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Andra AP-fonden har under 2020 fortsatt arbeta med att integrera klimataspekter i
riskbedömningar och investeringsbeslut, ett arbete som blir allt viktigare. Under året
har fonden utvecklat och implementerat de interna indexen för globala aktier och
företagsobligationer så att dessa följer EU:s ramverk för Paris-Aligned Benchmark.
Fondens mål är ha en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045.
I och med FN:s klimatpanels specialrapport 2018 om effekterna av en
global uppvärmning på 1,5 grader
Celsius har det blivit än tydligare att
det krävs en snabb och kraftfull
omställning. För att stabilisera klimatet
krävs att nettoutsläppen är noll runt
2050. Eftersom temperaturhöjningen är
beroende av hur mycket växthusgaser
som över tid släppts ut, är det viktigt att
utsläppen minskas så snart som möjligt.
Ett viktigt verktyg för att driva på
utvecklingen med att minska
utsläppen är att öka transparensen
och rapporteringen om klimat, för
både företag och investerare.
Som långsiktig investerare är det
uppenbart att AP2 i sin kapitalförvaltning
behöver både ta hänsyn till risker och ta
tillvara på möjligheter till följd av
klimatförändringar och bidra till
övergången till ett samhälle utan
nettoutsläpp av växthusgaser. Redan

2016 publicerade AP2 sitt förhållningssätt
till klimatomställningen. I rapporten
klargör fonden att ambitionen är att
utveckla portföljen i linje med
Parisavtalet och att det uppnås både
genom att integrera klimatanalys i
investeringsprocesser och genom att,
utifrån fondens uppdrag, bidra till
omställningen.
I april 2015 fick Financial Stability
Board (FSB) följande uppdrag av G20:
”Convene public and private sector
participants to review how the
financial sector can take account of
climate-related issues.”1 I december
2015 tillsatte FSB en kommitté ”Task
force on Climate-related Financial
Disclosure” (TCFD) som fick i uppdrag
att ta fram rekommendationer för
rapportering, vilket ska hjälpa aktörer
på den finansiella marknaden att
förstå sina klimatrelaterade risker och
möjligheter.

I juni 2017 presenterade TCFD sina
rekommendationer om klimatrelaterad
information. Det är ett generellt
ramverk för alla typer av organisationer,
med tillägg för vissa sektorer samt för
kapitalägare och kapitalförvaltare. En
rapportering i enlighet med TCFD ska i
korthet innefatta: 1) hur klimatfrågan
behandlas av organisationens styrande
organ (styrelse och ledningsgrupp),
2) vad organisationen har för strategi
kring klimatförändringar och
omställningen till en lågfossil ekonomi,
3) en beskrivning av organisationens
klimatrisker och möjligheter samt
4) information om vilka mätetal och
mål som organisationen använder.
I december 2020 hade mer än 1 600
organisationer i 70 länder registrerat
att de stödjer TCFD. Läs mer på
webbplats www.fsb-tcfd.org
En viktig aspekt vad gäller klimatrisker är att de inte går att helt

eliminera. Däremot är det i portföljförvaltningen möjligt att ta hänsyn
till och minska exponeringen mot
klimatrisker, eftersom olika tillgångsslag,
sektorer och geografier är exponerade
för olika typer av klimatrisker och över
olika tidshorisonter. Identifiering av
klimatrelaterade risker och möjligheter
är därför centralt i TCFD:s ramverk.
TCFD delar upp klimatrisker och
möjligheter i två grupper:
omställningsrisker och fysiska risker.
Omställningsrisker delas upp i
regulatoriska, teknologiska,
marknads- och varumärkesrisker.
Fysiska risker delas upp i akuta och
systematiska. På möjlighetssidan finns
resurseffektivisering, förnyelsebar
energi, produkter/tjänster, marknader
och resiliens2.
För AP2 kan klimatrelaterade risker
och möjligheter ha en finansiell
påverkan som innebär förändringar
både i den strategiska portföljen och i
val av index samt förändringar i
investeringsstrategier för enskilda
tillgångsslag, avinvesteringar från
bolag/värdepapper och dialoger med
bolag och beslutsfattare. AP2 stödjer

TCFD:s ramverk, eftersom det ökar
bolagens transparens och ger
investerare den information som
behövs för att bedöma bolagens
klimatrisker och möjligheter. Det är
också ett viktigt verktyg för fondens
eget arbete, eftersom det ger ett
ramverk för att beskriva och
kommunicera fondens klimatarbete.
AP2 började implementera
rekommendationerna hösten 2017
och publicerade i början av 2018 sin
första rapport. Fonden har i processen
med att analysera sitt klimatarbete
använt de förslag som finns i TCFD:s
rekommendationer både vad gäller
alla sektorer och den specifika
vägledning som ges för kapitalägare
(Bilaga 1). Under 2020 har fonden
utvecklat och implementerat index för
aktier och företagsobligationer i linje
med kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB). Denna rapport ger
en beskrivning av AP2:s klimatarbete
utifrån ramverket samt exempel på
vad fonden kan göra för att utveckla
sitt arbete med klimatrelaterade risker
och möjligheter.

www.g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf
Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.
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TCFD:s ramverk

Styrning

Styrning av klimatrelaterade
risker och möjligheter

Strategi

Aktuell och potentiell påverkan av
klimatrelaterade risker och möjligheter på
organisationens affär, strategi och
finansiella planering

Riskhantering

Processer för identifiering, bedömning
och hantering av klimatrelaterade
risker och möjligheter

Mätetal och mål

Mätetal och mål för att bedöma och
hantera relevanta klimatrelaterade
risker och möjligheter
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BILAGA 1

Styrning
I avsnittet om styrning ingår att beskriva hur ledningen bedömer och hanterar klimatrisker
och möjligheter samt vilken kunskap och tillsyn som styrelsen har i dessa frågor.

Styrelsens tillsyn över
klimatrelaterade risker och
möjligheter
AP2 är en oberoende statlig myndighet
och ska förvalta fondmedlen på ett
föredömligt sätt genom ansvarsfulla
investeringar och ansvarsfullt ägande.
Förvaltningen ska vara till största
möjliga nytta för pensionssystemet.
Vid förvaltningen ska särskild vikt
fästas vid hur en hållbar utveckling
kan främjas utan att det görs avkall på
det övergripande målet om avkastning och risk. AP2 styrs av lag och är
en statlig myndighet under Riksdagen.
Regeringen tillsätter fondens
styrelseledamöter. Varje år lämnar
Regeringen en redogörelse till
Riksdagen om AP-fondernas verksamheter, vilken inkluderar en utvärdering
av fondernas hållbarhetsarbete.
Enligt den lag som reglerar
AP-fondernas verksamhet ska styrelsen
fastställa fondens mål och de övergripande ramarna för verksamheten i
en årlig verksamhetsplan, som bland
annat inkluderar nvesteringsövertygelser,
strategisk portfölj och hållbarhetspolicy.
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Verksamhetsplanen följs upp av
styrelsen och ledningen, och
rapporteras i årsredovisning och
halvårsrapport.
Förvaltningen utgår från
investeringsövertygelserna som
fastställs av styrelsen. Under 2019
sågs dessa över bland annat för att
säkerställa att fondens syn på
hållbarhet i allmänhet, och
klimatförändring i synnerhet,
avspeglas på ett rättvisande sätt.
Översynen utmynnade i två nya
övertygelser ”Hållbarhet lönar sig”
respektive ”Klimatförändringar är en
systemrisk”.
Styrelsen fastställer den strategiska
portföljen minst en gång per år som
en del av fondens verksamhetsplan.
I den strategiska tillgångsallokeringen
har AP2 ett långsiktigt perspektiv på
30 år. Den strategiska portföljen
utgår från fondens ALM-analys (ALM
kommer från engelskans Asset and
Liability Management.). Sedan 2019
beaktas klimataspekter, vilket påverkat
de framåtblickande antaganden som
används i ALM-analysen.

Styrelsen tar beslut om alla
indexförändringar. I det underlag
som AP2 tar fram inför beslut om
eventuella indexförändringar sker en
ESG-analys, som bland annat
innehåller en analys av hur
förändringen kommer att påverka
koldioxidavtrycket. Klimataspekter
ingår alltså i fondens utvärdering av
nya index och/eller indexförändringar.
Flera av de index som fonden
använder har hållbarhetsprägel.
Hösten 2020 beslutade styrelsen att
implementera index i enlighet med
EU:s ramverk Paris-Aligned
Benchmark för globala aktier och
företagsobligationer som förvaltas
internt. Dessa utgör cirka hälften av
AP2:s fondkapital. I och med
implementeringen av dessa index har
fonden avslutat den finansiella
klimatriskanalys som sedan 2013
gjorts för fossilenergibolag.
AP2 har en process för att löpande
informera styrelsen om fondens
hållbarhetsarbete, där klimatrelaterade
frågor ingår. Styrelsen har möjlighet
att diskutera ESG och klimatfrågor

vid varje möte. Styrelsen erhåller
årligen en klimatrapport, som
innehåller information om fondens
olika aktiviteter inom klimat. Hela
styrelsen har också fått en utbildning i
ESG, där klimat var inkluderat.
Ledningens roll vad gäller
bedömning och hantering av
klimatrelaterade risker och
möjligheter
AP2:s ledningsgrupp, fondens chefsstrateg och seniora hållbarhetsanalytiker ansvarar för det strategiska
hållbarhetsarbetet samt implementering
och uppföljning. De har regelbundna
möten för att diskutera och förankra
fondens arbete med hållbarhet. Klimat
är ett viktigt hållbarhetsområde, som
också är ett av fondens fyra fokusområden.
Alla personer i ledande befattningar
har ett ansvar att beakta klimat utifrån
sina olika roller. Klimatrelaterade
risker och möjligheter avseende
investeringarna är inkluderat i
kapitalförvaltningschefens ansvar.
Chefen för risk- och avkastningsanalys

