestå av värdepapper och/eller kontanter.
I de fall Tredje AP-fonden har rätt att förfoga över erhållen kontantsäkerhet redovisas denna i balansräkningen som en tillgång och en motsvarande skuld. I de fall fonden inte förfogar över säkerheten redovisas den erhållna säkerheten inte i balans
räkningen utan anges separat under rubriken ”Ställda panter, ansvarsförbindelser
och åtaganden”. Under denna rubrik redovisas även värdet av utlånade värdepapper, samt säkerheter för dessa.
Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet redovisas direkt mot
fondkapitalet.
Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under
rörelsens intäkter. De utgörs av externa kostnader för förvaltningstjänster, såsom
depåbanksarvoden och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta avgifter för
noterade fonder. Prestationsbaserade arvoden, som utgår när förvaltare uppnår en
avkastning utöver överenskommen nivå där vinstdelning tillämpas, redovisas som
avgående post under nettoresultat för aktuellt tillgångsslag i resultaträkningen.
Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar, för vilka återbetalning medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som
anskaffningskostnad och kommer därmed ingå i det orealiserade resultatet.
I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.

NOTER

Rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare
och depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar i inventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i normalfallet
löpande.
Skatter
Tredje AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige.
Skatt på utdelningar och kupongskatter som påföres i vissa länder nettoredovisas
i resultaträkningen under respektive intäktsslag.
Fonden är från och med 2012 registrerad till mervärdesskatt och därmed skatte
skyldig till mervärdesskatt för förvärv från utlandet. Fonden har inte rätt att återfå
betald mervärdesskatt. Kostnadsförd mervärdesskatt inkluderas i respektive kostnadspost.
Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.

NOT 2

Räntenetto

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

2017

2016

1 381
935
84
59
23
2 481

1 793
1 103
159
60
20
3 135

Räntekostnader
Derivatinstrument
Övriga räntekostnader
Summa räntekostnader

3 593
0
3 594

2 362
0
2 362

-1 112

773

Räntenetto

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

2017
20 838
-59
20 778

NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar
2017
1 860
4 659
6 519

Mkr
Realisationsresultat
Orealiserade värdeförändringar
Nettoresultat onoterade aktier och andelar

2016
1 206
4 904
6 110

Redovisningen av externa förvaltararvoden till onoterade tillgångar sker enligt två
olika principer beroende på om underliggande förvaltningsavtal medger återbetalning före vinstdelning i samband med framtida vinstgivande avyttringar eller ej. I fall
där avtalen medger sådan återbetalning redovisas erlagda arvoden som en del av
tillgångens anskaffningsvärde och belastar därmed orealiserat nettoresultat för onoterade tillgångar. Återbetalda förvaltararvoden påverkar följaktligen orealisreat
resultatet positivt. I fall där avtalet inte medger återbetalning kostnadsförs erlagt
arvode direkt under provisionskostnader.
Under året har totalt 220 (204) miljoner kronor erlagts i förvaltararvoden avseende onoterade tillgångar, varav 198 (188) miljoner kronor medger återbetalning
enligt ovanstående princip. Under året har även 161 (180) miljoner kronor återbetalts. Det orealiserade resultatet för onoterade aktier och andelar har netto påverkats negativt med 37 (negativt med 8) miljoner kronor. Erlagda arvoden där avtal ej
medger återbetalning uppgick till 23 (16) miljoner kronor och redovisas såsom provisionskostnader. Se not 5 Provisionskostnader.

NOT 5 Provisionskostnader
Mkr
Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar
Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar
Övriga provisionskostnader inkl. depåbankskostnader
Summa provisionskostnader

2017
116
23
13
152

2016
152
16
12
180

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick till
118 (183) miljoner kronor, varav 113 (164) miljoner kronor avser noterade aktier och
5 (19) miljoner kronor avser onoterade aktier och andelar. Dessa redovisas direkt mot
nettoresultat för respektive tillgångsslag.
Underliggande avgifter i total return swaps (TRS)1 redovisas inte i
provisionskostnader utan som en del av värdeförändringen under Nettoresultat,
derivatinstrument. För 2017 uppgår underliggande kostnader i TRSer till 4 (12)
miljoner kronor.
1) Se ordlista s. 72.

2016
9 888
-78
9 811
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NOTER

NOT 6

Personal

2017

2016
totalt
56
57
4

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

Personalkostnader i tkr, 2017
Styrelsens ordförande,
Pär Nuder
Övriga styrelseledamöter
Björn Börjesson, vice ordförande
Malin Björkmo
Inga-Lill Carlberg, slutade 2017
Peter Englund
Lars Ernsäter
Peter Hellberg
Kerstin Lindberg Göransson
Christina Lindenius, invald 2017
Elisabeth Unell
Summa
VD Kerstin Hessius
Ledningsgruppen exkl. VD
Mattias Bylund
Mårten Lindeborg
Lil Larås Lindgren
Summa ledningsgruppen exkl. VD
Övriga anställda
Summa anställda
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Personalkostnader i tkr, 2016
Styrelsens ordförande,
Pär Nuder
Övriga styrelseledamöter
Björn Börjesson, vice ordförande
Malin Björkmo, invald 2016
Sonat Burman-Olsson, slutade
2016
Inga-Lill Carlberg
Peter Englund
Gunvor Engström, slutade 2016
Lars Ernsäter
Peter Hellberg
Kerstin Lindberg Göransson, invald
2016
Elisabeth Unell
Summa
VD Kerstin Hessius
Ledningsgruppen exkl. VD
Mattias Bylund
Mårten Lindeborg
Lil Larås Lindgren
Summa ledningsgruppen exkl. VD
Övriga anställda
Summa anställda
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
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varav kvinnor
21
21
2

totalt
55
57
4

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

varav kvinnor
19
21
2

Sociala kostnader
inkl. särskild löneskatt

Summa

111

35

145

102
71
25
50
61
61
72
25
50
628

17
22
8
8
10
19
22
8
16
165

119
94
33
59
70
80
94
33
66
793

917

1 692

7 603
3 124
5 073
2 472
10 669
100 453

Löner och arvoden

Rörliga ersättningar

Pensionskostnader

varav löneväxling

3 597

2 315

1 912
3 012
1 421
6 345
54 580

4 076

492
897
486
1 875
24 399

1 940

720
1 164
565
2 448
17 398

64 522

4 076

28 589

2 857

21 538

65 150

4 076

28 589

2 857

21 703

118 725
3 215
122 733

Löner och arvoden

Rörliga ersättningar

Pensionskostnader

varav löneväxling

Sociala kostnader
inkl. särskild löneskatt

Summa

111

35

145

102
25

32
8

134
33

25
72
50
25
61
61

8
22
8
4
19
19

33
94
58
29
80
80

46
50
627

15
16
186

61
66
813

917

1 597

7 187
2 932
4 825
2 341
10 097
99 637
116 920
3 071
120 804

3 373

2 216

1 827
2 935
1 374
6 136
54 741

4 486

427
779
430
1 636
17 785

2 099

678
1 111
536
2 325
22 625

64 250

4 486

21 637

3 016

26 547

64 877

4 486

21 637

3 016

26 733

NOTER

NOT 6

forts.

