Andra AP-fonden (AP2) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar
357,9 miljarder kronor inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen.
Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar
efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att
integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet.
Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.
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Inledning
Andra AP-fonden har beslutat att för första halvåret 2020 publicera en separat rapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker väldigt mycket. Rapporten redovisar
arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och
mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsarbetet påverkat
av covid-19
Under första halvåret 2020 har fondens
hållbarhetsarbete till viss del påverkats av
covid-19, vilket främst berörde närvaron på
bolagsstämmor men också förslagen om
utdelning och styrelsearvoden. Riksdagen
snabbehandlade en tillfällig lag som antogs
i början av april, vilken gjorde det möjligt
att poströsta. På så sätt kunde stämmorna
genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Vad gäller styrelsearvoden har fonden i flera
valberedningar verkat för att inte höja dessa
för 2020.

Regeringens utvärdering av APfondernas hållbarhetsarbete
Inom ramen för regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet genomförde McKinsey en fördjupad analys avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete. Regeringen konstaterar i sin utvärdering
att ”AP-fonderna ligger i framkant inom
hållbarhet jämfört med ledande institutionella investerare globalt och att de fortsätter
att förbättra sitt arbete i linje med den
snabba utvecklingen på området.” Enligt
McKinsey utmärker sig AP-fonderna framförallt genom sitt ägarengagemang, men de
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ligger även i framkant när det gäller att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen.
McKinsey konstaterar att ”fonderna kontinuerligt utvecklar nya metoder för att ta
hänsyn till hållbarhet i sina investeringar
och att förvaltningsorganisationerna ansvarar för implementeringen av hållbarhetsarbetet.”

Uppdrag, mål och strategi
AP-fondernas lagstadgade mål är att de ska förvalta fondmedlen på ett sådant sätt att de blir till
största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån ska
vara låg, mätt i utgående pensioner.

Föredömlig förvaltning
I fondernas uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt
ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en
hållbar utveckling kan främjas, utan att avkall görs på det övergripande målet att vara
till största möjliga nytta för pensionssystemet.
Föredömlig förvaltning innebär både att investeringarna ska ha den risk och avkastning som är den bästa, sett utifrån pensionssystemets behov, och att hållbarhet ska
vara en integrerad del i förvaltningen. Målet
om föredömlig förvaltning ska uppnås utan
att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

AP2:s syn på hållbarhet
För AP2 utgår hållbarhetsarbetet från fondens uppdrag och innebär ett långsiktigt
agerande för att skydda och skapa värden i
investeringarna – utifrån ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv.

En hållbar strategisk portfölj
Som en del av AP2:s strategiska färdplan
har fonden som målsättning att senast under 2020 ha realiserat en ny och hållbar
strategisk målportfölj. Med en hållbar strategisk portfölj menas en strategisk 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.
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Hållbarhetsstrategi
Under 2019 utvecklade AP2 en ny hållbarhetsstrategi. Strategin 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.
2.
3.
4.
5.
6.

AP2 integrerar hållbarhet i alla
investeringsprocesser.
AP2 söker aktivt investeringar som
bidrar till en hållbar utveckling.
AP2 arbetar utifrån fokusområden.
AP2 använder dialog som ett verktyg.
AP2 tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt.
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.

Fokusområden
En av fondens sex principer för hållbarhet är
att AP2 arbetar utifrån fokusområden.
Denna princip innebär att AP2:s hållbarhetsarbete främst koncentreras till några prioriterade fokusområden, som fonden anser är
viktiga för en bättre långsiktig avkastning.

Syftet med att fokusera fondens resurser till
ett antal områden är att uppnå resultat
inom områden som är finansiellt materiella.
Inom de valda fokusområdena finns stor
kunskap och erfarenhet, eftersom AP2 sedan länge har arbetat med frågorna. Fonden räknar också med att arbeta med områdena under en lång tid framöver.
Fondens fokusområden inom hållbarhet är:
 Klimat
 Ägarstyrning
 Mångfald
 Mänskliga rättigheter.
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Denna halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete utgår från dessa fokusområden.
Rapporten sammanfattar arbetet som gjorts
inom fokusområdena under första halvåret
2020. En mer utförlig beskrivning av fondens hållbarhetsarbete finns i årsredovisningen samt hållbarhetsrapporten för 2019
på www.ap2.se