är ansvarig för att utveckla hur fonden
ska mäta sin hållbarhetsprestanda
gentemot en basportfölj. Den seniora
hållbarhetsanalytikerns ansvar är att
informera och kommunicera fondens
ESG-arbete till styrelsen samt att
utveckla styrelsens kunskap och
kompetens inom klimat.
Analys av klimatrelaterade
investeringsmöjligheter initieras av
förvaltningsledningen. Eftersom
fonden är en liten organisation, där
flera ledningspersoner är direkt
involverade i klimatarbetet, har
ledningen god kännedom om det
arbete som sker. Därmed har fonden
goda möjligheter att bedöma och
hantera klimatrelaterade risker och
möjligheter.
Som en del i arbetet med
affärsplanen för 2021 till 2023,
startade fonden i början av 2020 ett
antal spaningar inom områden som
bedömdes viktiga för utvecklingen
av verksamheten och som fonden
behövde ökad information om. Ett
område var hållbarhet. Inom hållbarhet
gjordes fyra huvudspaningar. Den
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första var ökade fysiska risker på grund
av otillräckliga åtgärder för att
bekämpa klimatförändringar. Det
innebär bland annat att arbetet med
att förstå och hantera riskerna för
portföljen, som effekterna av
klimatförändringar utgör, måste
utvecklas ytterligare. Det innebär
också att det fortsatt kommer att vara
viktigt att göra investeringar, såsom
hållbar infrastruktur, som syftar till att
bidra till en hållbar utveckling. Den
andra spaningen var att kapitalflöden
till hållbara investeringar, såväl som
regleringar inom hållbarhet, kommer
att fortsätta att öka. Att förstå dessa
kommer att vara viktigt för att
navigera portföljen de kommande
åren. Den tredje spaningen var att
fokus på biologisk mångfald kommer
att öka. Förlust av biologisk mångfald
är intimt kopplat till klimatförändringar
och kan leda till betydande sociala och
ekonomiska kostnader. Det är viktigt
att förbättra kunskapen om biologisk
mångfald och ta hänsyn till biologisk
mångfald i förvaltningen. Den fjärde
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BILAGA 1

och sista huvudspaningen var att fokus
på sociala frågor kommer att öka. Det
kommer exempelvis krävas fortsatt
stort fokus på mänskliga rättigheter.
Även samspelet mellan olika områden
inom hållbarhet, såsom mänskliga
rättigheter och klimatförändringar,
kommer att vara viktigt att beakta i
integreringen av hållbarhet i
förvaltningen.
En målbild i affärsplanen är att
fonden till 2023 ska ha utvecklat en
mer effektiv, hållbar och resilient
portfölj. I affärsplanen tydliggörs vilka
som ansvarar för fondens olika
aktiviteter.
Fortsatt arbete
AP2 kommer att fortsätta att utveckla
och förtydliga information och
processer vad gäller tillsyn och
bedömning av klimatrelaterade risker
och möjligheter.
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Strategi
I avsnittet om strategi ingår att rapportera om aktuell och potentiell påverkan av
klimatrelaterade risker och möjligheter för organisationens affär, strategi och finansiell
planering. För Andra AP-fonden som kapitalägare innebär det att risker och
möjligheter ska identifieras och beskrivas utifrån fondens investeringsstrategi.

Klimatrelaterade risker och
möjligheter
Klimatförändringarnas betydelse för
den ekonomiska utvecklingen i världen
väntas bara fortsätta att öka. De
påverkar förutsättningarna för alla
sorters mänsklig aktivitet, från skogsoch jordbruk till industri och hur städer
fungerar. Samtidigt har olika länder
och industrier olika förutsättningar för
att hantera förändringarna. Vissa
länder är på grund av sitt geografiska
läge extra utsatta medan andra har
näringsliv som domineras av industrier
som i vissa fall måste upphöra eller
kraftigt begränsas.
AP2 utgår i huvudsak från ett
mycket långsiktigt perspektiv,
närmare bestämt 30 år, i linje med
fondens uppdrag och roll i det
allmänna pensionssystemet. Detta
långsiktiga perspektiv avspeglas i
valet av strategisk portfölj, som
innefattar såväl den långsiktiga
fördelningen av kapitalet mellan olika
breda tillgångsklasser som de
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strategier som avgör fördelningen
inom respektive tillgångsklass mellan
enskilda värdepapper. Den strategiska
portföljen och dess avkastning ska
vara till så stor nytta som möjligt för
pensionssystemet – ett mål som
fonden inte får göra avkall på.
Med AP2:s långsiktiga
placeringshorisont är det avgörande
att beakta klimataspekter i
investeringsbesluten. Det måste göras
hela vägen från högsta strategiska
nivå ner till den enskilda placeringen.
Det avspeglas också i fondens
investeringsövertygelser, där en av
övertygelserna är att ”hållbarhet lönar
sig”. AP2 betraktar i synnerhet
klimatförändringar som en långsiktig
risk i fondens portfölj och således för
pensionssystemet. Det gäller inte bara
för enskilda branscher och bolag, utan
även för breda tillgångsklasser såsom
aktier och obligationer genom dess
potentiella påverkan på den globala
ekonomin. Det uttalas också i
investeringsövertygelserna genom

övertygelsen att ”klimatförändringar
är en systemrisk”. Fondens ambition
är att utveckla en hållbar strategisk
portfölj i linje med Parisavtalet.
Fonden arbetar både med att ta
hänsyn till och minska den finansiella
klimatrisken och aktivt bidra till
omställningen.
Klimatrisker och möjligheter finns
även i det korta och medellånga
perspektivet. På kortare sikt innebär
omställningen till ett lågkoldioxidsamhälle även investeringsmöjligheter, till exempel i bolag inom
förnyelsebar energi, samtidigt som
tillgångar vilka inte bedöms som
hållbara utgör en risk.
AP2:s hållbarhetsstrategi utgår
från det lagstadgade uppdraget samt
fondens investeringsövertygelser.
Strategin speglar också fondens
vision och värderingar.
Investeringsövertygelserna ger de
yttre ramarna för fondens syn på
hållbarhet i förvaltningen. Därutöver
har, givet övertygelserna, ett antal

mer konkreta principer för hållbarhet
fastställts.
AP2:s sex principer för hållbarhet är:
1.
AP2 integrerar hållbarhet i alla
investeringsprocesser.
2. AP2 söker aktivt investeringar
som bidrar till en hållbar
utveckling.
3.
AP2 arbetar utifrån
fokusområden.
4. AP2 använder dialog som ett
verktyg.
5. AP2 tillämpar ett vetenskapligt
förhållningssätt.
6. AP2 strävar efter att vara
ledande inom hållbarhet.
Hållbarhetsstrategin utgår från
dessa principer och syftar till att
konkretisera aktiviteterna som ska
utföras för att nå det övergripande
målet om en hållbar strategisk
målportfölj, vilket inkluderar att den
ligger i linje med Parisavtalet.

Strategin innehåller också mål för att
kunna analysera hur fondens arbete
med hållbarhet påverkar avkastning
och risk samt vilken påverkan fondens
arbete har på den reala ekonomin.
Påverkan av klimatrelaterade risker
och möjligheter
Klimatförändringar bedöms kunna få
stor inverkan på den långsiktiga
avkastningen. AP2:s mål är därför att
utveckla portföljen i linje med
Parisavtalet. Det uppnås genom att
integrera klimatanalys i investeringsprocessen samt, utifrån fondens
uppdrag, bidra till en omställning mot
ett 1,5-graderssamhälle. Fondens
ambition är även att integrera andra
hållbarhetsområden i förvaltningen av
samtliga tillgångsslag, där utformningen av integreringen anpassas till
respektive tillgångsklass och de
förutsättningar som gäller.
Under 2019 introducerades de risker
som klimatförändringar innebär i ALManalysen, fondens verktyg för att ta fram
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rätt strategisk portfölj. Portföljen
representerar den tillgångssammansättning som bedöms ha bäst
förutsättning att nå målet för AP2:s
placeringsverksamhet under en
tidshorisont på 30 år. Långsiktiga
antaganden om avkastning och risk för
de olika tillgångarna, liksom hur dessa
avkastningar förhåller sig till
utvecklingen av samhällsekonomin och
demografin, är mycket centrala för
analysen. ALM-analysen utgår från den
förväntade negativa påverkan på
ekonomisk tillväxt i ett scenario där
tillräckliga globala åtgärder inte vidtas
och den globala temperaturökningen
blir 3 grader Celsius istället för att
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begränsas till de cirka 1,5 grader
Celsius som egentligen krävs. De
bedömda negativa konsekvenserna på
förväntad ekonomisk tillväxt i ett
sådant scenario, och i slutändan
avkastningar på finansiella tillgångar,
utgår från den akademiska forskningen
inom området. Under 2020
undersöktes effekterna på ekonomisk
tillväxt vid ökad förekomst av
extremväder i en varmare värld.
AP2 har sedan 2013 haft en
arbetsgrupp för att identifiera
regulatoriska omställningsrisker och
för att identifiera och avinvestera
bolag med betydande klimatrisk.
Arbetsgruppen har fokuserat på de

AP2:s investeringsövertygelser
1.

Gedigen analys av pensionssystemet centralt för strategivalet.

3.

Diversifiering minskar risken.

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Systematiskt risktagande krävs.

Aktiv förvaltning skapar mervärde.
Hållbarhet lönar sig.

Klimatförändringar är en systemrisk.

Långsiktigt uppdrag ger speciella möjligheter.
Människor och kultur är kritiska för framgång.

Stabila processer är en förutsättning för bra resultat.
Hög kostnadseffektivitet ger bättre resultat.

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020

SCENARIOANALYS

RISKHANTERING

tillgångsslag och sektorer som
bedömdes vara mest riskfyllda från
ett finansiellt perspektiv, det vill säga
noterade aktier och företagsobligationer i fossilbolag och
kraftbolag. Arbetsgruppen tog fram
kriterier för att bedöma finansiell
klimatrisk och analyserade
tillgångarna utifrån dessa, vilket
resulterade i avinvesteringar från
totalt 80 bolag. Under 2020 har denna
process ersatts av en process kopplad
till EU:s ramverk för klimatindex, som
anger kriterier för vilka bolag med
koppling till fossila energikällor som
bör uteslutas i en portfölj som ligger i
linje med Parisavtalet.
Under 2020 har AP2 arbetat med
att anpassa sina egenutvecklade
index för globala aktier och företagsobligationer till det ramverk som EU
tagit fram gällande klimatindex, ParisAligned Benchmarks (PAB). AP2 ser ett
stort värde i att kunna anpassa sina
index till Parisavtalet baserat på ett
vetenskapligt förankrat ramverk som
fastställts av EU. Två av kraven i PABramverket är att indexets koldioxidavtryck ska minska med 50 procent i
förhållande till ett vanligt marknadsviktat index samt att det sedan ska
minskas med 7 procent per år. PABanpassningen innebär även att bolag
med verksamhet kopplad till fossila
energikällor utesluts ur index. 250
bolag har uteslutits från fondens

MÄTETAL OCH MÅL

globala aktieportföljer till följd av detta.
Mer om AP2:s arbete med PAB på sid 8.
Sedan 2008 investerar fonden i
gröna obligationer, inom ramen för
den noterade ränteportföljen, vilka
bedöms bidra positivt till
klimatomställningen. Sedan 2015 är
gröna obligationer dessutom ett eget
tillgångsslag i den strategiska
portföljen. Under 2019 beslutade
fonden att öka den strategiska
allokeringen från 1,0 till 3,0 procent.
AP2 har de senaste åren också
investerat i sociala obligationer.
Hållbarhetsrisker blir allt viktigare
för förvaltningen av statsobligationer
på tillväxtmarknader. AP2 har som ett
första steg valt att byta till externt
konstruerade index från JP Morgan,
vilka integrerar hållbarhetsfaktorer.
Inom den onoterade portföljen ser
fonden möjligheter att aktivt bidra till
klimatomställningen. För portföljen av
konventionella fastigheter är
energifrågor viktiga på både kort,
medel och lång sikt. Sedan lång tid har
fondens innehav bedrivit ett
kontinuerligt arbete med att minska
energianvändningen i fastigheterna.
Fonden inledde år 2010 en breddning
av fastighetsportföljen till skogs- och
jordbruksfastigheter. Huvudsyftet med
investeringarna var att uppnå ökad
diversifiering i spåren av finanskrisen,
men investeringarna har utöver det
stark koppling till klimat.