Styrelse
Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår sedan 2000 till
100 tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 tkr till ledamöter.
Regeringen har beslutat om möjlighet för fonden att ersätta ledamöter i styrelsen
för utskottsarbete med maximalt 100 tkr att fördelas mellan medlemmarna i ersättnings- och revisionsutskottet. För 2017 har 100 (100) tkr betalats ut i ersättningar
för utskottsarbete.
Utskott
Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bereder bland
annat frågor avseende VDs lön och förmåner samt löneram inför lönerevision.
Ersättningsutskottet bereder också frågor rörande programmet för prestations
baserad rörlig ersättning. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Revisionsutskottet
består av tre ledamöter. Revisionsutskottet är bevakande och beredande åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell rapportering, redovisning, internkontroll,
riskhantering och extern revision.
VDs ersättning
Ersättning till VD fastställs av styrelsen. I VDs anställningsavtal förbinder sig fonden
att betala premie för tjänstepensions- och sjukförsäkring uppgående till 30 procent
av bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägningstid från såväl fondens som VDs
sida på 6 månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 18 månaders
avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska avräknas mot
erhållande av inkomst från ny tjänst eller näringsverksamhet. Det finns inget avtal
om förtida pension. VD har erhållit skattepliktiga förmåner till ett värde uppgående
till 1 (3) tkr. VD omfattas ej av programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.
Ledningsgrupp exkl VD
Ledningsgruppen består av VD, vice VD tillika CIO, chefen för Affärsstöd & kontroll
tillika Chief Risk Officer samt Kommunikationschefen.
Fonden är ansluten till kollektivavtal mellan BAO och Jusek/Civilekonomernas
Riksförbund/Sveriges ingenjörer (SACO). Förutom VD är det vice VD/CIO som har
villkor som avviker från kollektivavtalet. Vice VD/CIO har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 12 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller näringsverksamhet. För övriga medlemmar i
ledningsgruppen finns inga särskilda avtal avseende uppsägningstid, avgångsvederlag eller förtida pension. Medlemmarna i ledningsgruppen har erhållit skattepliktiga
förmåner till värden mellan 0 (1) och 6 (7) tkr. Medlemmar i ledningsgruppen omfattas inte av programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.

Övriga administrationskostnader

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

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro under 2017 uppgick till 0,8 procent (1,2 procent) uppdelat på 0,9
procent (0,5 procent) för män och 0,7 procent (2,5 procent) för kvinnor. Total sjukfrånvaro uppgick till 863 timmar. Ingen av fondens anställda har varit sjuk mer än 60
dagar i sträck under 2017.

NOT 8
2017
13
43
11
6
72

2016
11
36
11
7
65

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisionsbolag.
Tkr
Revisionsuppdrag
PwC
Summa ersättning till revisionsbolag

Program för prestationsbaserad ersättning
Styrelsen har beslutat om ett program för rörlig ersättning i linje med de statliga riktlinjer som regeringen gav ut i april 2009 samt med anpassningar i enlighet med de
allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag m.fl. som Finansinspektionen
publicerade i mars 2010. Programmet gäller för 2017 och innebär att anställda inom
Kapitalförvaltningen har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg kommunicerade kriterier är uppfyllda. 60 procent av den rörliga ersättningen betalas ut först tre år efter
intjänandeåret. Anställda inom de administrativa funktionerna har möjlighet att
erhålla motsvarande en halv månadslön i rörlig ersättning. För att rörlig ersättning
ska kunna utgå till någon anställd måste fonden som helhet uppvisa ett positivt
resultat. VD och medlemmar i ledningsgruppen omfattas inte av programmet om
rörlig prestationsbaserad ersättning. För 2017 har fonden reserverat 4,1 (4,4) miljoner kronor för utbetalning av rörlig ersättning baserat på uppfyllelse av mål i enlighet
med avtal. Det reserverade beloppet motsvarar en rörlig prestationsbaserad ersättning på i snitt 0,9 (1,0) månadslöner per anställd som omfattas av programmet.

Övrigt
Enligt hållbarhetsregelverket GRI ska bolag redovisa huruvida fackföreningsfrihet
råder samt om det finns anställda under 18 år. I enlighet med svensk lag råder fackföreningsfrihet på AP3. Fonden har inga anställda under 18 år.

Ersättning
Fonden följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna, där det
framgår att ersättningsnivåerna ska vara konkurrenskraftiga utan att för den skull

NOT 7

vara löneledande. Styrelsens ersättningsutskott ansvarar inför styrelsen för att
bereda ersättningsfrågor. Ersättningar och andra anställningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) beslutas av styrelsen. Ersättningar och anställningsvillkor för
övriga ledande befattningshavare godkänns av ersättningsutskottet baserat på VDs
förslag. Vidare beslutar styrelsen om löneram för övriga anställda.
I likhet med tidigare år har AP3 deltagit i Willis Towers Watsons marknadslönekartläggning för att jämföra de anställdas löner med motsvarande roller på finansmarknaden, där både privata företag och statliga bolag deltar. Syftet med att delta
årligen är att bedöma om ersättningsnivåerna ligger i linje med vad regeringens riktlinjer föreskriver. Resultatet av marknadslöneanalysen visar att majoriteten av AP3s
anställda ligger kring medianen i relation till jämförelsemarknadens ersättningsnivåer. Styrelsens slutsats är därför att ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna
är marknadsmässiga, konkurrenskraftiga utan att vara löneledande, samt rimliga
och ändamåslenliga för VD, ledande befattningshavare och övriga anställda. Styrelsen bedömer också att fonden följer regeringens riktlinjer och att det inte finns
några undantag som ska särredovisas.

2017

2016

738
738

719
719

Noterade aktier och andelar

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

2017-12-31
Verkligt värde
45 988
1 213
88 810
25 484

2016-12-31
Verkligt värde
41 533
1 998
83 090
24 608

161 494

151 229

En förteckning över fondens fem största svenska respektive utländska aktieinnehav
finns på sid 71. På fondens hemsida www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens samtliga aktieinnehav. Angående värdepappersutlåning, se vidare not 1 och
17. Säkerheter som erhålls för utlåning uppgår i snitt till 103 procent av de utlånade
tillgångarnas marknadsvärde.

I köpta tjänster ovan ingår arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet
om 0,8 (0,6) miljoner kronor.
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Aktier och andelar, onoterade

AP3 hade per 31 dec 2017 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper direkt och via riskkapitalbolag och fonder. Specifikation
nedan visar de fem största innehaven baserat på investerat kapital.

Mkr
Svenska aktier och andelar, dotter- och intressebolag
Utländska aktier och andelar, dotter- och intressebolag
Övriga onoterade svenska aktier och andelar
Övriga onoterade utländska aktier och andelar
Summa aktier och andelar, onoterade

Svenska aktier och andelar,
dotter- och intressebolag
Vasakronan Holding AB
Hemsö Fastighets AB
Hemsö Intressenter AB
Hemsö Norden KB
Trophi Fastighets AB
Ellevio Holding 1 AB
Fastighets AB Regio
Trenum AB

Organisationsnr

Säte

Antal aktier

556650-4196
556779-8169
556917-4336
969769-2961
556914-7647
559005-2444
559013-4911
556978-8291

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg

1 000 000
70 000 700
25 000
1 000 000
10 000
4 000 003
500

2017-12-31

2016-12-31

Verkligt värde
34 739
3 093
1 807
17 222
56 861

Verkligt värde
29 670
2 067
18 760
50 497

Ägarandel
kapital/röster

Verkligt
värde

100% eget
kapital 2017

100%
resultat 2017

25%
70%
50%
50%
100%
20%
97%/98%
50%

15 218
8 358
1 791
191
4 710
1 810
2 268
393

51 377
10 795

9 269
2 591

381
4 665

31
731

2 313
874

347
594

100% eget
kapital 2017

100%
resultat 2017

Summa aktier och andelar i svenska
dotter- och intressebolag

34 739

Organisationsnr
Utländska aktier och andelar,
dotter- och intressebolag
OMERS Farmoor 2 Holdings B.V.