Klimat
Klimatförändringens betydelse för den ekonomiska utvecklingen i världen förväntas öka och kommer därmed påverka den långsiktiga avkastningen för många tillgångsslag. Klimatförändring kan
ses både från ett möjlighets- och ett riskperspektiv. Det är därför viktigt att integrera klimataspekter i analys- och investeringsprocesser.
Utgångspunkten i AP2:s klimatarbete är att
såväl minska den finansiella klimatrisken för
fondens portfölj som att bidra till en omställning i linje med Parisavtalet. AP2 bidrar
till omställningen både direkt genom investeringar och indirekt via dialoger med bolag och beslutsfattare.

Finansiell klimatrisk
Sedan 2014 har AP2 analyserat finansiella
klimatrisker för olje- och gasbolag samt bolag som har kolbaserad elproduktion. Det
har lett till att fonden för närvarande har
avinvesterat aktier och företagsobligationer
i 80 bolag.
Fysiska klimatrisker är sedan 2019 inkluderade i fondens övergripande avkastningsantaganden, vilka ligger till grund för valet av
strategisk portfölj. Under våren 2020 har
AP2 fortsatt analysen av fysiska klimatrisker
i syfte att bättre förstå effekterna som extremväder har på den ekonomiska utvecklingen.

Investeringar i hållbara strategier

Ett område med stora investeringsbehov är
hållbar infrastruktur, eftersom en snabb
omställning krävs av energi- och transportsystem, från fossilbaserade till förnyelsebara.
I slutet av 2019 beslutade AP2 att investera i
hållbar infrastruktur, det vill säga tillgångar
som bidrar till en hållbar utveckling i linje
med Parisavtalet. Under första halvåret 2020
genomfördes två investeringar. Den ena i
ett bolag som köper, förvaltar och utvecklar
decentraliserad infrastruktur, företrädesvis i
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USA. Det innebär bland annat solpanelsparker, batterianläggningar, hanteringsanläggningar för avfall och eltransporter. Den
andra investeringen är i en global investeringsplattform inom energisektorn, som har
en portfölj av vindkrafts- och solpanelsparker i USA, Kanada och Japan. Bolaget har
även utvecklingsprojekt för vindkraft och eldistributionsnät.
Dessa investeringar ligger väl i linje med
AP2:s övergripande uppdrag om att främja
en hållbar utveckling, utan att göra avkall
på det övergripande målet.

Dialoger med bolag
AP2 deltar aktivt i Climate Action 100+, ett
femårigt internationellt dialogprojekt som
lanserades i december 2017. Mer än 450 investerare samarbetar kring dialoger med
161 bolag. Dessa bolag står för betydande
andelar av världens utsläpp av växthusgaser. Syftet är att få bolagen att minska sina
utsläpp så att de ligger i linje med Parisavtalet, att de rapporterar i enlighet med Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och att bolagens styrelser tar ett
tydligt ansvar för arbetet med klimatfrågan.
Climate Action 100+ har nu varit verksamt i
två och ett halvt år. Vissa framsteg har
gjorts, men mycket återstår för att uppnå
syftet med initiativet. I slutet av 2019 hade
cirka 70 procent av bolagen långsiktiga utsläppsmål, men enbart runt 10 procent har
de utsläppsmål som anses ligga i linje med
Parisavtalet. En tredjedel av bolagen stödjer
TCFD och i nästan 80 procent av styrelserna
finns ett tydligt klimatansvar.

AP2 leder tillsammans med Öhmans dialogen med AB Volvo, som är ett av bolagen i
Climate Action100+. Det har varit en konstruktiv dialog, men investerargruppen anser att Volvos ställningstagande för Parisavtalet behöver bli tydligare. Därför gjorde
AP2, tillsammans med åtta andra investerare, ett uttalande på bolagets årsstämma i
juni gällande denna fråga. Volvo svarade att
de bedömer att de är väl positionerade för
att möta den omställning som krävs och att
de kommer att fortsätta utveckla sin rapportering. Dialogen med bolaget fortsätter.