BILAGA 1

Skogsfastigheter, där den förväntade
återväxten är betydligt högre än
avverkningsvolymen, kan agera som
koldioxidsänka. Möjligheter finns att
sälja sådana kolkrediter. Skogens roll
som koldioxidsänka kan komma att få
en större betydelse på längre sikt,
både som levande skog och genom att
användningen av träråvara ökar inom
till exempel byggnation.
Inom portföljen av riskkapitalfonder
har AP2 sedan flera år investerat i
fonder som fokuserar på förnyelsebar
energi. På senare tid har fonden sökt
efter möjligheter att investera i
mindre bolag och fonder med fokus
på hållbarhet. Under 2019 beslutade
AP2 även om en allokering till så
kallad hållbar infrastruktur, det vill
säga infrastrukturtillgångar som
bidrar till en hållbar utveckling i linje
med Parisavtalet. Under 2020 har tre
investeringar gjorts inom detta
tillgångsslag.
Motståndskraften för olika
klimatrelaterade scenarier
Under 2019 arbetade AP2 med att
undersöka hur olika klimatscenarier
kan inkluderas i valet av den övergripande strategiska tillgångsallokeringen. Fondens nuvarande
strategiska färdplan har som mål att till
2023 ha utvecklat en mer effektiv,
hållbar och resilient portfölj. Med en
hållbar portfölj menas en strategisk
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-

EU Paris-Aligned Benchmark
Under 2020 har fonden anpassat sina index för
globala aktier och företagsobligationer till
kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB).
De mandat som förvaltas mot dessa index har
också anpassats i enlighet med dessa kriterier.
Under 2019 konkretiserade EU, inom ramen
för ”Handlingsplan för finansiering av hållbar
tillväxt”, regler och kriterier gällande klimatindex.
Syftet med den av EU-kommissionen lanserade
handlingsplanen är att:
•

Omorientera kapitalflöden till hållbara
investeringar i syfte att åstadkomma
hållbar tillväxt.

•

Hantera finansiella risker orsakade av
klimatförändringar, miljöpåverkan och
sociala orättvisor.

•

Uppmana till transparens och
långsiktighet i finansiella och
ekonomiska aktiviteter.

Ett av nyckelområdena inom handlingsplanen
avser regler och kriterier för så kallade klimatindex. Detta ramverk har arbetats fram av den
av EU tillsatta ”Technical Expert Group” (TEG)
för att komplettera den redan befintliga förordningen för kommersiella indexleverantörer.
Inom ramverket finns två varianter av klimatindex, EU Climate Transition Benchmark (CTB)
eller EU Paris-Aligned Benchmark (PAB), varav
PAB är den mest ambitiösa varianten. Ett index
som uppfyller PAB ska konstrueras på ett sådant
vis att dess utsläpp av koldioxid överensstämmer med en global uppvärmning i linje med
Parisavtalet, det vill säga väl under 2 grader
Celsius baserat på de rekommendationer och den
vetenskapliga grund som sammanställts av FN:s
klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC).

Syftet med dessa index är att:
•

Uppmana till en hög grad av jämförbarhet
av metodiker för konstruktion av olika
klimatindex.

•

Underlätta för investerare att hitta index
som ligger i linje med deras
investeringsövertygelser och
investeringsstrategier.

•

Öka transparensen gällande
investeringars påverkan, framförallt
med avseende på klimatpåverkan och
energiomställning.

•

utsläppen utvecklas framöver, forskning och
resultat från bland andra IPCC samt ökad tillgång
på data. Syftet med detta ramverk är inte bara att
minska utsläppen av växthusgaser utan även att
gynna företag som bidrar positivt till klimatomställningen. AP2 anser att det är en fördel att
anpassa sig till ett genomarbetat ramverk fastställt
av tredje part, i detta fall EU.
För att ett index ska vara ett PAB måste det bland
annat uppfylla följande krav:
•

Vid implementeringen ska indexets
koldioxidintensitet vara maximalt 50
procent av koldioxidintensiteten i det
motsvarande marknadsviktade indexet.

•

Koldioxidintensiteten ska därefter minska
med minst 7 procent per år för att uppnå
nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

•

Får inte innehålla bolag som har en viss
andel försäljning från kol, olja och/eller
naturgas eller som producerar alltför
smutsig el.

•

Ha minst samma totala exponering mot
sektorer med hög klimatrisk, exempelvis
elproduktion och transport, som ett
marknadsviktat index.

•

”Do no harm”-principer ska gälla, det vill
säga minskning av fossila bränslen och
växthusgaser får inte ske på bekostnad av
andra viktiga principer inom ramen för
ansvarsfull förvaltning. Det betyder till
exempel att bolag som är involverade i
kontroversiella vapen eller som systematiskt brutit mot globala normer (såsom
UN Global Compact Principles) ska
exkluderas.

Förebygga ”greenwashing”.

Om en indexleverantör vill marknadsföra sitt
index som klimatindex i allmänhet, och EU Climate
Transition Benchmark eller EU Paris-Aligned
Benchmark i synnerhet, måste leverantören
tillgodose att reglerna och kriterierna är uppfyllda
och ansöka om godkännande hos berörd
tillsynsmyndighet. AP2 är inte en indexleverantör
och lyder därför inte under förordningen som
reglerar en indexleverantörs verksamhet. Fonden
anser dock att detta ramverk är så viktigt och
användbart att den valt att anpassa index och
portföljer i enlighet med dess kriterier.
Fonden har valt att anpassa index och portföljer
för globala aktier och företagsobligationer efter
den mer ambitiösa varianten av klimatindex, PAB,
vilket innebär att cirka 50 procent av fondens
kapital omfattas av denna förändring.
Ramverket för PAB ställer långtgående krav på
avinvestering av fossil verksamhet samt minskning
av växthusgaser. Fördelarna med att anpassa
fondens index och portföljer efter de krav som
definieras av PAB är att detta ramverk är fastställt
av EU på en tydlig vetenskaplig grund och
kommer att uppdateras över tid baserat på hur

Fonden avser att under 2021 fortsätta att anpassa index och portföljer för andra tillgångklasser i enlighet med kriterierna för PAB.

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020
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portfölj som, genom att hållbarhet
integrerats i underliggande delbeslut,
har bättre förutsättningar att uppfylla
det övergripande målet om att vara
till största möjliga nytta för
pensionssystemet på lång sikt.
Integrering av hållbarhet är
nödvändigt för att uppnå målet. En
hållbar strategisk portfölj, utan att
avkall görs på det övergripande målet,
syftar också till att främja en hållbar
utveckling. Med en resilient portfölj
kan man ytterligare analysera
effekterna av klimatförändringar på
portföljen och anpassa den så att den
är robust i olika tänkbara scenarier.
Under 2019 initierade IIGCC
(Institutional Investor Group on
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Climate Change) ett initiativ, ”ParisAligned Investment Initiative”, för att
visa hur investerare kan utveckla sina
portföljer för att ligga i linje med
Parisavtalet. Totalt deltar 70 av
IIGCC:s medlemmar i detta initiativ.
Syftet med initiativet är att:
1.
Ta fram definitioner för
nyckelbegrepp relaterade till
att utveckla portföljer i linje
med Parisavtalet samt skapa
konsensus kring dessa bland
investerare.
2. Analysera potentiella metoder
som kan användas för att
bedöma olika tillgångsslag.
3. Ge investerare en förståelse för

RISKHANTERING

implikationerna av att utveckla
portföljer i enlighet med
Parisavtalet genom att testa
tillvägagångssätt och metodik
för verkliga portföljer samt
analysera finansiella egenskaper,
risker och möjligheter
förknippade med att utveckla
portföljer i förhållande till
Parisavtalet.
Initiativet har fyra arbetsgrupper:
statsobligationer, noterade aktier och
företagsobligationer, fastigheter samt
strategisk tillgångsallokering.
Representanter från AP2 är med i
styrgruppen samt i arbetsgrupperna
för statsobligationer och fastigheter.

MÄTETAL OCH MÅL

Under 2020 har styrgruppen tagit fram
ett ’Net Zero Investment Framework’,
som varit ute för konsultation. Det
slutgiltiga ramverket kommer att
presenteras i början av 2021. Mer
information på IIGCC:s webbplats
www.iigcc.org
Fortsatt arbete
Klimat fortsätter att stå högt upp på
AP2:s agenda och implementeringen
av TCFD ingår i fondens pågående
arbete. Under 2021 kommer fokus
vara på att implementera hållbarhetsstrategin som har ett stort fokus på
klimat. Bland annat planerar fonden
att anpassa ytterligare index med
ambitionen att de ska uppfylla

BILAGA 1

kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark.
Förvaltningen arbetar aktivt, på
olika sätt, med att inkludera
klimatrisker och möjligheter i sina
analyser samt finna investeringsmöjligheter för olika tillgångsslag.
Integreringen av klimatriskanalysen
kommer att fortsätta att utvecklas.
Fonden avser att vidareutveckla synen
på vad som är betydande klimatrisker
och möjligheter för fler tillgångsslag/
sektorer/geografier samt vilken
tidshorisont de har.
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Scenarioanalys
Vetenskaplig förankring är viktigt. En av Andra AP-fondens principer för hållbarhet är att
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. I fondens arbete med klimatscenarier är därför
utgångspunkten FN:s klimatpanels (IPCC) rapporter. IPCC har i uppdrag att sammanställa
det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser och möjliga
lösningar, och därefter överlämna denna klimatinformation till världens regeringar.