Säte

Antal aktier

Ägarandel
kapital/röster

Verkligt
värde

Nederländerna

149

100%/49%

3 093

Summa aktier och andelar i utländska
dotter- och intressebolag

3 093
Ägarandel
kapital

Anskaffningsvärde 2017

Falun
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

5%
20%
2%
19%
20%

174
124
117
107
40

USA
London
Guernsey
USA
USA

100%
21%
26%
100%
26%

756
710
664
404
388

Säte
Fem största innehaven i övriga svenska
onoterade aktier och andelar
Bergvik Skog AB
Valedo Partners Fund I
Altor Fund IV
Verdane Capital IX
Standout Capital I
Fem största innehaven i övriga utländska
onoterade aktier och andelar
RMK GAC
Innisfree PFI Secondary Fund 2 (ISF2)
Hermes Infra Spring II
Hancock GAC
LLCP CO INVESTMENT FUND

Antal aktier

En specifikation över samtliga innehav med angivelse av startår på investeringen och investeringsåtagande återfinns på www.ap3.se.
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Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Obligationer och 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
Summa
Räntefonder
Summa

NOT 11

Obligationer och andra räntebärande värdepapper fördelat på instrumentkategori

2017-12-31

2016-12-31

Verkligt värde
12 499
179
5 882

Verkligt värde
16 873
179
4 885

2 416
22 913
56 630
32 536
133 055
2 666
135 721

2 373
13 602
59 712
28 517
126 140
4 892
131 032

Mkr
Realränteobligationer
Övriga obligationer
Certifikat
Onoterade reverslån
Summa
Räntefonder
Summa

2017-12-31

2016-12-31

Verkligt värde
20 573
92 625
13 051
6 806
133 055
2 666
135 721

Verkligt värde
20 381
90 453
7 000
8 306
126 140
4 892
131 032

Av obligationer och andra räntebärande värdepapper avser 9 163 (10 841) miljoner
kronor återinvestering av erhållna kontantsäkerheter relaterade till värdepappers
utlåning. Angående värdepappersutlåning, se vidare not 1 och 17. Säkerheter som
erhålls för utlåning uppgår i snitt till 103 procent av de utlånade tillgångarnas marknadsvärde.

Derivatinstrument brutto
2017-12-31
Positivt
verkligt värde

Negativt
verkligt värde

2
401
23
425
403

-1
-103
-60
-163
-104

FRA/Terminer
CDS
Swappar
Summa
varav clearat

6
14
175
759
548
1 501
195

-33
-57
-2 129
-7
-2 227
-91

Valutarelaterade instrument
Optioner, OTC
Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj
Terminer
Swappar
Summa

152
282
1 276
1 709

Effekt av nettoredovisning
Summa derivatinstrument

3 636

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

Negativt
verkligt värde

1
20
9
134
36
200
163

-3
-9
-186
-0
-198
-198

FRA/Terminer
CDS
Swappar
Summa
varav clearat

1
52
35
823
628
1 539
88

-0
-54
-22
-877
-22
-975
-76

-251
-115
-2 472
-2 838

Valutarelaterade instrument
Optioner, OTC
Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj
Terminer
Swappar
Summa

416
587
0
2
1 937
2 942

-369
-368
-3 085
-3 822

-5 228

Effekt av nettoredovisning
Summa derivatinstrument

4 681

-4 995

Ränte- och kreditrelaterade instrument
Optioner, clearade

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

2016-12-31
Positivt
verkligt värde

Mkr
Aktierelaterade instrument
Optioner, clearade
Innehavda, köp
Innehavda, sälj
Utställda, köp
Utställda, sälj
Terminer
Swappar
Summa
varav clearat
Ränte- och kreditrelaterade instrument
Optioner, clearade

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

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

Mkr
Fondlikvider
Återköpstransaktioner
Återinvesterade kontantsäkerheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa övriga tillgångar

NOT 16
2017-12-31
1 189
1 908
5 525
0
8 623

2016-12-31
1 310
4 142
5 605
50
11 107

Fondkapital

Nettobetalningar mot pensionssystemet
Mkr
Ingående fondkapital
Inbetalda pensionsavgifter
Utbetalda pensionsmedel innevarande år
Överflyttning av pensionsrätter till EG
Reglering av pensionsrätt
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten
Summa nettobetalningar mot pensionssystemet

NOT 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

NOT 14

2017-12-31
771
102
131
49
10

2016-12-31
667
96
113
41
17

1 063

935

Övriga skulder

Mkr
Leverantörsskulder
Fondlikvider
Löneskatter
Personalens källskatter
Återköpstransaktioner
Mottagna kontantsäkerheter
Övriga skulder
Summa övriga skulder

NOT 15

Årets resultat
Utgående fondkapital

2017-12-31
9
1 177
1
3
1 539
14 688
9

2016-12-31
14
1 276
1
3
3 542
16 438
9

17 426

21 282

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
2017-12-31

2016-12-31

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

52
13
12

32
44
12

Summa förutbetalda intäkter och upplupna
kostnader

77

89

Mkr

Rörlig ersättning för år 2015 utbetalades till 40 procent under 2016 och resterande
del utbetalas under 2018. Rörlig ersättning för år 2016 utbetalades till 40 procent
under 2017 och resterande del utbetalas under 2019. Avsättning för rörlig ersättning har även gjorts för år 2017, med 40 procents utbetalning 2018 och resterande
del för utbetalning 2020.
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2017-12-31

2016-12-31

324 375
66 850
-73 999
-2
1
-226

303 031
64 174
-70 595
-1
1
-216

-7 375

-6 637

28 239
345 239

27 981
324 375

Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden

Ställda panter, ansvarsförbindelser och jämförliga säkerheter
Mkr
2017-12-31
Panter för återköpstransaktioner
Mottagna säkerheter
7 433
Avlämnade säkerheter
1 543
Panter för derivathandel
Erhållen kontantsäkerhet
Ställd kontantsäkerhet
739
Utlånade värdepapper för vilka kontantsäkerheter
erhållits
Utlånade värdepapper
14 695
Erhållen kontantsäkerhet
14 688
Utlånade värdepapper mot erhållen säkerhet i
form av värdepapper
Utlånade värdepapper
44 476
Erhållen säkerhet i form av värdepapper
47 705
Utestående åtaganden
Mkr
Onoterade aktier
Fastighets-, infrastruktur- och skogsfonder
Teckningsåtaganden

2017-12-31
8 936
3 991
10 500

Ovanstående säkerheter finns redovisade i not 10, 12 och 14.

2016-12-31
9 747
3 542
713
-

16 435
16 438

42 155
43 697

2016-12-31
6 076
739
8 500

NOTER

NOT 18

Valutaexponering

Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2017
Mkr
Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering brutto
Kurssäkring
Total valutaexponering
Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2016
Mkr
Aktier och andelar
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga placeringstillgångar
Valutaexponering brutto
Kurssäkring
Total valutaexponering

NOT 19

USD

NOK

JPY

GBP

Övrigt

Totalt

60 536
61 262
-378
4 245

1 301
599
-272
5

2 417
191
255
-166

11 412
664
8 323
-310
3 149

53 204
1 642
3 116
-2 596
1 290

128 870
2 306
73 491
-3 300
8 524

125 666
-89 284

1 633
12 043

2 698
4 357

23 237
-17 534

56 657
-65 303

209 891
-155 721

36 382

13 676

7 054

5 703

-8 646

54 170

USD

NOK

JPY

GBP

Övrigt

Totalt

59 838
59 869
-470
6 871

698
128
-77
59

4 445
205
68
147

10 234
618
8 101
-572
53

47 296
1 300
2 380
-2 938
2 154

122 511
1 918
70 684
-3 990
9 283

126 107
-86 906

809
11 210

4 865
-5 388

18 434
-13 108

50 192
-47 501

200 407
-141 692

39 201

12 019

-522

5 326

2 691

58 715

Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki

Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2017
Mkr
Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Derivat, positiva marknadsvärden
Summa investeringstillgångar
Derivat, negativa marknadsvärden
Summa
Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2016
Mkr
Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Derivat, positiva marknadsvärden
Summa investeringstillgångar
Derivat, negativa marknadsvärden
Summa

Observerbara priser i en
aktiv marknad
161 494
128 534
597
290 626
-195
290 431

Observerbara priser i en
aktiv marknad
151 229
122 343
252
273 824
-274
273 550

Modellvärdering med Modellvärdering med ej
observerbara indata
observerbara indata
56 861
7 187
3 039
3 039
-5 033
-1 995

64 048
64 048

Modellvärdering med Modellvärdering med ej
observerbara indata
observerbara indata
50 497
8 690
4 429
4 429
-4 722
-292

59 186
59 186

Totalt
161 494
56 861
135 721
3 636
357 712
-5 228
352 484

Totalt
151 229
50 497
131 032
4 681
337 439
-4 995
332 444
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NOT 19

forts.