Dialoger med beslutsfattare
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.
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 covid-19. Rekommendationerna
gäller att EU måste skapa en återhämtning
som prioriterar klimatåtgärder, vilket ger
förutsättningar att nå Parisavtalets mål om
netto-noll utsläpp 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 har investerarna, däribland
AP2, haft möten med delar av Brasiliens regering och vicepresident samt med talmannen och representanter från kongressen. På
mötena lyfte investerarna fram fem frågor
där de vill se en påtagligt positiv utveckling:
1) en väsentlig minskning av avskogningstakten, 2) att existerande skyddslagstiftning
verkligen tillämpas, 3) att de myndigheter i
Brasilien som övervakar miljöfrågor och
mänskliga rättigheter ges medel och möjlighet att verka för sitt mandat, 4) att det
sker 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.

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
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koldioxidutsläpp årligen, blir det en fördröjning innan utsläppsförändringar syns i portföljernas koldioxidavtryck.
Av tabellen (se sidan 16) framgår att aktieportföljens koldioxidavtryck fortsätter att
minska, både absolut och relativt. Att de totala koldioxidutsläppen minskar beror
främst på minskningar från tillväxtmarknader. Positivt är att både portföljen och
bolagen minskat sina koldioxidavtryck. Den

Sida

|

7

portföljviktade koldioxidintensiteten minskade med hela 15 procent. Innehavsförändringar bidrog med minus 11 procentenheter och bolagen med minus fyra procentenheter.
Sedan 2014 har AP2 årligen redovisat koldioxidavtrycket för noterade aktier. I och med
denna rapport börjar fonden att rapportera
dessa uppgifter två gånger per år.

Ägarstyrning
Bolagsstämman är det främsta forumet för aktieägarna att utöva sitt inflytande. Att som aktieägare använda sin rösträtt på stämman är en av de viktigaste möjligheterna att påverka ett bolag.
Därför är Andra AP-fonden aktiv på både svenska och utländska stämmor.
En stor del av AP2:s kapital placeras i aktier i
svenska och utländska bolag, och fonden
blir därigenom en betydelsefull aktieägare.
Fonden är dessutom opolitisk och oberoende, både vad gäller ägarsfärer och i sin
särställning bland svenska myndigheter, vilket gör att fonden har möjlighet att agera
som en engagerad och långsiktig ägare.
Aktieägares engagemang och intresse för
bolagens långsiktiga utveckling är en viktig
förutsättning för bättre värdetillväxt. Som
långsiktig ägare har AP2 en betydelsefull
funktion att fylla på kapitalmarknaderna.
Fonden arbetar därför aktivt med frågor
som syftar till en professionell bolagsstyrning, god etik och miljöhänsyn samt till att
utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.
AP2:s aktiviteter gentemot noterade bolag
omfattar ett aktivt deltagande såväl inför
som på svenska och utländska bolagsstämmor samt en dialog med styrelser och ledningar i fondens portföljbolag.
AP2 verkar dessutom för god bolagsstyrning genom att samarbeta med andra
ägare i frågor av principiell karaktär samt
genom att aktivt medverka till utveckling av
policyer, regelverk och standarder.
Enligt den reviderade lagen för AP-fonderna, som trädde i kraft den 1 januari
2019, gäller nya placeringsregler. Det innebär bland annat att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt
genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. 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.
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Ägarstyrning i svenska bolag
AP2 och andra institutionella ägare har under många år haft en bra och konstruktiv
dialog med de svenska börsbolagen, bland
annat angående många av de frågor som
behandlas på bolagsstämmorna. Fonden
har aktieinnehav i cirka 160 svenska noterade bolag. Av praktiska skäl har fonden bedömt att det inte är möjligt att närvara och
rösta på samtliga stämmor i den svenska
aktieportföljen. Urvalet av bolag, där fonden
närvarar vid stämman, sker främst utifrån
ett antal kriterier:
- Bolag som är bland fondens 20
största innehav.
- Bolag där fondens röstandel är
minst 0,5 procent.
- Bolag där fonden är bland de tio
största ägarna.
- Bolag med kontroversiella frågor på
dagordningen.
Sammantaget röstade AP2 under första
halvåret 2020 på 92 (74) bolagsstämmor i
svenska börsbolag. Marknadsvärdet för fondens innehav i dessa bolag motsvarar 76
procent av fondens totala innehav i svenska
noterade aktier uttryckt i marknadsvärde.
Utvecklingen av antal stämmor där fonden
röstar, och hur stor del dessa bolag utgör
av den totala svenska aktieportföljen, framgår av tabellen på sidan 18. Den ökade röstningsfrekvensen under den senaste femårsperioden är ett resultat av fondens ambition
att närvara på ett ökat antal stämmor. Detta
har också inneburit ett ökat engagemang i
de något mindre bolagen, där fonden är
bland de största ägarna, vilket förklarar att
fondens röstningsandel av den totala