IPCC:s specialrapport om konsekvenserna
av global uppvärmning med 1,5 grader
Celsius, som kom i oktober 2018, togs
fram på begäran av FN:s ramkonvention
om klimatförändringar (UNFCCC,
United Nations Framework Convention
on Climate Change). Denna begäran är
inskriven i Parisavtalet. Rapporten
beskriver effekter av en global
uppvärmning på 1,5 grader och
relaterade utsläppsbanor av
växthusgaser, i syfte att stärka den
globala förmågan att svara upp mot
hotet från klimatförändringar, att
fastställa målsättningar inom hållbar
utveckling och ansträngningar för att
utrota fattigdom.
Rapporten pekar på stora skillnader
mellan 1,5 och 2 graders global
uppvärmning. Huvudbudskapet är att
en uppvärmning på 1,5 grader får

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020

allvarliga konsekvenser för många
människor, för miljön och för
ekosystemen. En hög klimatambition i
närtid med utsläppsminskningar är
avgörande för att kunna hantera både
klimatfrågan och öka möjligheterna
att nå FN:s globala hållbarhetsmål.
IPCC konstaterar att det finns olika
alternativ att begränsa uppvärmningen
till 1,5 grader, men det krävs snabba
åtgärder. En betydelsefull skillnad
mellan olika scenarier är om ett
tillfälligt överskridande av
uppvärmningsnivån tillåts eller inte. I
scenarier för 1,5 grader med inget
eller begränsat överskridande av
uppvärmningsnivån minskar de
antropogena globala nettoutsläppen
av koldioxid (utsläpp orsakade av
människan) med cirka 45 procent
från 2010 års nivå fram till 2030 och

når netto noll runt 2050. I scenarier
där ett högt överskridande tillåts är
det möjligt att avvakta med
utsläppsminskningar till 2030, men
sedan krävs både en kraftig minskning
av utsläpp och ett stort upptag av
koldioxid (negativa emissioner). I
rapporten ges fyra exempel på 1,5
gradersscenarier med olika strategier
för att minska utsläppen och olika
tekniker för att avlägsna koldioxid
från atmosfären, från nyplantering av
skog till teknisk infångning och
lagring av koldioxid.
AP2 publicerade 2016 sitt förhållningssätt till klimatomställningen, där
fonden slår fast att ambitionen är att
utveckla portföljen i linje med
Parisavtalet. För AP2 innebär det att
klimatriskanalys integreras i
investeringsprocesser och att fonden

Tröskeleffekter
Med ”tröskel” menas här en kritisk punkt då en stor
förändring plötsligt inträffar, som skulle kunna få en stor
negativ inverkan på klimatet, till exempel att istäckena vid
polerna smälter eller att permafrosten tinar. Om en
tröskel passeras är det risk för en dominoeffekt, eftersom
de olika tröskeleffekterna är sammanlänkade. Det skulle
innebära en risk för en ”hot-house earth”, att jorden går
från att vara en koldioxidsänka till en koldioxidkälla.
Steffen et al (2018), Trajectories of the Earth System in the
Anthropocene, PNAS, Vol 115, No 33 samt Rochha et al (2018),
Cascading regime shifts within and across scales, Science 21 Dec 2018,
Vol 362, Issue 6421, pp 1379-1383.
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aktivt söker investeringar som bidrar
till omställningen. I 2019 års rapport
valde fonden att rapportera
utvecklingen av portföljen gentemot
det mest konservativa av IPCC:s 1,5
gradersscenarier (kallat P1 i figuren
nedan) på grund av osäkerheten kring
tröskeleffekter och möjligheterna att få
till en storskalig koldioxidinfångning i
närtid (10 år). I detta scenario ska
växthusgasutsläppen minskas med 50
procent 2030 jämfört med 2010 och
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med 82 procent 2050. I och med att
fonden under 2020 beslutade att
implementera index som följer
kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB) kommer fonden
fortsättningsvis att rapportera
utvecklingen i linje med Parisavtalet i
enlighet med detta ramverk. EU har
valt att följa ett konservativt 1,5
gradersscenario med inget eller lågt
överskridande. I kriterierna för PAB
ska koldioxidavtrycket vara minst 50
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procent lägre än för motsvarande
marknadsviktat index det första året
och ska sedan minska med 7 procent
per år fram till 2050. Det innebär att
koldioxidavtrycket år 2030 ska vara 24
procent och 2050 6 procent jämfört
med det marknadsviktade indexet för
2020. Läs mer om uppföljningen av
AP2:s index för gobala aktier och
företagsobligationer i förhållande till
PAB-kriterierna på sidan 8.

FÖRDELNING AV BIDRAG TILL GLOBALA NETTOUTSLÄPP AV KOLDIOXID
I FYRA ILLUSTRATIVA EXEMPEL PÅ MODELLERADE UTVECKLINGSVÄGAR

Källa: Figur SPM.3b från IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse
gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte,
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock,
M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.
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Riskhantering
I avsnittet om riskhantering ska organisationen beskriva hur man identifierar, bedömer
och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter, och hur dessa är integrerade i
organisationens övergripande riskhantering. Kapitalägare ska även beskriva
dialogaktiviteter med portföljbolag och hur den totala portföljen är positionerad
gentemot en omställning till ett lågkoldioxidsamhälle.
TCFD kom under 2020 med en rapport
för att ge ytterligare vägledning vad
gäller integrering och rapportering
av riskhantering, eftersom deras
rekommendationer inom detta område
anses svåra att implementera av många
organisationer. Klimatrelaterade risker
kan karakteriseras genom:
• Att effekter kommer att ske på
lokal, regional och global nivå och
att många olika sektorer kommer
att påverkas.
• Längre tidshorisonter och
långlivade effekter.
• Klimatförändringar är dynamiska
och det finns många okända
parametrar.
• Klimatsystemet är komplext och
plötsliga förändringar kan ske som
i sin tur kan medföra irreversibla
effekter.
• Klimatrisker påverkar
socioekonomiska och finansiella
system.

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020

Under 2019 gjorde AP2 en översyn
av sina investeringsövertygelser och
lade till övertygelsen ”Klimatförändring
är en systemrisk” i och med att
klimatrisker har en särställning då de
potentiellt kan hota den finansiella
stabiliteten.
Organisationens process för att
identifiera och bedöma
klimatrelaterade risker
AP2 började 2013 att identifiera och
bedöma omställningsrisker för
sektorer inom fossil energi. Fondens
slutsats var att dessa risker inte var
fullt ut inprisade av marknaden.
Eftersom fonden ansåg att det var
troligt med kraftfullare policyåtgärder
och att priset för förnyelsebar energi
skulle bli allt mer i paritet med priset
för fossil energi, bedömde fonden
att fossilenergibolag och kraftbolag
var sektorer med högst finansiell
klimatrisk. Detta ledde till

avinvesteringar av 80 bolag. Under
2020 har fonden ytterligare utvecklat
och påskyndat utvecklingen av
portföljen genom implementeringen
av egenutvecklade index för globala
aktier och företagsobligationer som
följer kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB), som tagits fram
inom EU Sustainable Finance.
Klimat har kommit mer och mer i
fokus inom den finansiella sektorn,
bland annat på grund av arbetet
inom EU Sustainable Finance. Detta
arbete kommer förhoppningsvis att
underlätta och förbättra möjligheterna
för kapitalägare och kapitalförvaltare
att identifiera och bedöma klimatrelaterade risker. Den svenska
aktieförvaltingen på AP2 har påbörjat
analys av hur EU:s taxonomi och
kriterierna för Paris-Aligned
Benchmark kan komma att påverka
investeringsuniversumet.

MÄTETAL OCH MÅL

TCFD delar upp klimatrisker i 1)
omställningsrisker som i sin tur delas
upp i regulatoriska, teknologiska,
marknadsmässiga och
varumärkesrisker samt 2) fysiska
klimatrisker som delas upp i akuta och
systematiska. AP2 har använt TCFD:s
kategorisering för att identifiera
klimatrisker och möjligheter som
bedömts relevanta. I tabellerna 1 och 2,
på sidorna 14-16, anges de klimatrisker
och möjligheter som TCFD tar upp i sina
rekommendationer, vilken potentiell
finansiell påverkan TCFD beskriver samt
vilken potentiell finansiell påverkan
dessa kan innebära för AP2.
Som kapitalägare kan det som
beskrivs som en omställningsrisk även
vara en möjlighet. Till exempel anser
AP2 att det vore positivt med ett
marknadspris på koldioxid som speglar
de externa kostnaderna. Detta skulle
ge marknaden signaler som innebär
att den kan prissätta tillgångarna mer
korrekt. Eftersom fonden redan har
identifierat att klimateffekter kan
påverka marknadsprissättningen och
till viss del hanterat denna risk,
förväntas en sådan förändring vara
positivt finansiellt för fonden och
delvis minska risken.
Dialoger med bolag och
beslutsfattare
Förutom att investera i hållbara
strategier är dialoger med bolag och