Förändring av tillgångar under modellvärdering med ej observerbara indata 2016 till 2017

Mkr
Redovisat värde vid årets ingång
Investerat
Sålt/återbetalt under året
Realiserad värdeförändring
Orealiserad värdeförändring
Förflyttning från nivå 1 eller 2
Förflyttning till nivå 1 eller 2
Redovisat värde vid årets utgång

Noterade aktier
och andelar
-

Onoterade aktier
och andelar
50 497
5 536
-2 647
275
3 200
56 861

Obligationer
och andra räntebärande tillgångar
8 690
3 759
-5 262
0
7 187

Derivat
-

Totalt
59 186
9 295
-7 909
275
3 200
64 048

Obligationer
och andra räntebärande tillgångar
10 349
1 783
-3 540
98
8 690

Derivat
-

Totalt
49 545
10 674
-6 642
-92
5 702
59 186

Förändring av tillgångar under modellvärdering med ej observerbara indata 2015 till 2016

Mkr
Redovisat värde vid årets ingång
Investerat
Sålt/återbetalt under året
Realiserad värdeförändring
Orealiserad värdeförändring
Förflyttning från nivå 1 eller 2
Förflyttning till nivå 1 eller 2
Redovisat värde vid årets utgång

Noterade aktier
och andelar
-

AP3 värderar samtliga innehav till verkligt värde, vilket fastställs utifrån en hierarki av
priskällor och beräkningsmodeller. Verkligt värde definieras som det belopp till vilket
en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras i en normal transaktion mellan marknadsaktörer vid tillfället då värdering görs.
Innehav som finns representerade i de index som fonden använder för likvida
investeringar i aktier och räntebärande värdepapper värderas i första hand till indexleverantörernas värderingspriser. I de fall tillgången inte inkluderas i något index eller
där indexleverantörens pris bedöms som icke tillförlitligt, sker värdering i stället till
noterade priser observerbara i en aktiv marknad. Med aktiv marknad menas en handelsplats där priser ställs oftare än en gång i veckan. Att använda observerbara priser
är alltid första valet vid val av värderingspris och omfattar merparten av AP3s till
gångar, men när dessa inte finns att tillgå tas priserna enligt nästa steg i värderings
hierarkin.
För vissa innehav, främst vissa räntebärande värdepapper samt flertalet derivat
som inte handlas över börs eller hanteras av ett clearinghus, saknas tillförlitliga noterade priser. Värdering sker då utifrån vedertagna modeller vilka i sin tur använder
observerbara marknadsdata för att fastställa ett verkligt värde. Värderingsrisken för
denna grupp bedöms som begränsad. I denna grupp inkluderas också vissa typer av
transaktioner där AP3 är beroende av prisuppgifter från en eller ett par externa motparter för att fastställa ett verkligt värde. För tillgångar där tillgängligt pris bedöms
som mindre tillförlitligt, t.ex. på grund av låg marknadsaktivitet, görs en rimlighetsbedömning av fondens egen värdering baserad på värdering erhållen från tredje part.
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Onoterade aktier
och andelar
39 196
8 891
-3 102
-92
5 604
50 497

Slutligen finns innehav som måste modellvärderas där värderingen till stor del är
beroende av icke observerbara marknadsdata och därmed innehåller en större grad
av bedömning och högre osäkerhet. För AP3s del är det främst innehav i riskkapitalfonder samt onoterade innehav i fastighetsbolag som återfinns i denna kategori.
AP3s värdering av innehav i riskkapitalfonder baseras på den värdering som
erhålls av externa förvaltare. AP3 ställer krav på att förvaltarna ska följa IPEVs principer för värdering samt att fonden revideras av en välrenommerad revisionsfirma.
Värdering från förvaltarna erhålls vanligen inom 90 dagar efter kvartalsslut vilket
innebär att värderingarna av AP3s innehav per 31 december baseras på rapporter
från förvaltarna per 30 september, justerat för kassaflöden under fjärde kvartalet. En
bedömning görs av värderingens tillförlitlighet för att fastställa om eventuella korrigeringar är nödvändiga för att uppnå ett mer rättvisande verkligt värde. Per 31 december 2017 hade inga sådana korrigeringar bedömts nödvändiga. Värderingen påverkas
i första hand av de underliggande bolagens resultatutveckling, men också av aktiemarknadens värdering av jämförbara bolag. Förväntade diskonterade framtida kassaflöden har mindre betydelse för värderingen, då AP3s riskkapitalportfölj i första hand
består av mogna bolag, s.k. buyouts.
I tabellen redovisas AP3s samtliga investeringstillgångar fördelade per värderingskategori. 82 (82) procent av fondens investeringstillgångar kan värderas till observerbara priser i en aktiv marknad. En nedvärdering med 10 procent av de tillgångar som
är mest svårbedömda, dvs. modellvärdering med ej observerbar indata, skulle
påverka AP3s fondkapital med -1,9 (-1,8) procent. Fondens värderingsrisk bedöms
som begränsad.

NOTER

NOT 20

Finansiella risker

Risk mätt som Value at Risk för AP3s portfölj
Mkr
2017
2016

Lägsta nivå

Högsta nivå

Genomsnitt

31 dec

31 dec1

921
1 265

1 828
3 836

1 375
2 144

1 217
1 484

1 536
2 581

1) Kolumnen visar VaR vid likaviktad historisk data.

Fondens innehav är exponerade mot marknads- och kreditrisker, vilka kan innebära
värdeförändringar när t.ex. aktiekurser, räntor, kreditspreadar och valutakurser förändras. AP3 använder Value at Risk (VaR) för att aggregera risk över samtliga risktyper. Per årsskiftet uppgick fondens risk mätt som VaR för totalportföljen till 1 217 (1
484) miljoner kronor. AP3 beräknar VaR med 95 procents konfidensintervall och en
tidshorisont på en dag. Det innebär att 19 dagar av 20 bör de negativa värdeförändringarna i portföljen inte vara större än VaR förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. AP3 baserar VaR-beräkningarna på historiska marknadsdata
för en period om 360 dagar tillbaka i tiden. Den historiska datan viktas exponentiellt,
dvs. de senaste 80 dagarnas marknadshändelser dominerar beräkningarna. Beräkningsmetoden som används är Monte Carlo-simulering, en slumpmässig simulering
av värdeförändringar baserat på historiska data. I tabellen visas också VaR per den 31
december där den historiska datan är likaviktad, varje dag under perioden väger lika
tungt i beräkningen.
Fondens risk mätt som VaR har varierat mellan 921 (1 265) miljoner kronor och
1 828 (3 836) miljoner kronor under året. Skillnaderna i risknivå förklaras främst av
förändrad marknadsvolatilitet och mindre av förändringar av portföljens sammansättning.
Tabellen ovan visar högsta och lägsta nivå på VaR samt risken i genomsnitt och
vid slutet av året för AP3s portfölj. På sid 47 visas riskexponeringen fördelad på AP3s
riskklasser.