portföljens marknadsvärde är relativt konstant över åren.
Valberedningar

AP2 ser positivt på att vara representerad i
valberedningar i bolag, eftersom detta innebär en viktig möjlighet att utöva ägarinflytande. Fonden har som policy att tacka ja till
alla förfrågningar om valberedningsuppdrag. Fondens ägargrupp fattar beslut om
vem som ska representera fonden baserat
på vem som är bäst lämpad för uppdraget.
Eftersom valberedningarna oftast består av
de tre till fem största ägarna i ett bolag, varierar fondens valberedningsuppdrag beroende på fondens ägarandelar i bolagen.
Fonden har under flera år betonat vikten av
en ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt beaktas när fonden
medverkar i valberedningsarbeten och
framhålls i fondens ägarpolicy. Fonden menar vidare att valberedningarna bör lägga
fast en konkret plan för arbetet med att
uppnå en god styrelsesammansättning
bland annat avseende kön, ålder, bakgrund,
erfarenhet och kompetens.
Under halvåret har fonden fortsatt att fokusera på frågor rörande mångfald och framförallt andelen kvinnor i styrelser. Bolagsstyrelsernas arbete i denna fråga följs upp för
varje bolag vars stämma fonden har för avsikt att närvara på.
Svensk kod för bolagsstyrning har uttryckt
en ambitionsnivå för könsfördelningen i
börsbolagens styrelser efter stämmosäsongen år 2020. Ambitionsnivån innebär att
respektive kön ska utgöra minst cirka 40
procent av stämmovalda ledamöter. Av de
bolag vars stämmor AP2 har röstat på i år,
har 46 procent uppnått denna nivå vad gäller andelen kvinnliga styrelseledamöter.
Inför bolagsstämmosäsongen 2020 har AP2
varit representerad i valberedningen för IAR
Systems, som ordförande, samt i Better Collective, Coor Service Management, Genovis,
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Kambi, K-Fastigheter, Opus Group, Resurs
Holding och Trelleborg. I enlighet med fondens ägarpolicy har deltagandet i årets valberedningsarbeten bland annat prioriterat
arbetet för en ökad mångfald i styrelser.
Frågan har i ovanstående valberedningar,
enligt fondens bedömning, haft en central
plats i valberedningarnas diskussioner kring
hur styrelsernas fortsatta utveckling kan
gynnas av högre grad av mångfald. Trots
detta uppfyller dock inte alla bolag den uttalade ambitionsnivå som Svensk kod för
bolagsstyrning ger uttryck för rörande jämn
könsfördelning, vilket framgår av sammanställningen på sidan 18.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Som en följd av aktiebolagslagens nya regler som styr innehållet i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, har
vissa av årets dialoger med styrelser även
kretsat kring att förmedla AP2:s syn på rimliga och väl avvägda ersättningar, såväl
fasta, rörliga som extraordinära, men även
på pensioner och övriga förmåner.
AP2 har återkopplat till ett flertal bolag, där
fonden anser att bolagens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i något avseende inte ligger i linje med fondens
ägarpolicy och det nya regelverket i aktiebolagslagen.
Incitamentsprogram

Rent generellt har fonden sett en utveckling
av incitamentsprogrammens innehåll som
ligger i linje med de krav som AP2 och
andra institutionella ägare ställer på denna
typ av rörliga ersättningar. Programmen är i
allt högre grad prestationsbaserade och
takbegränsade, innehåller ofta ett eget risktagande för deltagarna genom någon form
av egen ekonomisk insats och medför en
kostnad för aktieägarna som vanligtvis är
känd och begränsad.
I fondens ägarpolicy poängteras vikten av
att incitamentsprogram ska innehålla