BILAGA 1

beslutsfattare en viktig del i AP2:s
arbete med att påverka omställningen
till ett lågfossilt samhälle. AP2 är aktiv
medlem i PRI (Principles for
Responsible Investment) och IIGCC
(Institutional Investor Group on
Climate Change), som båda arbetar
mycket med bolagsdialoger och
dialoger med beslutsfattare.
Ett exempel på IIGCC:s arbete är
framtagandet av olika förväntansdokument gällande bolag. I oktober
2020 publicerades “Paris-aligned
accounts: investor expectations”,
som uppmanar bolagen att inkludera
klimatdata i sin finansiella rapportering.
I samband med publiceringen
uppmärksammades 36 europeiska
bolags revisionskommittéer på
dokumentet via ett brev som skrevs
under av AP2 och ytterligare 37
investerare.
AP2:s dialoger med bolag sker på
olika nivåer beroende på vad syftet är.
Stora initiativ initieras med ett brev till
ordförande och VD. Sedan fortsätter
dialogen med personer som direkt
arbetar med frågorna som dialogen
gäller.
AP2 deltar aktivt i Climate Action
100+, ett femårigt internationellt
dialogprojekt som lanserades i
december 2017. Mer än 450 investerare
från 32 länder samarbetar kring
dialoger med 167 bolag. Dessa bolag
står för betydande andelar av världens
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utsläpp av växthusgaser (Scope 1-3),
uppskattningsvis cirka 80 procent av
de globala industriella utsläppen.
Syftet är att få bolagen att minska
sina utsläpp så att de ligger i linje
med Parisavtalet, att de rapporterar
enligt TCFD:s rekommendationer och
att bolagens styrelser tar ett tydligt
ansvar för arbetet med klimatfrågan.
Climate Action 100+ har varit
verksamt i tre år och många framsteg
har gjorts, men mycket återstår för att
uppnå syftet med initiativet. I
initiativets årsrapport för 2020
rapporteras att 43 procent av bolagen
nu har gjort åtaganden för att nå
nettonollutsläpp senast 2050, dock är
det enbart 10 procent som inkluderar
bolagets Scope 3-utsläpp.
Under 2020 har ett nytt ramverk för
att mäta bolags relativa framsteg
tagits fram, Climate Action 100+ Net
Zero Company Benchmark. De första
individuella bolagsresultaten kommer
att publiceras våren 2021. Mer om
Climate Action 100+ och arbetet
under 2020 finns att läsa i initiativets
årsrapport på www.climateaction100.org
AP2 leder tillsammans med Öhman
dialogen med AB Volvo, som är ett
av bolagen i Climate Action 100+.
Under 2020 har bolaget kommunicerat
att de har satt vetenskapliga mål i linje
med Parisavtalet, vilket innebär att
koncernen ska vara utsläppsfri senast
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2050. Volvo stödjer nu TCFD och
kommer att utveckla sin rapportering
i enlighet med dess rekommendationer.
Att utnyttja sin rösträtt på
bolagsstämmor är ett annat sätt att
kommunicera med bolag. Under 2020
röstade fonden på 1 006 (865)
utländska bolagsstämmor i 965 (842)
bolag i 35 (22) länder. Av totalt 423 (309)
aktieägarförslag avsåg 107 (57),
hållbarhet. 25 (18) procent. Inom
området hållbarhet var 26 (27) förslag
relaterade till klimat (klimatrapportering,
förslag om åtgärder inom klimat eller
förnyelsebar energi).
Politiska åtgärder krävs för att den
globala temperaturökningen ska
begränsas i linje med Parisavtalet.
Många av de dialoger som AP2 deltar i
gentemot beslutsfattare inom klimat
sker i samarbete med andra
investerare genom organisationen
Institutional Investor Group on Climate
Change (IIGCC). Organisationen
arbetar med att göra investerares
engagemang i klimatfrågan tydlig för
beslutsfattare och med att framföra
investerares krav på policyåtgärder.
Bland annat har IIGCC tillsammans
med ett flertal andra investerarorganisationer publicerat ett dokument,
Global Investor Statement to
Governments on Climate Change, som
beskriver hur investerare kan bidra och
vilka förväntningar investerare har på
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regeringar. Drygt 630 investerare har
skrivit under detta dokument.
I maj skrev AP2, tillsammans med 176
andra investerare, under ett öppet brev
till EU:s ledare med rekommendationer
som syftar till att stödja en hållbar
ekonomisk återhämtning efter covid19. Rekommendationerna handlar om
att EU måste skapa en återhämtning
som prioriterar klimatåtgärder, vilket
ger förutsättningar att nå Parisavtalets
mål om nettonollutsläpp 2050.
Ett annat exempel på dialog med
beslutsfattare är ett initiativ som leds
av Storebrand. I slutet av juni skrev
AP2 och drygt 30 andra investerare
ett öppet brev till de brasilianska
ambassaderna i investerarnas
hemländer på grund av oro över
tilltagande avskogning av Amazonas
och dess negativa effekter på
klimatet, biologisk mångfald och
ursprungsbefolkningens rättigheter.
Initiativet har fått stor uppmärksamhet,
inte minst i Brasilien. I juli hade
investerarna, däribland AP2, möten
med delar av Brasiliens regering och
vicepresidenten samt med talmannen
och representanter från kongressen.
På mötena lyfte investerarna fram fem
frågor där man vill se en påtagligt
positiv utveckling: 1) en väsentlig
minskning av avskogningstakten, 2) att
existerande skyddslagstiftning verkligen tillämpas, 3) att de myndigheter i
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Brasilien som övervakar miljöfrågor
och mänskliga rättigheter ges medel
och möjlighet att verka för sitt mandat,
4) att det vidtas åtgärder som minskar
risken för en upprepning av de stora
skogsbränderna 2019 samt 5) en
förbättrad tillgång till transparent data
om avskogning och leverantörskedjor,
vilket gör det möjligt att kunna följa
utvecklingen. Detta initiativ har nu
formaliserats som ett projekt inom PRI,
Investors Policy Dialogue on Deforestation in Brazil.
AP2:s processer för att hantera
klimatrelaterade risker
Fondledningen, tillsammans med
chefen för strategiavdelningen och
fondens seniora hållbarhetsanalytiker,
ansvarar för det strategiska
hållbarhetsarbetet samt implementering
och uppföljning. Det löpande arbetet
hanteras inom fondens olika avdelningar.
Hållbarhetsaspekter är integrerade i
fondens affärsplaner.
AP2 arbetar med att göra ESGinformation mer lättillgänglig. Fonden
har utvecklat ett verktyg (genom
Power Business Intelligence) för att
göra klimatdata tillgängligt för de
interna portföljförvaltarna av
noterade aktiemandat.

BILAGA 1

Integration av processer för att
identifiera, bedöma och hantera
klimatrelaterade risker i
organisationens övergripande
riskhantering
I fondens risksystem finns numera
ESG-data tillgängligt för att möjliggöra
hållbarhetsanalyser av fondens portfölj.
Sedan 2019 finns också koldioxidavtrycksdata tillgängligt på daglig basis
för de interna noterade aktiemandaten.
Fonden arbetar med att utveckla
mått i syfte att möjliggöra en
utvärdering av fondens strategiska
portföljs hållbarhetsprestanda
gentemot den basportfölj som utgör
jämförelseindex för fondens strategiska
portföljs finansiella utvärdering.
Fortsatt arbete
Risk Management-avdelningen har som
prioriterad målsättning att under 2021
arbeta med att utveckla analysen
gällande hållbarhetsrisker. Fonden
planerar att arbeta med scenarioanalys
för att identifiera klimatrisker och
möjligheter samt fortsätta att söka
relevanta sätt att identifiera, bedöma
och hantera klimatrelaterade risker i
organisationens övergripande
riskhantering. AP2:s dialoger med bolag
fortsätter under 2021, bland annat
genom initiativet Climate Action 100+.
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TABELL 1A EXEMPEL PÅ POTENTIELLA OMSTÄLLNINGSRISKER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Omställningsrisker

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•
•
•
•

Ökade priser för utsläpp av växthusgaser.
Större krav på utsläppsrapportering.
Högre krav/regleringar för existerande produkter och tjänster.
Exponering mot legala processer (stämningar).

Högre pris på koldioxid, klimatregleringar och rapportering är generellt
sett positivt finansiellt för AP2 som universell ägare. Om kostnader för
koldioxid internaliseras ger det en mer effektiv marknad.

•

Kapitalförstörelse p.g.a. att tillgångar skrivs av i förtid
(s.k. strandade tillgångar).
Minskad efterfrågan på befintliga produkter.
Kostnader för forskning och utveckling inom nya och
alternativa teknologier.
Höga kostnader för omställning.
Kostnader för att anpassa/använda nya riktlinjer och
processer.

Regulatoriska
•
•
•
•

Högre pris för utsläpp av växthusgaser/
högre kostnader för energi
Högre krav på klimatrapportering
Regleringar för produkter/tjänster
Exponering mot legala processer

Utmaningen för AP2 är att identifiera vilka tillgångsslag/sektorer/bolag
som är vinnare respektive förlorare i takt med att de regulatoriska
kraven ökar.

Teknologiska
•
•
•

Substituering av nuvarande produkter/
tjänster till lågkoldioxid
Investeringar i nya teknologier som inte
lyckas
Kostnader för att ställa om till lågkoldioxidteknologier

•
•
•
•

Omställningstakten är avgörande för den finansiella värderingen av de
fossila reserver och bolag med tillgångar som är beroende av fossil
energi för sina produkter/tjänster.
Utmaning för AP2 att bedöma vilka teknologier som kommer att lyckas
och i vilken takt samt hur nya teknologier kommer att påverka
tillgångsslag, sektorer, bolag, och värdepapper.

Marknadsmässiga
•
•
•

Förändringar i kunders beteenden
Osäkerhet i marknadssignaler
Ökande kostnader för råmaterial

•
•
•
•
•

Minskad efterfrågan p.g.a. förändrade preferenser hos kunder.
Ökade kostnader för råvaror och behandling av avfall.
Plötsliga och oväntade förändringar i energipriser.
Förändringar i hur bolag kan ta betalt.
Förändringar i värdering av tillgångar.
(t.ex. fossila reserver, mark och värdepapper).

Teknologiska och marknadsmässiga risker och möjligheter är
sammankopplade. Omställningen kommer att innebära förändringar hos
konsumenter och de kan både bero på ändringar i preferenser och/eller
teknologiförändringar.
Utmaningen densamma som för teknologiska risker.

Varumärke
•
•
•

Förändrade kundpreferenser
Stigmatisering av sektorer
Ökande intresse från intressenter eller
negativ återkoppling från intressenter

Minskade inkomster p.g.a. minskad
•
efterfrågan på produkter/tjänster
•
produktionskapacitet (t.ex. p.g.a. fördröjningar och förseningar)
•
negativ påverkan på medarbetare (t.ex. förmåga att attrahera
och behålla personal).

Bolag kan skapa ökat aktieägarvärde genom att förstärka sitt
varumärke. Det är viktigt att bolag/fonder i AP2:s portfölj inte kränker
konventioner och riktlinjer som Sverige undertecknat.
För AP2 är det viktigt att förvalta pensionskapitalet på ett sätt som
innebär att allmänhetens förtroende för pensionssystemet upprätthålls
eller förstärks.
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TABELL 1B EXEMPEL PÅ POTENTIELLA FYSISKA KLIMATRISKER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Fysiska klimatrisker

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•

Fysiska klimatrisker kan potentiellt påverka alla tillgångsslag
men de tillgångsslag där de fysiska klimatriskerna (både de
akuta och systematiska) är störst är inom fastigheter:
konventionella samt skogs- och jordbruk.

Akuta
•

Fler och kraftfullare extrema väderhändelser

Systematiska
•
•
•

Förändrade nederbördsmönster och stora variationer i
vädermönster
Ökande medeltemperatur
Havsnivåhöjningar

•
•
•
•
•
•

Minskade inkomster p.g.a. störningar i produktionen (t.ex. svårigheter
med transporter och leverantörer).
Minskade inkomster och högre kostnader p.g.a. negativ påverkan på
personalen (t.ex. hälsoaspekter, säkerhet, frånvaro).
Befintliga tillgångar skrivs av i förtid (t.ex. skador på fastigheter eller
tillgångar i högriskområden).
Ökade produktionskostnader (t.ex. vattenbrist för vattenkraftverk och
kylvatten för fossil elproduktion och kärnkraft).
Ökade kapitalkostnader (t.ex. skador på anläggningar).
Minskade inkomster från lägre försäljning/produktion.
Ökade kostnader för försäkringspremier och potentiell minskad
möjlighet att försäkra tillgångar i högriskområden.