Daglig Value at Risk (VaR) för AP3s portfölj 2017
Mkr
3 000

2 000

1 000

0
jan

mar

apr

maj

jun

aug

sep

okt

nov

dec

Likaviktad historisk data

KREDITBETYG

BBB

‹BBB-2

10 870
6 099
50

4 566

248
9 034

57 866

17 538

4 566

9 282

57 866

17 538

4 566

9 282

BBB

‹BBB-2

5 617
7 023
1 346

5 049

253
3 170

AAA

AA

A

Statsobligationer
Bostadsobligationer
Företagsobligationer
Depositioner och repor
Derivat, nettofordran

35 258
3 621
405

48 599
3 338
5 003
785
141

519

Bruttoexponering
Erhållna säkerheter

39 284

Nettoexponering

39 284

Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20161
Mkr

jul

Exponentiellt viktad historisk data

Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20171
Mkr

feb

KREDITBETYG

AAA

AA

A

Statsobligationer
Bostadsobligationer
Företagsobligationer
Depositioner och repor
Derivat, nettofordran

35 214
2 628
708

52 901
3 260
6 355
1 363
249

572

Bruttoexponering
Erhållna säkerheter

38 550

64 128

14 558
709

5 049

3 423

Nettoexponering

38 550

64 128

13 848

5 049

3 423

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

Fondens likviditetsrisk begränsas bland annat genom kravet i AP-fondslagen avseende att AP-fonderna måste hålla minst 30 procent av fondkapitalet i räntebärande fordringar
med låg kredit- och likviditetsrisk. Under 2017 har fondens andel i snitt legat på 32,2 (32,8) procent. Jämförelsesiffrorna i tabellen över kreditrisk har ändrats då Årsredovisning
2016 innehöll fel i denna tabell.
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NOTER

NOT 21

Finansiella tillgångar och skulder som nettas i balansräkningen eller lyder under kvittningsavtal

2017-12-31

Tillgångar, Mkr
Derivat
Tillgångsrepor
Ej likviderade affärer
Summa

Skulder, Mkr
Derivat
Skuldrepor
Ej likviderade affärer
Summa

Kvittning
av finansiella
instrument
enligt avtal
2 625
1 539

Mottagna
säkerheter

Nettobelopp
efter kvittning
414
369

4 947

4 164

0

783

Nettade belopp i
Nettobalans i
Bruttobelopp balansräkningen balansräkningen
5 033
5 033
1 539
1 539

Kvittning
av finansiella
instrument
enligt avtal
2 625
1 539

Ställda
säkerheter
739
4

Nettobelopp
efter kvittning
1 669
0

6 573

4 164

744

1 669

Nettade belopp i
Nettobalans i
Bruttobelopp balansräkningen balansräkningen
4 429
4 429
4 142
4 142

Kvittning
av finansiella
instrument
enligt avtal
2 810
3 542

Mottagna
säkerheter
713

Nettobelopp
efter kvittning
907
599

8 571

6 352

713

1 506

Nettade belopp i
Nettobalans i
Bruttobelopp balansräkningen balansräkningen
4 722
4 722
3 542
3 542

Kvittning
av finansiella
instrument
enligt avtal
2 810
3 542

Ställda
säkerheter
250
6

Nettobelopp
efter kvittning
1 662
0

6 352

256

1 662

Nettade belopp i
Nettobalans i
Bruttobelopp balansräkningen balansräkningen
3 039
3 039
1 908
1 908
4 947

6 573

0

0

Summa i
Övrigt1 balansräkningen
597
3 636
5 525
7 434
261
261
6 383
11 330

Summa i
Övrigt1 balansräkningen
195
5 228
1 539
249
249
444
7 017

1) Övriga instrument i balansräkningen som inte lyder under avtal som tillåter kvittning.

2016-12-31

Tillgångar, Mkr
Derivat
Tillgångsrepor
Ej likviderade affärer
Summa

Skulder, Mkr
Derivat
Skuldrepor
Ej likviderade affärer
Summa

8 571

8 264

0

0

1) Övriga instrument i balansräkningen som inte lyder under avtal som tillåter kvittning.

64

AP3 ÅRSREDOVISNING 2017

8 264

Summa i
Övrigt1 balansräkningen
252
4 681
5 605
9 747
1 310
1 310
7 167
15 738

Summa i
Övrigt1 balansräkningen
274
4 995
3 542
1 276
1 276
1 549
9 813

NOTER

NOT 22

Närstående

Som närstående till AP3 betraktas företag där AP3 genom sin ägarandel har ett
bestämmande eller betydande inflytande, eller där AP3 har nyckelpersoner i
ledande ställning. Följande personer anställda i AP3 var representerade i närstående
bolags styrelser under 2017: Kerstin Hessius i Vasakronan, Hemsö och Trenum;
Bengt Hellström i Hemsö, Trophi och Trenum; Mårten Lindeborg i Regio; Klas Åker-

bäck i Regio och Trophi och Mattias Bylund i Ellevio. Samtliga dessa uppdrag var oavlönade. Dessutom satt AP3s styrelseordförande Pär Nuder i styrelsen för Hemsö
med en ersättning uppgående till 420 tkr under 2017. AP3 hyr sina lokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.

Motpart, Mkr
Vasakronan Holding AB
Ränteintäkter
Lokalhyror
Åtagande om att på Vasakronans begäran köpa
företagscertifikat i bolaget med upp till ett vid var
tid högsta sammanlagda likvidbelopp om:
Aktieägartillskott under året

Motpart, Mkr

2017

2016

9
-8

147
-11

4 500
-

4 500
3 000

Hemsö Fastighets AB
Åtagande om att på Hemsö Fastighets ABs begäran
köpa företagscertifikat i bolaget med upp till ett
maximalt likvidbelopp om:

4 000

4 000

Hemsö Intressenter AB
Ränteintäkter
Ägarlån

88
1 470

88
1 470

2017

2016

36
604

81
2 064

2 000
140

1 436

200

588

Ellevio AB
Ränteintäkter
Ägarlån

294
3 558

301
3 598

Trenum AB
Ränteintäkter
Ägarlån
Ägartillskott under året

8
1 174
50

1 174
25

Trophi Fastighets AB
Ränteintäkter
Ägarlån
Åtagande om att på Trophi Fastighs ABs begäran
köpa företagscertifikat i bolaget med upp till ett vid
var tid högsta sammanlagda likvidbelopp om:
Aktieägartillskott under året
Regio AB
Aktieägartillskott under året
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UNDERSKRIFTER

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Stockholm den 23 februari 2018

Pär Nuder, ordförande              Björn Börjesson, vice ordförande

Malin Björkmo              Peter Englund            Lars Ernsäter

Peter Hellberg               Kerstin Lindberg Göransson              Christina Lindenius

Elisabeth Unell               Kerstin Hessius, verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2018

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen
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Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tredje AP-fonden för år 2017. Fondens årsredovisning ingår på s idorna 44–66
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Tredje AP-fondens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
lagen om allmänna pensionsfonder.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen
fastställes.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Tredje AP-fonden enligt god revisors
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och denna återfinns på sidorna 1–43 samt 69–76. Det
är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har a nsvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om allmänna pensionsfonder. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av fondens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera fonden, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom utför vi följande moment:
• Vi identifierar och bedömer riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• Vi skaffar oss en förståelse av den del av fondens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
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• Vi utvärderar lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• Vi prövar lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi prövar, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana h
 ändelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om fondens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i å rsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att fonden inte längre kan fortsätta verksamheten.
• Vi utvärderar den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och a ndra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat
inventeringen av de tillgångar som Tredje AP-fonden förvaltar. Vi
har även granskat om det finns någon anmärkning i övrigt mot
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Tredje
AP-fonden för 2017.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende förvaltningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tredje AP-fonden enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes
etiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av fondens
tillgångar enligt lagen om allmänna pensionsfonder.
Styrelsen ansvarar för Tredje AP-fondens organisation och
förvaltningen av Tredje AP-fondens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma Tredje AP-fondens
ekonomiska situation och att tillse att Tredje AP-fondens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
Tredje AP-fondens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Tredje AP-fondens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om förvaltningen är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om det
finns någon anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tredje AP-fonden för räkenskapsåret
2017.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda anmärkning.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en p
 rofessionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för Tredje AP-fondens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om förvaltningen.