tydliga och uppföljningsbara prestationskrav med utgångspunkt i bolagets långsiktiga strategi. Prestationskrav vars enda
koppling är till den allmänna börsutvecklingen, exempelvis genom att använda ett
absolut så kallat TSR-mått (Total Shareholder Return), bedöms inte ta tillräcklig hänsyn till bolagets specifika strategi eller risker
och stöds därför bara i undantagsfall av
AP2.
Vidare stödjer AP2 generellt inte förslag
som innehåller någon form av subvention,
exempelvis så kallade matchningsaktier eller
subventionerade premier vid optionsprogram. I AP2:s ägarpolicy står att ”Andra APfonden anser att så kallade matchningsaktier ska kopplas till tydliga mål (prestation).
Fortsatt anställning och egen investering
anser AP2 inte som en prestation som i sig
ska ge rätt till matchningsaktier. Om matchningsaktier inte är prestationsbaserade ska
detta särskilt motiveras.”
Under halvåret har AP2 haft ett fortsatt fokus på ersättningsfrågor och har, i syfte att
påverka föreslagna program i önskad
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riktning, också utökat antal förda dialoger
med styrelser angående utformningen av
bolagens föreslagna incitamentsprogram.
Sammanställning av röstning

Fonden röstade under 2020 mot förslag till
incitamentsprogram i 12 (9) svenska bolag.
HiQ, Concentric, Attendo, Atlas Copco, NetEnt, NetInsight, Epiroc, Cantargia, Investor,
Thule Sobi och Tobii hade lagt fram förslag
till incitamentsprogram som antingen innehöll matchningsaktier, på annat sätt var
subventionerade utan krav på särskild målbestämd prestation, eller enbart hade prestationsmål kopplade direkt till aktiekursutvecklingen. Dessa bolags förslag till incitamentsprogram har fonden därför röstat nej
till.
AP2 har också röstat nej till ytterligare tre
föreslagna incitamentsprogram riktade till
styrelseledamöter i bolagen Oncopeptides,
NetEnt och Calliditas med motiveringen att
prestationskrav saknades eller enbart var direkt kopplade till aktiekursutvecklingen för
bolagets aktier.

Fonden röstade, liksom föregående år,
emot ansvarsfrihet för VD i Swedbank. I Catena Media röstade fonden emot samtliga
föreslagna styrelseledamöter, då föreslagen
styrelse inte hade någon kvinnlig ledamot.
På Calliditas stämma röstade fonden emot
föreslagen ökning av styrelsearvoden.
På AB Volvos stämma gjorde AP2, tillsammans med några andra investerare, ett uttalande angående bolagets klimatarbete. Läs
mer på sidan 6.
Utöver detta har fonden röstat för samtliga
styrelsers och valberedningars förslag. Fonden har inte röstat för något förslag lagt av
andra aktieägare.
AP2 har också under halvåret varit aktiv
både inför och under ett flertal bolagsstämmor och uttryckt synpunkter i enlighet med
fondens ägarpolicy.

Ägarstyrning i utländska bolag
Utländska stämmor

På utländska marknader röstar fonden
främst i bolag i följande elva länder: Australien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Det är främst det
globala aktieindexet MSCI som utgör urvalskriteriet för vilka bolag fonden röstar i.
Det finns också andra kriterier, som till exempel att fonden har en dialog med bolaget i någon fråga och/eller att fonden lagt
ett aktieägarförslag till stämman.
Fonden har i år beslutat att öka sin röstning
i globala bolag från tidigare totalt 750 till
1 000 bolag. Under första halvåret 2020 röstade AP2 på 844 utländska bolagsstämmor.
Fonden använder en extern part för det
praktiska röstningsförfarandet och röstar
skriftligt (proxyröstning) med hjälp av den
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elektroniska röstningsplattformen. Varje
månad publicerar AP2 en detaljerad redovisning över hur fonden röstat i de utländska bolagen. Läs mer på fondens webbplats.
Brev till utländska bolag

Tillsammans med andra internationella investerare har fonden under halvåret varit
engagerad i ett flertal ägardialoger med bolag. I syfte att ytterligare förbättra kommunikationen med fondens utländska portföljbolag skriver AP2 årligen brev till cirka 50
bolag och förklarar hur fonden ser på engagerat ägande och vikten av att utöva rösträtten. Fonden förklarar i dessa brev också
bakgrunden till varför den inte stött styrelsernas rekommendationer på vissa punkter.
Breven har resulterat i ytterligare kontakter
med bolagen via brev, men också i telefonmöten.
Samarbete med andra investerare