Fysiska klimatrisker är viktiga för AP2:s investeringar i
CatBonds (katastrofobligationer).
Fysiska klimatrisker i de bolag där AP2 investerar.
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TABELL 2 EXEMPEL PÅ POTENTIELLA KLIMATMÖJLIGHETER (OMARBETAD FRÅN TCFD)

Klimatrelaterade möjligheter

Potentiell finansiell påverkan för bolag

Potentiell finansiell påverkan
för Andra AP-fonden

•
•
•
•

Minskade tillverkningskostnader (p.g.a. ökad effektivitet och kostnadsbesparingar).
Ökad produktionskapacitet som resulterar i ökade inkomster.
Ökat värde för fasta tillgångar (t.ex. högre värde för energieffektiva fastigheter).
Fördelar för medarbetare och planering (t.ex. bättre arbetsmiljö vad gäller hälsa och
säkerhet, mer nöjda medarbetare) vilket leder till lägre kostnader.

Det är positivt för AP2 att bolag
arbetar med klimatmöjligheter på
ett sätt som ökar aktieägarvärdet.
Genom att integrera ESG-faktorer i
investeringsanalyser och processer
kan fonden identifiera bolag som är
resurseffektiva.

•
•
•

Minskade tillverkningskostnader.
Minskad exponering mot ökade priser på fossil energi.
Minskad exponering mot utsläpp av växthusgaser och därför mindre känsliga för
ändringar i kostnader för koldioxidutsläpp.
Avkastning på investeringar i lågutsläppsteknologier.
Ökad tillgång till kapital (p.g.a. att fler investerare föredrar lågutsläppsproducenter).
Varumärkesfördelar som leder till ökad efterfrågan på varor/tjänster.

Resurseffektivitet
•
•
•
•
•

Effektivare transporter
Effektivare produktions- och
distributionsprocesser
Återanvänding
Flytta till energieffektiv byggnad
Minskad vattenanvändning och konsumtion

Energikällor
•
•
•
•
•

Använda energi med låga koldioxidutsläpp
Använda policyinstrument som stödjer omställning
Användning av nya teknologier
Delta i marknader för koldioxid
Skifta till decentraliserad elkraftsproduktion

•
•
•

Produkter och tjänster
•
•
•
•
•

Utveckling och/eller expansion av varor/tjänster med låga
utsläpp
Utveckla lösningar för adaption och försäkringslösningar till följd
av klimatrisker
Utveckla nya produkter genom FoU och innovation
Förmåga att diversifiera affärsaktiviteter
Förändringar i konsumenters preferenser

•
•
•

Ökade intäkter genom efterfrågan på produkter och tjänster med lägre
koldioxidutsläpp.
Ökade intäkter genom nya lösningar för anpassningar till klimatförändringar (t.ex.
försäkringslösningar).
Bättre positionering gentemot konkurrenter givet ändrade kundpreferenser, som
resulterar i ökade intäkter.

Marknader
•
•
•

Tillgång till nya marknader
Användning av incitament från publika sektorn
Tillgång till nya tillgångar och marknader som behöver
försäkringsskydd

•
•

Ökande intäkter genom tillgång till nya och kommande marknader (t.ex. partnerskap
med regeringar och utvecklingsbanker).
Ökad diversifiering av finansiella tillgångar (t.ex. gröna obligationer och infrastruktur).

•
•
•

Ökat marknadsvärde genom resiliensplanering (t.ex. infrastruktur, mark, byggnader).
Ökad pålitlighet av leverantörskedjans förmåga att leverera under olika förhållanden.
Ökade intäkter genom nya produkter/tjänster relaterat till motståndskraft (resiliens).

Resiliens
•
•

Delta i program kring förnyelsebar energi och användning av
energieffektiva metoder
Ersättning/diversifiering vad gäller resurser
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Mätetal och mål
I avsnittet om mätetal och mål ska organisationen rapportera om mätetal och mål som
används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter,
eftersom sådan information är betydelsefull.

Mätetal som används av
organisationen för att bedöma
klimatrelaterade risker och
möjligheter i linje med dess strategi
och risk management-process
AP2 arbetar med att utveckla
portföljen i linje med Parisavtalet och
har som mål att ha en portfölj med
netto-noll utsläpp senast 2045.
Fonden har även implementerat
index för globala aktier och
företagsobligationer i enlighet med
kriterierna för EU Paris-Aligned
Benchmark (PAB), som baseras på FN:s
klimatpanel IPCC:s 1,5-gradersscenario
med begränsad överträdelse.
För att nå Parisavtalet behöver
bolagen minska sina totala utsläpp och
bli mindre koldioxidintensiva. Genom att
mäta och rapportera bolagens bidrag till
förändringen av investeringsportföljernas
koldioxidavtryck bidrar fonden med
ökad transparens. Om fler investerare
börjar rapportera detta, kommer det
förhoppningsvis bidra till att öka

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020

trycket på bolagen att rapportera
koldioxiddata samt att minska sina
utsläpp.
EU Paris-Aligned Benchmark
I och med att AP2 implementerat
egna index som är i enlighet med EU:s
ramverk för Paris-Aligned Benchmark
(PAB), där bolagens koldioxidintensitet
normeras med hjälp av ett skuldjusterat
marknadsvärde (EVIC, Enterprise Value
Including Cash), kommer AP2 att
använda koldioxidavtryck baserat på
denna intensitet för att följa upp att
portföljen utvecklas i linje med
Parisavtalet. Förutom Scope 1 och
Scope 2 ingår även delvis Scope 3 i
beräkningen av detta koldioxidavtryck.
Scope 3 är inkluderat för de sektorer
där det föreskrivs, i nuläget bolag inom
energi-, kemi- och gruvsektorerna.
Med ett bolags koldioxidintensitet
menas antalet koldioxidekvivalenter
som produceras i ton normerat med
något finansiellt mått (till exempel

marknadsvärde, försäljning, tillgångar,
etc). Syftet är att återspegla bolagets
(in)effektivitet gällande utsläpp. PABramverket förespråkar att ett
skuldjusterat marknadsvärde (EVIC,
Enterprise Value Including Cash) ska
användas som finansiellt mått, vilket
innebär att koldioxidintensiteten är
utsläpp i förhållande till total
finansiering (aktier och lån). Man kan
se detta som att både aktieägare och
långivare ska ta ansvar för de utsläpp
som bolaget genererar. En investerares
koldioxidavtryck fås av att koldioxidintensiteten multipliceras med det
investerade beloppet i bolaget (aktier
plus obligationer).
I graf 1 på sidan 18 redovisas
koldioxidavtrycket för de portföljer
som anpassats till ramverket och för
motsvarande marknadsviktat index.
Kurvan visar en årlig minskning med
sju procent. Portföljerna måste vara
under denna kurva för att uppfylla PAB.
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I graf 2 visas koldioxidavtrycket för
de anpassade portföljerna 2020, vad
motsvarande portföljer hade vid
utgången av 2019 samt vilket avtryck en
investering på samma belopp hade gett
i ett marknadsviktat index. Koldioxidavtrycket är här beräknat på Scope 1-3
och som framgår har avtrycket minskat
kraftigt.
I graf 3 presenteras en attribution av
orsakerna till förändringen i koldioxidavtryck mellan 2019 och 2020 för portföljerna för globala aktier och företagsobligationer i enlighet med PAB:s
mätetal. Här ingår även aktiemandat
som inte implementerat PAB:s ramverk,

SCENARIOANALYS

till exempel svenska aktier. Grafen
visar att den största delen av
minskningen beror på förändringar av
fondens innehav. Bolagen bidrar även
till minskningen.
Fossila reserver
AP2 har sammanställt fondens
exponering mot bolagens reserver i
kol, olja och gas, från den 31 december
2018 fram till den 31 december 2020,
baserat på följande mätetal för den
noterade aktieportföljen:
• Antal bolag med fossila reserver
• AP2:s andel av bolagens fossila
reserver

GRAF 1. KOLDIOXIDAVTRYCK I PAB-ANPASSADE
PORTFÖLJER I FÖRHÅLLANDE TILL
MARKNADSVIKTAT INDEX, %

AP2:s andel av reservernas
potentiella koldioxidutsläpp.

I det här sammanhanget är det
viktigt att veta att begreppet resurser
används för hur mycket kol/olja/gas
som uppskattas finnas i marken.
Reserver är hur mycket som förväntas
vara ekonomiskt möjligt att utvinna
givet rådande ekonomiska och
teknologiska förutsättningar. Reserver
anges vanligtvis utifrån tre nivåer:
bevisade, sannolika eller möjliga
(proved, probable eller possible
reserves). Bevisade reserver förväntas
bli kommersiellt gångbara, och
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Aktier på utvecklade marknader
Globala företagsobligationer

0

och metallurgiskt kol inkluderas.
(Termiskt kol används framförallt som
bränsle för att producera el och
metallurgiskt kol används som insatsvara
i framställningen av stål.) För olja och gas
finns data för bevisade reserver.
Av tabellen på sidan 19 framgår att
sedan den nya AP-fondslagen trädde i
kraft den 1 januari 2019 har fondens
exponering mot fossila reserver
minskat med cirka 95 procent.

GRAF 3. ATTRIBUTION AV ORSAKERNA TILL
FÖRÄNDRINGEN I KOLDIOXIDAVTRYCK MELLAN
2019 OCH 2020
Avtryck CO₂e (miljoner ton)

5
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BILAGA 1

sannolikheten är 90 procent att
kvantiteterna blir lika med eller
överstiger uppskattningen. Sannolika
reserver har lägre förväntan att
utvecklas kommersiellt, och
sannolikheten är 50 procent att
kvantiteterna blir lika med eller
överstiger uppskattningen. Möjliga
reserver är tillgångar som bedöms
som minst sannolika att utvinnas,
och sannolikheten är 10 procent att
kvantiteterna blir lika med eller
överstiger uppskattningen.
AP2 har använt data från MSCI ESG
Manager. För kol finns data för bevisade
och sannolika reserver, där både termiskt

GRAF 2. SAMMANLAGDA KOLDIOXIDAVTRYCKET
FÖR DE ANPASSADE PORTFÖLJERNA 2020

%
100

0

•

RISKHANTERING

5
4

4,40

–0,12

–3,13

3
2
1,16

1
Marknadsviktat index
Aktier utvecklade marknader

Portfölj 2019
Aktier tillväxtmarknader

Portfölj 2020
Globala företagsobligationer

0

Portfölj
2019

Förändring
företag

Förändring
innehav

Portfölj
2020

18

STYRNING

STR ATEGI

SCENARIOANALYS

AP2:S EXPONERING MOT FOSSILA RESERVER

Antal bolag med kolreserver
Antal bolag med olje- och
gasreserver
AP2:s andel av innehavens
reserver i kol (miljoner ton)
AP2:s andel av innehavens
reserver i olja och gas
(mmboe)
AP2:s andel av innehavens
potentiella CO2-utsläpp från
reserver i kol, olja och gas
(MtCO2)

2020

2019

2018
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65

0,3

1,8

4,4

0,6

15,7

17,8

0,9

10,0

15,8

Rapportering avseende utsläpp av
växthusgaser (GHG): Scope 1, Scope 2
och, om det är lämpligt, Scope 3 och
de relaterade riskerna
AP2:s årliga koldioxidavtryck för
portföljinnehav per den 31 december
beräknas med hjälp av senast
tillgängliga koldioxiddata för bolagens
direkta utsläpp (Scope 1) samt indirekta
utsläpp från energi (Scope 2). AP2
beräknar och redovisar koldioxidavtryck
för sina noterade aktieportföljer utifrån
ägarandel för mätetal 1, 2 och 3. För
mätetal 4 används portföljvikt.
Koldioxidexponering redovisas med
följande fyra mätetal:
1.