Stockholm den 23 februari 2018
Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen

68

AP3 ÅRSREDOVISNING 2017

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen

FEMÅRSÖVERSIKT

Femårsöversikt

RESULTAT OCH FLÖDEN
Mdkr
Årets resultat
Nettoflöden från pensionssystemet
Fondkapital per 31/121
AVKASTNING OCH KOSTNADER TOTALPORTFÖLJ
%
Avkastning före kostnader
Rörelsekostnader
Provisionskostnader
Avkastning efter kostnader
Inflation
Real avkastning efter kostnader
Mdkr
Intäkter (inkl. provisionskostnader)
Rörelsens kostnader
Resultat efter kostnader
ANNUALISERAD NOMINELL AVKASTNING EFTER KOSTNADER
%
Fem år (2013-2017)
10 år (2008-2017)
RISK
Risk (1-års standardavvikelse) i totalportföljen, %
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, %
Sharpe-kvot
Sharpe-kvot likvida tillgångar
Informationskvot2, aktiv förvaltning
Risk (10-års standardavvikelse), %
VALUTAEXPONERING
% av totalportföljen2
EXTERN FÖRVALTNING
% av totalportföljen
FÖRVALTNINGSKOSTNADER
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader
Rörelse- och provisionskostnader
Antal anställda 31/12

2017

2016

2015

2014

2013

28,2
-7,4
345,2

28,0
-6,6
324,4

19,6
-4,9
303,0

35,0
-5,1
288,3

32,4
-6,9
258,5

8,9
0,06
0,05
8,8
1,7
6,9

9,5
0,06
0,06
9,4
1,7
7,6

6,9
0,06
0,06
6,8
0,1
6,7

13,8
0,07
0,06
13,7
-0,3
14,1

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

28,4
0,2
28,2

28,2
0,2
28,0

19,8
0,2
19,6

35,2
0,2
35,0

32,6
0,2
32,4

10,5
6,1

10,9
5,7

8,4
5,7

8,8
6,8

9,3
6,5

3,5
4,0
2,8
2,2

6,2
7,2
1,6
1,1

7,0
8,0
1,0
0,5

4,7
5,2
2,8
2,3

4,9
5,7
2,8
2,3

1,9
7,6

1,4
8,0

0,9
8,1

1,4
7,8

1,8
7,9

15,0

17,5

22,8

24,4

20,4

25,0

29,0

31,0

33,2

35,2

0,06
0,10
57

0,06
0,12
57

0,06
0,12
51

0,07
0,12
57

0,07
0,13
53

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

Fondkapitalets förändring
Mkr
Ingående fondkapital1
Nettoflöden mot pensionssystemet
Resultat

2017
324 375
-7 375
28 239

2016
303 031
-6 637
27 981

2015
288 332
-4 944
19 643

2014
258 475
-5 120
34 977

2013
232 956
-6 880
32 398

Utgående fondkapital

345 239

324 375

303 031

288 332

258 475

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 133 975 mkr.
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Marknadsvärde per tillgångsslag
Mdkr
NOTERADE AKTIER1

Sverige
Europa
Nordamerika
Asien
Tillväxtmarknader

Noterade aktier totalt
RÄNTEBÄRANDE1

2017-12-31
44,5
26,9
54,0
7,6
19,8
152,9

2016-12-31
40,3
23,7
50,4
9,2
15,0
138,7

2015-12-31
34,2
29,2
43,9
14,5
11,2
132,9

2014-12-31
31,7
27,6
50,1
12,4
10,4
132,2

2013-12-31
32,6
26,6
41,8
12,4
14,6
128,0

Nominella

Sverige
Euro-området
Storbritannien
USA
Asien

45,8
0,4
9,0
44,8
0,0

45,2
1,4
9,3
44,1
0,0

35,9
2,0
8,5
46,3
3,1

37,8
2,5
8,5
43,1
3,1

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

Realränteobligationer

Sverige
Euro-området
Japan
USA

4,8
0,0
0,2
15,8
120,8

4,8
0,0
0,2
15,5
120,5

5,8
0,0

12,5
0,0

14,5
2,5

13,0
114,5

2,8
110,3

4,6
90,6

Vasakronan
Hemsö
Farmoor
Regio
Sagax
Trenum
Trophi
Ellevio
Skog och jordbruksmark
Internationella fastighetsfonder2

15,2
11,8
3,1
2,3
1,1
1,6
5,3
5,4
5,0
6,2
57,0
10,3
4,1
71,4
345,2

13,8
10,1

12,2
8,2

10,2
6,7

10,3
7,0

1,7
0,9
1,3
6,3
5,2
5,7
7,0
52,0
10,0
3,0
65,1
324,4

0,9
0,8

0,5

0,3

2,7

1,0

4,8
8,5
33,4
10,6
1,8
45,8
288,3

4,3
5,6
28,5
9,8
1,6
39,8
258,5

Räntebärande totalt
ALTERNATIVA INVESTERINGAR1
Fastigheter och Infrastruktur

Fastigheter och Infrastruktur totalt
Onoterade aktier
Övriga tillgångar3
Alternativa investeringar totalt
Totalt

3,4
4,8
5,5
6,6
42,6
10,2
2,7
55,5
303,0

1) 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.
2) Inkluderar infrastrukturfonder.					
3) Under Övriga tillgångar redovisas bland annat investeringar i försäkringsrelaterade risker och konvertibler.					
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Fem största innehaven i svenska noterade bolag

Namn
Volvo AB
Nordea Bank AB
Atlas Copco AB
Swedbank AB
Hennes & Mauritz AB

Antal aktier
23 251 518
31 381 042
8 608 108
11 478 979
11 974 352

Ägarandel i
procent av
kapitalet
1,09
0,77
0,68
1,01
0,72

Tio motparter som erhöll mest aktiecourtage under 2017
Ägarandel i
procent av
rösterna
0,53
0,77
0,44
1,01
0,35

Marknadsvärde, mkr
3 551
3 116
2 840
2 272
2 027

Antal aktier
1 027 535
4 118 336
107 267
14 367 159
713 451

Marknadsvärde,
mkr
1 424
1 126
922
832
816

Deutsche Bank
JP Morgan
KGC Neonet
Nordea

SEB
UBS

Fem motparter som förmedlade de största
affärsvolymerna inom valutaförvaltningen under 2017
BNP Paribas
Citi

Fem största innehaven i utländska noterade bolag
Namn
Apple Inc
Royal Dutch Shell PLC
Alphabet Inc
BP PLC
Johnson & Johnson

ABG/Sundal Collier
Carnegie
Citi
Danske Bank

JP Morgan
Nordea

SEB

Fem motparter som förmedlade de största
affärsvolymerna inom ränteförvaltningen under 2017
Danske Bank
Handelsbanken

JP Morgan
Nordea

SEB

Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna förvaltningsmandat per 31 dec 2017
Mandat
EXTERNA DISKRETIONÄRA MANDAT
Aktiemandat
Passiva mandat
BlackRock Investment Management
BlackRock Investment Management
BlackRock Investment Management
BlackRock Investment Management
Semipassiva mandat
BlackRock Investment Management
BlackRock Investment Management
FONDINVESTERINGAR
Noterade tillgångar
Aktiefonder
Absolutavkastande strategier och hedgefonder
Onoterade tillgångar
Riskkapitalfonder
Fastighetsfonder
Skogsfonder
INTERNA FÖRVALTNINGSMANDAT
Noterade aktier och andelar
Räntor och krediter
Försäkringsrelaterade risker
Onoterade innehav i fastighetsbolag

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER1
TOTALT FONDKAPITAL

Marknadsvärde, mkr

Europa - Småbolag
Japan
Stillahavsasien
Nordamerika - Mellanstora bolag
Nordamerika - Stora bolag
Nordamerika - Småbolag

Andel av fondkapitalet, %

5 225
2 408
5 117
7 447
17 854
3 084
41 135

12%

19 936
7 157

13 123
1 018
4 974
46 209

13%

95 231
106 991
4 139
44 775
251 135

73%

6 759

2%

345 239

100%

1) Består främst av kassa och valutasäkringar.
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Absolutavkastning Den faktiska avkastningen, i
kronor eller procent, som en portfölj haft under
en viss period.