Förutom samarbetet mellan AP-fonderna i
Etikrådet är AP2 medlem i samt stödjer
olika svenska och internationella initiativ
inom miljö, etik och ägarstyrning. Fonden
samarbetar även med andra investerare för
att påverka ny lagstiftning, främst inom
ägarstyrning. Dessa samarbeten blir allt viktigare för att kunna påverka och åstadkomma förändringar och därmed långsiktigt förbättra aktieägarvärdet.
Under första halvåret 2020 hade AP2, tillsammans med en grupp andra europeiska
kapitalägare, fortsatt dialog med främst
amerikanska bolag angående höga ersättningar. Läs mer om AP2:s medlemskap och
initiativ på fondens webbplats.

Mångfald
Mångfald, och då främst att öka andelen kvinnor i styrelser och företagsledningar, var en av de
första ägarfrågor som Andra AP-fonden började arbeta med. Sedan dess har fonden verkat för att
bidra till en positiv utveckling, bland annat genom dialoger med bolag rörande urvalsprocesser till
styrelser och ledningsgrupper. Fonden har idag också investeringar kopplade till mångfald och
jämställdhet, och i fondens egenutvecklade ESG-index är mångfald en av faktorerna.

Kvinnoindex
Med sitt årliga Kvinnoindex vill AP2 sprida
kunskap, bidra till dialog och en saklig debatt, men framförallt öka andelen kvinnor i
styrelser och ledningar. Fonden anser att ett
bredare rekryteringsunderlag bidrar till
mångfald, något som får en positiv påverkan i styrelser och ledningar. Med större
mångfald i bakgrund och erfarenheter, rätt
förutsättningar och ledarskap blir grupper
mer innovativa och kreativa, vilket i sin tur
skapar välmående företag. Fonden har, tillsammans med Nordic Investor Services, sedan 2003 genomfört studien, som mäter
andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Informationen från Kvinnoindex

används i fondens ägarstyrningsarbete och
följs upp på de årsstämmor som fonden
närvarar på under året.
Kvinnoindex för 2020 visar att andelen
kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm minskar något
för första gången sedan 2013 till 33,7 (34,0)
procent. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter öka och uppgick vid årets mätning till
24,3 (24,0) procent. Andelen kvinnor som är
VD ökar också och överstiger för första
gången 10 procent. Valberedningar med
kvinnor är positivt korrelerade med styrelser
med högre andel kvinnor. Bolag helt utan
valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag. Läs hela rapporten
på AP2:s webbplats.

Andel kvinnor i styrelse och ledning
Andel, %

40
35
30

30,7

33,9 34,0 33,7

27,9

25
20

22,2 22,9 22,7 22,3

14,9

15

11,4

15,9

17,7

19,3 18,6 19,1

12,3 11,6 12,1 12,9 12,9
11,1 11,1
6,1

10
5

14,3 13,8

Styrelser
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15,3

16,3 17,2

24,7
18,4

Ledningar

19,5

20,9 21,7

23,2 24,0

24,3

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är ett av Andra AP-fondens fokusområden inom hållbarhet och fonden arbetar intensivt med att integrera mänskliga rättighetsfrågor i sina processer. Mänskliga rättigheter
är emellertid ett brett och komplext område. Fonden har därför under våren 2020 arbetat med att
tydliggöra sin viljeinriktning och styrning för sitt mänskliga rättighetsarbete i syfte att säkerställa
ett bibehållet fokus på prioriterade frågeställningar. Arbetet har resulterat i att AP2:s policy för
mänskliga rättigheter har reviderats, en strategi har utarbetats och ett långsiktigt mål till och med
2025 har beslutats.

Revidering av policy
AP2:s policy för mänskliga rättigheter är
vägledande för fondens mänskliga rättighetsarbete. Policyn omarbetades våren
2020 för att ligga i linje med fondens nuvarande arbete, vilket har utvecklats i takt
med att fondens kunskap kring mänskliga
rättighetsfrågor har vuxit. Den behandlar
bland annat fondens värdegrund, dess åtaganden, strävan och förväntningar. Policyn
är beslutad av AP2:s styrelse och kommer
löpande att ses över. Policyn finns publicerad på www.ap2.se

Strategi för mänskliga rättigheter
I samband med översynen av fondens policy för mänskliga rättigheter, utarbetade
fonden också en strategi för sitt arbete.
Strategin tar sin utgångspunkt i fondens
riktlinjer, vision, värderingar och policyer.
Den syftar till att belysa tre strategiskt viktiga områden för att genomföra implementeringen av fondens policy för mänskliga
rättigheter och för att uppnå fondens
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långsiktiga målsättning inom arbetet. Dessa
områden är att fonden ska fokusera på
kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter, att utveckla processer samt att ha
en effektiv organisationsstruktur för sitt
mänskliga rättighetsarbete. Fondens strategi stäcker sig till och med 2025.

