
Innehållsförteckning enligt GRI
AP3 har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor (ESG, dvs. 
hur hänsyn tas till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning). Hållbarhets-
arbetet hanterar fonden internt genom investeringsanalyser, ägarstyrning 
och med ett särskilt fokus på miljö- och etikfrågor via AP-fondernas 
etikråd. 

Ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger på flera platser i organisationen. 
Kapitalförvaltningen har ett integrerat ansvar vid förvaltning och det  
interna hållbarhetsarbetet drivs i en intern hållbarhetskommitté.

Om redovisningen
AP3s hållbarhetsredovisning har upprättats för att så långt som möjligt 
uppfylla kraven enligt GRI Standarder på nivå ”Core” och det bransch-
specifika tillägget Finansiella tjänster (Financial Services, FS). Samtliga 

GRI Standarder avser version 2016. I redovisningen ingår AP3s verksam-
het, inga avgränsningar har gjorts utan omfattningen är densamma som 
för den finansiella rapporteringen. 

Rapporterade väsentliga områden och indikatorer har valts utifrån såväl 
krav och förväntningar från AP3s intressenter som fondens egna priori te-
ringar, och speglar därmed en gemensam syn på väsentlighet. 

Några av de rapporterade GRI-upplysningarna är inte kompletta enligt 
kraven i standarden, AP3 avser att löpande vidareutveckla information, 
data och rutiner för sin hållbarhetsredovisning. GRI-redovisningen är inte 
granskad av tredje part.
     Detta GRI-index anger var i AP3s årsredovisning 2021 (ÅR) respektive på 
AP3 och Etikrådets hemsida som upplysningar enligt GRI återfinns.

Upplysning Sidnummer/hänvisning
Organisationsprofil
102-1  Organisationens namn ÅR s. 2
102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster ÅR s. 10-12
102-3 Huvudkontorets lokalisering AP3 säljer inga produkter och tjänster. Fonden förvaltar pensionskapital,  

sk buffertkapital, i det allmänna inkomstpensionssystemet.
102-4 Länder där organisationen har verksamhet ÅR s. 58
102-5 Ägarstruktur och företagsform ÅR s. 10. AP3 har enbart kontor i Stockholm.  

Fonden investerar i olika tillgångsslag  globalt.
102-6 Marknader som organisationen är verksam på ÅR s. 31
102-7 Organisationens storlek ÅR s. 10-11
102-8 Information om anställda och andra som arbetar  

för organisationen
ÅR s. 47, 56-57

102-9 Leverantörskedja ÅR s. 60-61
102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation  

och leverantörskedja
ÅR s. 10, 59

102-11 Försiktighetsprincipen ÅR s.10
102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen 

stödjer/omfattas av
ÅR s.17

102-13 Medlemskap i organisationer ÅR s. 17, 24, 29
Strategi
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare ÅR s. 6-9
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer ÅR s. 5-9, 17, 22, 29 samt https://www.ap3.se
Styrning
102-18 Styrningsstruktur ÅR s. 17-18, 31-36
Intressentengagemang
102-40 Lista över intressentgrupper ÅR s. 55
102-41 Kollektivavtal ÅR s. 61
102-42 Identifiering och urval av intressenter ÅR s. 55
102-43 Metoder för intressentdialog ÅR s. 55
102-44 Viktiga frågor som lyfts ÅR s. 55
Redovisningspraxis
102-45 Enheter som ingår i redovisningen ÅR s. 58
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GRI-referens Sidnummer/hänvisning
GRI 201: Ekonomisk påverkan

Hållbarhetsstyrning 103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur  organisationen 
hanterar den samt hur organisationen utvärderar hanteringen.

ÅR s. 6-9, 12, 17-18

Ekonomisk påverkan 201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde ÅR s. 14-15, 56
GRI 205: Antikorruption
Hållbarhetsstyrning 103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur  organisationen 

hanterar den samt hur organisationen utvärderar hanteringen.
ÅR s. 20, 22-24, 29, 55

Antikorruption 205-3 Korruptionsincidenter Inga korruptionsincidenter har förekommit under 2021.
GRI 305: Utsläpp
Hållbarhetsstyrning 103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur  organisationen 

hanterar den samt hur organisationen utvärderar hanteringen.
ÅR s.16-19, 24, 26-27 samt https://www.ap3.se

Utsläpp 305-1-4 Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser ÅR s. 27 samt https://www.ap3.se
GRI 401: Anställning
Hållbarhetsstyrning 103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur  organisationen 

hanterar den samt hur organisationen utvärderar hanteringen.
ÅR s. 31, 53, 60-61

Anställning 401-2 Förmåner till heltidsanställda ÅR s. 60-61
GRI 412: Mänskliga rättigheter
Hållbarhetsstyrning 103-1, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur  organisationen 

hanterar den samt hur organisationen utvärderar hanteringen.
ÅR s. 16-19, 20, 24, 29

Mänskliga rättigheter 412-3 Investeringsbeslut som inkluderar krav för  
mänskliga rättigheter

ÅR s. 21-23, 29, 50, 55

GRI FS: Produktportfölj
Produktportfölj FS6 Portföljens fördelning per region, storlek och sektor ÅR s. 5, 10-11
GRI FS: Aktivt ägarskap
GRI FS: Aktivt ägarskap FS10 Företag med vilka institutionen har interagerat i  miljömässiga 

eller sociala frågor
ÅR s. 20-23, 26-27 samt https://www.ap3.se samt 
http://etikradet.se/etikradets-arbete/

FS11 Förvaltat kapital som omfattas av miljömässig eller  
social screening

ÅR s. 17-19, samt https://www.ap3.se/ samt  
https://etikradet.se/etikradets- arbete/arbetsprocess/

Upplysning Sidnummer/hänvisning

102-46 Definition av redovisningens innehåll ÅR s. 5, 10, 17-18, 55, 75
102-47 Lista över väsentliga frågor ÅR s. 76
102-48 Förändringar av information Inga förändringar
102-49 Förändringar i redovisningen Inga förändringar
102-50 Redovisningsperiod 1/1-31/12 2021
102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen Februari 2021
102-52 Redovisningscykel Årlig
102-53 Kontaktuppgifter ÅR s. 2 samt info@ap3.se
102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards ÅR s. 75
102-55 GRI-index ÅR s. 75-76
102-56 Extern granskning ÅR s. 75
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