CLS En bank som ägs av aktörerna på
valutamarknaden och som används i de flesta
valutatransaktioner för effektiv avveckling.

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.

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.

Alfa Meravkastning utöver beta som genereras
med hjälp av aktivt positionstagande. Se även
beta.
AP-fondslagen Lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder), styr och reglerar
AP-fondernas verksamhet. Lagen antogs av
riksdagen 2000 och är ett resultat av fempartiöverenskommelsen om inkomstpensionssystemet.
Automatisk balansering Metod att återställa
den finansiella balansen mellan tillgångar och
skulder i pensionssystemet när balanstalet
faller under 1. Annorlunda uttryckt: att
”bromsen” slår till betyder att pensioner och
pensionsrätter ska följa ett balansindex i stället
för inkomstindex.
Balansindex Nyckeltal som används för att
återställa balansen i pensionssystemet. Innebär
att pensionerna stiger långsammare eller, till
och med, sänks.
Balanstal Pensionssystemets totala tillgångar
(exkl premiepensionen) dividerat med
pensionsskulden. Om balanstalet understiger 1
inträder den automatiska balanseringen, vilket
påverkar indexuppräkningen av pensionerna.
Beta Känsligheten för allmänna
marknadsrörelser för en portfölj eller
en enskild aktie. Beta kan uttryckas som
avkastning som erhålls genom en passiv
exponering mot en riskfaktor såsom aktierisk,
kreditrisk och volatilitet.
Buffertfond Utgörs av AP1-AP4 samt AP6.
Buffertfondernas uppgift är dels att jämna ut
tillfälliga variationer mellan pensionsavgifter
och pensionsutbetalningar, dels att bidra till
pensionssystemets långsiktiga finansiering.
Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar
aktiemajoriteten i ett moget bolag.
CDS Credit Default Swap. Se kreditswap.
Clearing Alla aktiviteter som sker med en
transaktion efter avslut på marknadsplats
och innan avveckling, t.ex. rapportering,
riskberäkning och nettning av affärer.
Clearinghus En institution som har fått
tillstånd att bedriva clearingverksamhet.
Oftast en eller ett fåtal per land. I Sverige sköts
derivatclearingen av Stockholmsbörsen där
Stockholmsbörsen träder in som motpart till
alla derivataffärer som har handlats på börsen.
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Derivat Finansiella instrument vars pris
bestäms av underliggande värde. Som derivat
brukar man bland annat räkna optioner,
terminer och swappar. Värdet av ett derivat
beror bland annat på förändringar i det
underliggande värdet.
Distribution Omfattar återbetalt investerat
belopp samt utbetalda reavinster.
Duration Används som ett mått på ränterisk.
Uttrycks som genomsnittlig räntebindningstid
och kan användas för att approximera
värdeförändringar utifrån antaganden om
förändring av räntenivån.
Försäkringsrelaterade obligationer
Obligationer där avkastningen är kopplad till
exponering mot katastrofrisker så som orkaner
och jordbävningar.
Indexförvaltning Se Passiv förvaltning.
Informationskvot Mått på effektiviteten i den
aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden får
betalt för att ta aktiv risk och avvika från den
strategiska portföljen/index. Informationskvot
är den aktiva avkastningen dividerat med aktiv
risk (tracking error).
Inkomstindex Nyckeltal som mäter
genomsnittlig inkomstutveckling i samhället för
varje år. Används för att beräkna pensionernas
utveckling, såvida inte den automatiska
balanseringen, ”bromsen” har slagit till.
Investment grade Obligationer som har en
rating som är BBB eller bättre. Detta förknippas
i allmänhet med låg kreditrisk.
IPEV The International Private Equity and
Venture Capital Valuation Board är en
internationell branschorganisation för
riskkapitalföretag. Organisationen ger bland
annat ut värderingsriktlinjer baserade på IFRS
och US GAAP vilka ses som branschstandard.
ISDA-avtal Bilateralt avtal som skrivs mellan två
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.
Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan
två parter, A och B, i vilket A betalar B en
räntepremie under en viss löptid. B betalar
enbart en premie till A om en fördefinierad
händelse för en viss tillgång inträffar. Storleken
på denna premie utgörs av skillnaden mellan
det nominella underliggande värdet för
derivatkontraktet och marknadsvärdet på den
aktuella tillgången (credit-default-swap).

LSP Långsiktig statisk portfölj. LSP är
nollkostnadsalternativet som AP3s förvaltning
jämförs med. LSP representerar en portfölj
med 50 procent noterade aktier och 50 procent
räntor med en sammansättning av svenska (25
procent) och globala index (75 procent) med
följande vikter: Aktier (50 procent), Räntor
(50 procent), samt en valutaexponering på 20
procent.
Option En option ger innehavaren rätten att
köpa eller sälja en viss underliggande tillgång
till ett i förväg fastställt pris vid en i förväg
fastställd tidpunkt eller period. Utställaren
av en option har motsvarande skyldighet.
Exempel på olika typer av optionskontrakt
är valutaoptioner, ränteoptioner och
aktieoptioner.
OTC En förkortning för Over-The-Counter och
avser kontrakt som ingås och avvecklas mellan
två parter direkt utan att ett clearinghus är
involverat.
Passiv förvaltning Förvaltning som syftar
till att uppnå en avkastning som är identisk
med jämförelseindex, och inte att överträffa
jämförelseindex. Uppnås genom att placera
kapitalet i enlighet med en referensportfölj
eller ett referensindex. Kallas även
indexförvaltning.
PRI (Principles for Responsible Investment)
Ett internationellt nätverk av investerare som
arbetar tillsammans för att implementera sex
principer för ansvarsfulla investeringar.
Private equity Samlingsnamn för aktier
som inte är noterade på en officiell/publik
handelsplats.
Rating Ett mått på en kreditvärdighet som
avspeglar sannolikheten att en motpart med
förpliktelser kan honorera dessa förpliktelser.
Ratingen kan avse motparten generellt eller en
serie värdepapper som motparten har utfärdat.
Real avkastning Nominell avkastning rensad
från inflation.
Realiserad volatilitet Se volatilitet.
Referensportfölj En portfölj av olika tillgångar
där sammansättningen ska ge en grund för
olika slags jämförelser.
Riskbudgetering Anpassning av risknivån i
olika förvaltningsuppdrag utifrån uppdragens
förväntade avkastning och samvariation i
avkastning i syfte att optimera förvaltningens
totala riskjusterade avkastning.
Riskjusterad avkastning Ett sätt att utvärdera
en förvaltningsprestation där avkastningen
ställs i relation till hur stora risker som har tagits
i förvaltningen. Exempel är sharpekvot och
informationskvot.
Riskkapital Avser generellt investeringar i ett
företags egna kapital. Avser ofta investeringar
i företag som inte är marknadsnoterade, dvs.
private equity.
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Sharpekvot Ett mått på riskjusterad avkastning
för en portfölj, dvs. effektiviteten i förvaltningen.
Portföljens avkastning minus den riskfria räntan,
dividerat med standardavvikelsen av portföljens
avkastning.
Stop loss En i förväg bestämd nivå avseende
ackumulerat resultat under en viss period
vilken medför att samtliga positioner stängs
omedelbart.
Swap En swap är ett kontrakt där motparterna
kommer överens om att byta flöden baserade
på en viss underliggande tillgång till i förväg
fastställda villkor. Kontraktet löper ofta över
en period överstigande ett år. Exempel på
olika typer av swapkontrakt är ränte-swap,
valutaränte-swap och total return swap.