Covid-19 påverkar inte årets
koldioxidavtryck
I och med covid-19 har utsläppen av koldioxid minskat kraftigt.
Enligt International Energy Agency minskade de globala
koldioxidutsläppen med fem procent första kvartalet 2020
jämfört med 2019, och för hela 2020 förväntas utsläppen minska
med cirka åtta procent. Denna minskning kommer dock inte att
synas i fondens rapportering av koldioxidavtryck förrän i
årsrapporten för 2021. Eftersom bolagen rapporterar sina
koldioxidutsläpp årligen, blir det en fördröjning innan
utsläppsförändringar syns i portföljernas koldioxidavtryck.
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Totalt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av
portföljbolagens respektive
koldioxidutsläpp.
2. Relativt koldioxidutsläpp
Summan av ägd andel av
portföljbolagens respektive
koldioxidutsläpp i förhållande till
portföljens marknadsvärde.
3. Koldioxidintensitet
Summan av ägd andel av
portföljbolagens respektive
koldioxidutsläpp i förhållande till
summan av ägd andel av
portföljbolagens omsättning.
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4. Portföljviktad koldioxidintensitet
(TCFD)
Måttet summerar portföljbolagens
respektive koldioxidintensitet, det
vill säga ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess
omsättning, baserat på respektive
bolags andel av portföljen.
Under 2019 kom AP-fonderna
överens om att även redovisa
förändringen av aktieportföljernas
koldioxidutsläpp. Förändringar av
AP-fondernas portföljers koldioxidavtryck kan ha två orsaker. Dels kan
förändringen bero på ändrade
portföljinnehav, dels att bolagens
koldioxidutsläpp har förändrats.
Tidigare har det inte varit möjligt
att utläsa anledningen till att
koldioxidavtrycket har förändrats.
AP-fonderna har nu utvecklat sin
rapportering och redovisade 2019
för första gången förändringar över
tid för Totalt koldioxidutsläpp och
Portföljviktad koldioxidintensitet.
Beräkningarna sker med de formler
som redovisas på AP2:s webbplats.
Där finns även mer information om
koldioxidavtryck samt formler för
övriga mätetal.

BILAGA 1

Noterade aktier
AP2 rapporterar sedan 2014 årligen
den noterade aktieportföljens
koldioxidavtryck. Alla AP-fonder kom
2015 överens om att använda samma
metodik och mätetal och valde då ut
tre mätetal för koldioxidavtryck som
alla baserades på fondernas ägarandel.
För att ligga i linje med TCFD:s
rekommendationer inkluderade
AP-fonderna i rapporteringen för 2017
även koldioxidintensitet som viktat
medelvärde, eftersom det är det mått
som TCFD rekommenderar.
Koldioxidavtrycket i AP2:s aktieportfölj
fortsätter att minska. Det totala
koldioxidutsläppet minskade med 23
procent mellan 2019 och 2020.
Innehavsförändringar bidrog med en
minskning på 24 procentenheter
medan bolagen bidrog med en
ökning på en procentenhet. Den
portföljviktade koldioxidintensiteten
minskade med 7 procent och här
bidrog innehavsförändringar till hela
förändringen.
Sammantaget visar alla de fyra
mätetalen för den noterade
aktieportföljen 2020 att AP2 fortsätter
att minska sitt koldioxidavtryck och
exponeringen mot koldioxidintensiva
bolag. De nya mätetalen som visar
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KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR DEN NOTERADE AKTIEPORTFÖLJEN, SCOPE 1 OCH 2
Mätetal

1. Totalt koldioxidutsläpp (miljoner tCO2e)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)

2. Relativt koldioxidutsläpp (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader

3. Koldioxidintensitet (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader

4. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD) (tCO2e/mnkr)
Sverige
Utvecklade marknader
Tillväxtmarknader
Förändring av portföljens koldioxidintensitet (TCFD) i förhållande till föregående år (%)
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)
Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (mdkr)
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%)

RISKHANTERING

2020

2019

1,35
0,08
0,53
0,74
–23
–24
1

1,74
0,13
0,66
0,95

8,20
2,28
6,92
14,01

11,52
3,93
9,34
20,33

12,85
3,99
11,74
20,35
–15
–15
0
164
96

15,20
5,11
14,82
23,13

11,50
5,45
10,21
17,38

13,25
7,21
11,55
20,21

151
94

Koldioxidmåtten från och med 2020 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av koldioxid på bolag
som inte rapporterar. Koldioxidmåtten för 2019 som presenteras här har räknats om för att vara jämförbara med 2020. Tidigare års rapportering av koldioxiddata är
inte direkt jämförbart.
1. Totalt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp.
2. Relativt koldioxidutsläpp. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde.
3. Koldioxidintensitet. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.
4. P
 ortföljviktad koldioxidintensitet (TCFD). Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, det vill säga ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till
dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen.
Formlerna för ovanstående mätetal finns tillgängliga på fondens webbplats.
CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.
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förändring av koldioxidutsläpp gör det tydligt att
minskningen kommer från förändringar i fondens
innehav, inte från faktiska utsläppsminskningar
från bolagens verksamheter. Då fonden beräknat
förändringen med det mätetal som används i PABramverket bidrog bolagen till minskningen, som
visas i graf 3 på sid 18.
Övriga tillgångsslag
AP2:s ambition är att så småningom kunna
presentera ett koldioxidavtryck som inkluderar
alla tillgångsslag. För 2020 har fonden beräknat
koldioxidavtrycket från noterade aktier, företagsobligationer, delar av skogs- och jordbruksfastigheter samt konventionella fastigheter. Det
innebär att 66 (56) procent av AP2:s fondkapital
mäts enligt någon koldioxidsindikator.
AP2:s onoterade fastighetsbolag har en
koldioxidintensitet på 0,6 tCO₂e/mnkr baserat på
marknadsvärde. Att koldioxidintensiteten minskat
beror främst på att marknadsvärderingen ökat.
Koldioxidintensiteten per kvadratmeter är 0,04
ton/m². Energiintensiteten är 149 kWh/m².
Fonden för dialoger med sina förvaltare av
skogsfastigheter om beräkning av koldioxidinlagring respektive koldioxidutsläpp. Två av
fondens förvaltare, New Forests och Nuveen, har
beräknat den totala koldioxidinlagringen som
finns lagrad i deras skogar. AP2:s andel av
koldioxidinlagringen är 12,3 (10,5) miljoner tCO₂e.
Under året har AP2:s förvaltare för jordbruksfastigheter genomfört en beräkning av investeringarnas koldioxidavtryck. Att genomföra en
sådan beräkning är komplext och det finns en
akademisk debatt kring metodval. Efter
diskussioner med ledande branschexperter och
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akademiska institutioner har dock en
metodik tagits fram. Denna baseras på
direkta in- och utflöden (till exempel
bränsle, gödningsmedel, kemikalier,
skörd) för fastigheten och innefattar 70
olika produktionssystem med kombinationer av region, typ av gröda och
produktionssätt. Utsläppen beräknas
sedan för varje produktionssystem och
summeras till en totalsiffra för portföljen.
Även jordbruksfastigheternas
koldioxidinlagring beräknas, men
endast för de brasilianska jordbruksfastigheterna och de stora områden
som avsatts för bevarande ändamål,
permanenta skyddsområden (PPA)
och legala reservat (LR). AP2:s andel
av koldioxidutsläppen uppgår till
69 000 ton CO2e årligen och AP2:s
andel av koldioxidinlagringen till
6,6 miljoner tCO2e.
Organisationens mål för att
hantera klimatrelaterade risker
och möjligheter samt avkastning
gentemot målen
AP2:s vision är Förvaltning i världsklass. För att nå denna vision arbetar
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förvaltningen aktivt med att integrera
hållbarhet i analys och investeringsprocesser. Fondens mål är att ha en
portfölj i linje med Parisavtalet och nå
nettonollutsläpp senast 2045. TCFD:s
rekommendationer ses som ett
verktyg i fondens arbete med att
operationalisera sin klimatambition.
AP2 arbetar fortlöpande med att
förbättra riskinformationen på
mandat-, tillgångsslags- och fondnivå.
För att följa upp den finansiella
påverkan från avinvesteringsbeslut har
AP2:s avdelning för avkastningsanalys
tagit fram en metodik för att jämföra
avkastningen för MSCI World
Developed Markets och MSCI
Emerging Markets, exklusive och
inklusive de avinvesterade bolagen.
Se information till höger.
I och med att AP2 implementerat
index enligt EU Paris-Aligned
Benchmark har avkastningsbidraget
beräknats fram till den 1 december
2020.

RISKHANTERING
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Avinvesteringarnas finansiella bidrag
För att följa upp avinvesteringarnas finansiella bidrag har AP2

Avkastningsbidraget från de avinvesterade bolagen som

tagit fram en metodik för att jämföra avkastningen för MSCI

ingår i MSCI EM har, efter att dessa bolag uteslutits ur index,

exklusive och inklusive de avinvesterade bolagen. I och med

till den 1 december 2020. Avinvesteringarna representerade

World Developed Markets och MSCI Emerging Markets,

att AP2 implementerat EU Paris-Aligned Benchmark (PAB)
upphör denna avkastningsanalys.

gett ett positivt bidrag på 1,13 procent från hösten 2014 fram
0,89 procent av MSCI EM.

I graferna nedan redovisas avkastningsbidraget för kol, olja

Avkastningsbidraget från de avinvesterade bolagen som

och gas samt kolbaserad elproduktion. Det är avinvesteringar

index, gett ett positivt bidrag på 3,78 procent från hösten 2014

World DM) som haft det största positiva avkastningsbidraget.

ingår i MSCI World DM har, efter att dessa bolag uteslutits ur
fram till den 1 december 2020. Avinvesteringarna representerade vid denna tidpunkt 0,96 procent av MSCI World DM.

ACKUMULERAT BIDRAG MOT MSCI WORLD DM, %
4

från olje- och gasbolag på utvecklade marknader (MSCI

I utvecklingsländer (MSCI EM) är det avinvesteringar från
kraftbolag som gett störst positivt bidrag.