Målsättning
AP2 arbetar för att mänskliga rättighetsperspektiv ska genomsyra alla delar av verksamheten. Fondens långsiktiga mål är att
AP2 ska fortsätta implementera FN:s vägledande principer och att verksamheten ska
bedrivas i linje med dessa senast från och
med 2025. Det är en ambitiös målsättning,
eftersom integrering av sociala frågor
såsom mänskliga rättigheter fortfarande är
förhållandevis nytt i finansbranschen och
stor osäkerhet råder kring både branschnormer och etablerade implementeringsmetoder. Fondens arbete för att uppnå sitt
långsiktiga mål kommer att följas upp kontinuerligt i årliga handlingsplaner.

Övrigt
Etikrådet

Dialoger med utländska bolag samordnas
genom AP-fondernas etikråd (Etikrådet).
Etikrådet är ett samarbete mellan AP1, AP2,
AP3 och AP4. Etikrådet delar upp dialogerna i två grupper: reaktiva och proaktiva.
Reaktiva dialoger sker när en kränkning eller allvarlig incident inträffat. Proaktiva dialoger sker för att stödja bolag att lösa olika
miljö- eller sociala utmaningar med fokus
på klimat, mänskliga rättigheter och affärsetik.
Under första halvåret 2020 har Etikrådet
haft fokus på klimat och mänskliga rättigheter. Ett exempel är dialogerna med de
brasilianska bolagen JBS, Marfrig och Minerva, där målet är att förhindra avskogning
genom att säkerställa att boskapen som de
slaktar inte kommer från olagligt avverkade
områden i Amazonas. För att kunna göra
det krävs system som kan spåra boskapen
under deras livstid. Med JBS har Etikrådet
även en dialog kring arbetsmiljö, som inkluderat utmaningar med covid-19.
Etikrådet har också både reaktiva dialoger
och proaktiva projekt kring de utmaningar
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som de stora globala teknikbolagen har vad
gäller mänskliga rättigheter.
För vissa typer av utmaningar är det inte
tillräckligt att enbart föra dialog med bolag
för att komma till rätta med problemen. Ett
sådant problem är gruvdammsolyckor som
kan resultera i stora mänskliga och miljömässiga tragedier. Gruvdammsolyckan i
Brumadinho i Brasilien i januari 2019 ledde
till att Etikrådet tillsammans med Church of
England Pension Board startade ett stort
globalt proaktivt projekt. För att nå målet
att alla avfallsdammar vid gruvor ska vara
säkra, krävs flera delprojekt och engagemang från många intressenter som gruvbolag, investerare, internationella organisationer, teknikbolag, akademiker och lokalbefolkning. Det första delprojektet, att få fram
en global databas över alla avfallsdammar,
var på plats i januari 2020. Nästa steg, att
skapa en gemensam global standard för avfallsdammar, blev klart i juni 2020. Ett exempel på ett annat delprojekt är att implementera ett varningssystem för avfallsdammar.
Läs mer på: www.etikradet.se

Sustainability Award 2020

Investering i social obligation

AP2 är sedan flera år partner till WIN WIN
Gothenburg Sustainability Award. Under temat ”biologisk mångfald” tilldelas 2020 års
pris den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.
IPBES är en mellanstatlig och FN-kopplad
panel som grundades 2012 och är jämförbar med Klimatpanelen (IPCC), men har fokus på biologisk mångfald och ekosystem.
IPBES huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter samt de ”naturnyttor” vi får från naturen. IPBES beskriver
globala trender vad gäller naturen och även
åtgärder som kan användas för att komma
till rätta med miljöproblemen. Läs mer på
http://winwingothenburgaward.com/theme2020/

Under första halvåret investerade AP2 17
miljoner USD i en social obligation emitterad av International Finance Corporation
(IFC). Obligationen, som uppgår till 1 miljard USD, är en del av IFC:s ursprungliga
åtagande om att avsätta 12 miljarder USD i
omedelbart stöd för att hjälpa länder att
hantera de hälsomässiga och ekonomiska
effekterna av covid-19.