Termin En termin innebär ett kontrakt där
motparterna har skyldighet att köpa eller sälja
en viss underliggande tillgång till ett i förväg
fastställt pris vid en i förväg fastställd tidpunkt.
Exempel på olika typer av terminskontrakt är
valutaterminer, ränteterminer, forward rate
agreements (FRA) och aktieindexterminer.
Kontrakten benämns ofta forwards eller futures.
Tracking error Mäter variationen i den aktiva
avkastningen. Mäts som standardavvikelse av
aktiv avkastning. Historisk (ex post) tracking error
beskriver variationen i den aktiva avkastningen
och mäter således förvaltningens risknivå i
efterhand. Förväntat (ex ante) tracking error är
en prognos.
Uppförandekod Koncernövergripande regelverk
och ledningssystem för hantering av miljö- och
etikhänsyn. Kallas på engelska code of conduct.

Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått
som anger den maximala förlust en
värdepappersportfölj kan drabbas av under
en viss tidsperiod givet en viss konfidensnivå.
VaR beräknas vanligen för en period av en
dag och med 95 procents konfidensnivå.
Portföljförvaltning innebär ofta att ändra
portföljens sammansättning så att denna
förlustrisk blir tillfredsställande låg.
Valutasäkring Neutralisering av valutarisk, dvs.
den risk det innebär att placera i en annan valuta
än svenska kronor.
Volatilitet Visar hur mycket avkastningen
varierar. Mäts som standardavvikelse på
avkastningen. Realiserad volatilitet mäts på
historisk avkastning.

Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp) Portföljavkastning
Absolut risk eller volatilitet ( p) Standardavvikelsen för portföljavkastningen
Informationskvot (riskjusterad aktiv avkastning) Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk=
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) Portföljavkastning minus riskfri avkastning dividerat med absolut risk=
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AP-fonderna i det svenska pensionssystemet

Tillgångarna i det allmänna, statliga pensionssystemet utgör total över 80 procent1 av Sveriges samlade
pensionstillgångar vilket ger en bild av hur central den statliga pensionen är i Sverige.
AP3 har tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 rollen som
så kallad buffertfond i inkomstpensionssystemet2. AP1, AP2,
AP3 och AP4 fungerar också buffert mellan år av överskott och
år av underskott mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar. Buffertkapitalet har också som uppgift att bidra till
stabiliteten i inkomstpensionssystemet genom att generera
en hög finansiell avkastning över tiden till låg risk.
Sjunde AP-fonden däremot utgör en valbar fond i premiepensionssystemet3. Premiepensionssystemet utgör en del av
det allmänna pensionssystemet där arbetstagaren själv v äljer
i vilken fond kapitalet ska placeras – avkastningen bestäms
sedan av vilka val man har gjort över tiden.
Idag är den finansiella ställningen i inkomstpensionssystemet god. Tillgångarna överstiger pensionsskulden så att balans
talet är 1,0395. Det förklaras till stor del av AP-fondernas höga
avkastning de senaste åren och deras andel av tillgångarna
uppgår nu till 15 procent (jämfört med 10 procent när systemet infördes 2001). Övriga tillgångar utgörs av värdet av framtida pensionsavgifter och benämns avgiftstillgången.
Det allmänna pensionssystemet i Sverige
Sverige har valt att ha ett allmänt pensionssystem som om
fattar alla arbetstagare. Det finansieras via pensionsavgifter
som betalas av alla arbetsgivare och arbetstagare. Den som
har en låg inkomstgrundad pension kan också erhålla garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa
ersättningar finansieras direkt över statsbudgeten.
Pensionsavgifterna baseras på hela lönen men lön över 7,5
inkomstbasbelopp (7,5 x 62 500 = 468 750 kronor) är inte pensionsgrundande, dvs ger inte rätt till mer allmän pension. Överstigande avgifter utgör istället skatt direkt till statsbudgeten.
Avgifterna uppgår till 18,5 procent av bruttolönen. 16 procentenheter av den pensionsgrundande inkomsten registreras

av Pensionsmyndigheten som en pensionsrätt på varje arbetstagares personliga ”konto” i inkomstpensionssystemet. 2,5
procentenheter sätts av på ett personligt konto i premiepensionssystemet. Dessa statliga pensioner är alltså personliga –
varje arbetstagare ”sparar” till sin egen pension.
Pensionssparandets värdeutveckling
Förutsatt att inkomstpensionssystemet inte befinner sig i
rebalansering så stiger värdet av pensionsbehållning och pensioner i takt med inkomstindex med avsikt att visa följsamhet
med den allmänna löneutvecklingen. När de samlade tillgångarna är mindre än åtagandet och balanstalet därmed under
stiger 1,0 går systemet in i balansering för att återställa den
finansiella ställningen. Under den perioden skrivs värdet istället upp med förändringen i balansindex (inkomstindex multi
plicerat med ett dämpat balanstal). Balanseringen pågår till
dess att balansindex har kommit ifatt inkomstindex.
En stark svensk modell
Det svenska statliga inkomstpensionssystemet har några
egenskaper som brukar föras fram som styrkor:
• Det är självfinansierande och ej en del av statsbudgeten
• Pensioner och pensionsrätter (pensionsskulden) i inkomstpensionssystemet skrivs upp med den genomsnittliga
löneutvecklingen (inkomstindex) i landet
• Inflationskänsligheten i systemet är samtidigt låg eftersom
pensionsavgifterna stiger när lönerna stiger
• Varje år jämförs tillgångarna med skulderna i inkomstpensionssystemet och om kvoten mellan dessa (balanstalet)
understiger 1,0 så går systemet in i balansering för att återställa den finansiella ställningen. På så sätt förblir de finansiella förutsättningarna stabila oavsett demografisk och
ekonomisk utveckling över tiden.

1) Baserat på Pensionsmyndighetens ”Orange Report”, 2016
2) Med ”inkomstpensionssystemet” avses ”försäkringen för inkomstgrundad ålderspension”
3) Premiepensionssystemet utgör en del av det allmänna pensionssystemet där arbetstagaren själv väljer i vilken fond kapitalet ska placeras – avkastningen bestäms sedan av vilka val man har gjort över tiden
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Sveriges pensionstillgångar
12 900 miljarder kronor

Olika privata pensionsförvaltare

Privat pensionsförsäkring

Avgiftstillgången, dvs det förväntade
värdet av framtida pensionsavgifter

Olika tjänstepensionsförvaltare
Inkomstpensionssystemet
Tjänstepension
Övrigt, ej statligt
Allmän pension
AP7
Premiepensionssystemet
PPM

AP1–AP4
AP6

Diagrammet illustrerar de relativa storlekarna mellan olika delar av det svenska pensions
systemet och täcker både den allmänna statliga pensionen samt olika former av tjänste
pension och privat pensionssparande. Totalt uppgår tillgångarna till över 12 900 miljarder
kronor. All data baseras på Pensionsmyndighetens ”Orange rapport 2016”.
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