ACKUMULERAT BIDRAG MOT MSCI EM, %
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Bilaga 1
Andra AP-fonden har i arbetet med att analysera sitt klimatarbete använt de förslag som finns i TCFD:s
rekommendationer både vad gäller alla sektorer och den specifika vägledning som ges för kapitalägare.
Styrning

I avsnittet om styrning ingår att beskriva hur ledningen bedömer

och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vilken kunskap och
tillsyn styrelsen har i dessa frågor.

a) Beskriv vilka klimatrelaterade risker och möjligheter som

organisationen har identifierat på kort, medel och lång sikt.
1.

a) Beskriv styrelsens tillsyn över klimatrelaterade risker och
Process och hur ofta styrelsens och/eller styrelsens kommittéer

2.

Om styrelsen och/eller styrelsens kommittéer tar hänsyn

faktum att klimatrelaterade aspekter ofta manifest-		

(revison, risk, andra) informeras om klimatrelaterade frågor.

aspekter som potentiellt kommer att ske inom 		

respektive tidshorisont (kort, medel och lång) som 		

implementering av strategier och avkastning etc.

kan ha en materiell finansiell påverkan på 			

Hur styrelsen övervakar utvecklingen gentemot mål för

organisationen.

klimatrelaterade frågor.

kan inkluderas:
1.

2.

Om organisationen har tilldelat klimatrelaterade

ansvarsområden till ledningen och om så är fallet huruvida
sådana ledande befattningar rapporterar till styrelsen eller
ett styrelseutskott och om dessa uppgifter innefattar

2.
3.

4.

bedömning och/eller hantering av klimatrelaterade frågor.
En beskrivning av organisationsstruktur.

Vilka processer som finns för att informera ledningen om
klimatrelaterade frågor.

Hur ledningen övervakar klimatrelaterade frågor.

Strategi

I strategiavsnittet ingår att rapportera om aktuell och potentiell
påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter för

organisationens affär, strategi och finansiell planering. För Andra

AP-fonden som kapitalägare innebär det att risker och möjligheter
ska identifieras och beskrivas utifrån fondens investeringsstrategi.
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3.

i. Var de tror att deras strategier kommer att påverkas
ii. Hur deras strategier kan komma att ändras för att 		
hantera potentiella risker och möjligheter.

iii. Klimatrelaterade scenarier och deras tidshorisont(er).

Kapitalägare som gör scenarioanalys ska överväga att ha
en diskussion om hur klimatrelaterade scenarier används

Organisationen ska överväga att tillhandahålla en

Riskhantering

och/eller geografier. I beskrivningen av klimatrelaterade

bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter,

och A2. (Exempel på klimatrelaterade risker och

riskhantering. Kapitalägare ska även beskriva dialogaktiviteter med

beskrivning av sina risker och möjligheter per sektor

I detta avsnitt ska organisationen beskriva hur de identifierar,

aspekter ska organisationen referera till tabellerna A1

och hur dessa är integrerade i organisationens övergripande

möjligheter och deras potentiella finansiella påverkan).

portföljbolag och hur den totala portföljen är positionerad

b) Beskriv påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter för
organisationens affär, strategi och finansiella planering.
1.

Organisationen ska överväga att diskutera:

för att informera om investeringar i specifika tillgångsslag.

bestämma vilka risker och möjligheter som kan ha en
materiell finansiell påverkan på organisationen.

fysiska klimatrelaterade risker.

av klimatrelaterade risker och möjligheter.

iii. En beskrivning av de processer som finns för att 		

b) Beskriv ledningens roll i att bedöma och hantera

klimatrelaterade risker och möjligheter. Följande information

2.

ii. En beskrivning av specifika klimatrelaterade 		

förändringar, risk management, översyn av
3.

då det är relevant för organisationen, scenarier med ökade

eras över längre tidshorisonter (medel till lång tid).

till klimatrelaterade frågor när de ser över strategier, större

strategier är för klimatrisker och möjligheter, med hänsyn
ligger i linje med ett tvågradersscenario eller lägre och,

i. En beskrivning av vad de anser vara relevanta korta,

organisationens tillgångar eller infrastruktur och det 		

Organisationen ska beskriva hur motståndskraftiga deras
tagen till en omställning till en lågfossil ekonomi som

Organisationen ska tillhandahålla följande information:

medel och långa tidshorisonter, då hänsyn tagits till 		

möjligheter.
1.

1.

gentemot en omställning till ett lågkoldioxidsamhälle.

a) Beskriv organisationens process för att identifiera och

Kapitalägare ska beskriva hur klimatrelaterade risker och

bedöma klimatrelaterade risker.

investeringsstrategier. Detta kan beskrivas utifrån hela

bestämmer den relativa betydelsen av klimatrelaterade risker i

möjligheter är integrerade i relevanta

En viktig aspekt i denna beskrivning är hur organisationen

fondens perspektiv, investeringsstrategi eller individuella

relation till andra risker.

investeringsstrategier för olika tillgångsslag.

c) Beskriv hur motståndskraften hos organisationens

strategier är för olika klimatrelaterade scenarier, inklusive ett

1.

Organisationen ska beskriva om de tar hänsyn till nuvarande
och kommande regleringskrav relaterade till

klimatförändringar (t.ex. utsläppsbegränsningar) och andra
relevanta faktorer.

tvågraders- eller lägre scenario.
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2.

Organisationen ska överväga att rapportera om:

i. Processer för att bedöma den potentiella storleken och
påverkan (size and scope) på identifierade klimatrisker.

ii. Definitioner i riskterminologin som används eller 		

3.

referens till existerande klassificeringsramverk.

Kapitalägare ska beskriva, där så är befogat,

dialogaktiviteter med portföljbolag för att uppmuntra

bättre rapportering och praxis relaterat till klimatrisker för
att förbättra tillgängligheten av data och kapitalägares
möjligheter att bedöma klimatrelaterade risker.

b) Beskriv organisationens processer för att hantera

klimatrelaterade risker.
1.

3.

4.

Scope 3-utsläpp och relaterade risker. Växthusgasutsläpp

som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade

möjliggöra aggregering och jämförbarhet mellan

I detta avsnitt ska organisationen rapportera om mätetal och mål

ska beräknas i linje med GHG Protcols metodik för att

risker och möjligheter, eftersom sådan information är betydelsefull.

organisationer och jurisdiktioner. Om det är lämpligt, ska

a) Rapportera de mätetal som används av organisationen för

att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med

hantera klimatrelaterade risker, inklusive hur de tar

1.

2.

3.

kontrollera dessa risker.

bedömningen av betydelsen görs inom organisationen.

4.

Organisationen ska adressera de risker som är relevanta.
klimatrisker.

Kapitalägare ska beskriva hur de bedömer att deras totala
portfölj är positionerad gentemot en omställning till ett

lågfossilt energiutbud, produktion och användning. Detta
förvaltar portföljernas positioner i relation till

5.

omställningen.

och möjligheter, som beskrivs i tabell A1 och A2.

hållas bakåt i tiden för att möjliggöra trendanalys. Då det
inte är uppenbart vilken metodik som används för att

3.

beräkna eller uppskatta, ska denna anges.

Kapitalägare ska tillhandahålla koldioxidintensitet (viktat

markanvändning och avfall, där de är relevant och möjligt.

kapitalägare tillhandahålla andra mätetal som de anser är

organisationen överväga att beskriva om och hur relaterade

av metodik.

klimatrelaterade risker som associeras med vatten, energi,

för varje fond eller investeringsstrategi. Utöver detta kan

Där klimatrelaterade aspekter är betydelsefulla ska

betydelsefulla för beslutsfattande inklusive en beskrivning

(remuneration policies).

c) Beskriv målen som används av organisationen för att

koldioxidpris och klimatrelaterade möjlighetsmätetal som

avkastning gentemot målen.

Då det är relevant ska organisationen ge sitt interna

hantera klimatrelaterade risker och möjligheter och
1.

Organisationen ska beskriva sina klimatrelaterade mål som

för en lågfossil ekonomi. Mätetal ska ges för bakåt i tiden

de är relaterade till växthusgasavtal, vattenanvändning,

är uppenbart, ska organisationen ge en beskrivning på

krav eller marknadsbegränsningar eller andra mål. Andra mål

klimatrelaterade mätetal.

finansiell förlust, undvikande av växthusgasutsläpp genom

för att möjliggöra en trendanalys. Utöver detta, om det inte

energianvändning etc., i linje med förväntade regulatoriska

metoderna som används för att beräkna eller uppskatta

kan inkludera effektivitets- eller finansiella mål, tolerans för

Kapitalägare ska beskriva mätetal som används för att

produktens livscykel eller mål för netto-omsättning av

bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i varje fond

så är lämpligt ska kapitalägare ge mätetal som används för
investeringsbeslut och uppföljning.

övergripande riskhantering.

Växthusgasutsläpp och associerade mätetal ska tillhanda-

medeltal), då data finns tillgängligt eller kan uppskattas,

också beskriva hur dessa mätetal har förändrats över tid. Där

klimatrelaterade risker är integrerade i organisationens

accepterade industrispecifika intensitetsmått.

Organisationen ska överväga att inkludera mätetal om

eller investeringsstrategi. Då det är relevant ska kapitalägare

c) Beskriv hur processer för att identifiera, bedöma och hantera

1.

används för att mäta och hantera klimatrelaterade risker

t.ex. inkomster från produkter och tjänster som designats

I tabell A1 och A2 beskrivs processen för att hantera

kan inkludera en förklaring av hur kapitalägaren aktivt

2.

Organisationen ska tillhandahålla nyckelmätetal som

mätetal är inkluderade i kompensationspolicyer

Dessutom ska organisationen beskriva sina processer för
att prioritera klimatrelaterade risker, inklusive hur

organisationen överväga att lämna relaterade allmänt

dess strategi och risk management-process.

Organisationen ska beskriva sina processer för att
beslut om att mildra, överföra, acceptera eller

2.

Mätetal och mål

2.

produkter och tjänster som designats för en lågfossil ekonomi.
I beskrivningen av sina mål ska organisationen överväga att
inkludera följande:

i. Om målet är absolut eller intensitetsbaserat.
ii. Tidshorisonten för vilket målen är satta.

iii. Nyckelindikatorer (KPI:er) som används för att 		

Organisationen ska beskriva hur deras processer för att

b) Rapportering avseende utsläpp av växthusgaser (GHG):

bedöma framstegen som görs gentemot målen.

integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

relaterade riskerna.

beskrivning av vilka metoder som använts för att 		

identifiera, bedöma och hantera klimatrelaterade risker är
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Scope 1, Scope 2 och, om det är lämpligt, Scope 3 och de
1.

Organisationen ska tillhandahålla sina Scope 1- och

Då det inte är uppenbart ska organisationen uppge en
beräkna mål och åtgärder.

Scope 2-utsläpp av växthusgaser och, om lämpligt,
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