Läs mer om AP2:s arbete med biologisk
mångfald på www.ap2.se/globalassets/nyheter-och-rapporter/hallbarhetsrapporter/hallbarhetsrapport-inkl-tcfd-2019-.pdf
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Hållbarhetsdata
Klimat/Miljö
Koldioxidavtryck för den noterade aktieportföljen, Scope 1 och 2
Mätetal

2020-06-30

2019

2018

2017

1. Totalt koldioxidutsläpp (miljoner tCO2e)

1,6

1,6

1,7

2,6

Sverige

0,1

0,1

0,1

0,2

Utvecklade marknader

0,6

0,6

0,7

1,4

Tillväxtmarknader

0,8

0,9

0,9

1,1

13

18

Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%)

-7

-3

- varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)

-8

-10

1

7

11

11

- varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)
2. Relativt koldioxidutsläpp (tCO2e/mnkr)
Sverige

4

4

4

5

Utvecklade marknader

10

9

11

19

Tillväxtmarknader

19

19

22

32

3. Koldioxidintensitet (tCO2e/mnkr)

13

14

15

28

Sverige

7

7

7

10

Utvecklade marknader

11

11

12

31

Tillväxtmarknader

18

20

24

37

4. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD) (tCO2e/mnkr)

13

14

16

24

Sverige

5

5

5

6

Utvecklade marknader

13

15

16

27

Tillväxtmarknader

19

21

23

23

Förändring av portföljens koldioxidintensitet (TCFD) i förhållande till föregående år (%)

-15

-7

- varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)

-11

-8

-4

1

143

144,1

130,5

142,4

96

97

92

- 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 (%)
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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. Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD). Måttet summerar portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, dvs 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.
Källa: MSCI ESG Research/Andra AP-fonden.

Miljödata
2020-06-30
Interna miljöindikatorer
El, KWh
Förnybar el %
Kopieringspapper, inköpt (A4), kg
Antal utskrifter
Tjänsteresor
Andel tågresor mellan Göteborg och Stockholm, %
Utsläpp växthusgaser från:
Tåg inrikes ton CO2e
Flyg inrikes ton CO2e
Flyg utrikes ton CO2e
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42731
100
0
23400

99
0
0
2

Bolagsstyrning
Röstning på bolagsstämmor – deltagande i valberedningar, 1 januari – 30 juni
2020

2019

2018

2017

2016

Röstning på stämmor i Sverige, antal

92

74

77

45

47

Motsvarar % andel av fondens totala
innehav i svenska noterade aktier
(marknadsvärde)
Deltagande i valberedningar, antal

76

78

81

70

70

9

9

8

9

8

Röstning på utländska stämmor, antal

844

753

710

697

621

Valberedningar där AP2 deltagit inför årsstämmorna 2020
Bolag

Andel kvinnor i styrelsen, %

Antal nyvalda kvinnor*

Better Collective

17

0

0

Coor Service Management

43

0

0

Genovis

25

0

-1

IAR Systems

20

0

0

Kambi

40

0

0

K-Fastigheter

17

0

0

Opus Group

17

0

-2

Resurs Holding

50

2

1

Trelleborg

43

0

0

* Förändringen avser jämförelse med föregående årsstämma, inte eventuell extrastämma mellan årsstämmor.
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Total förändring jfrt. med
föregående år*

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska bolag där AP2 röstat 2020

14%
Antal bolag med andel kvinnor 0-19%
46%

Antal bolag med andel kvinnor 20-39%
39%

Antal bolag med andel kvinnor 40% -

Marknadsvärde bolag där AP2 inte
röstat på stämma

34%
24%

76%
42%

Marknadsvärde bolag där AP2
röstat nej på stämma/or
Marknadsvärde bolag där AP2
röstat ja på stämma/or
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”Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra
fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning,
mångfald och mänskliga rättigheter.”

Andra AP-fonden
Box 11155

404 24 Göteborg

Besöksadress Östra Hamngatan 26
Telefon 031-704 29 00
www.ap2.se

