HÅLLBARHETSRAPPORT
1 JANUARI - 30 JUNI 2022
Andra AP-fonden (AP2) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet
och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 411,7 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 publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden
strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker mycket.
Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald
och mänskliga rättigheter. I rapporten finns också ett avsnitt om fondens arbete med påverkan (impact).
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Första halvåret 2022 har kännetecknats av väldigt
turbulenta finansiella marknader. Trots detta har
fonden fortsatt att utveckla arbetet som ansvarsfull
investerare och ansvarsfull ägare. Stort fokus har legat på hur fonden kan bidra till en koldioxidsnål
ekonomi.

negativa konsekvenser för hållbar utveckling i deras
processer.

AP2 har under första halvåret 2022 fortsatt att investera i klimatomställningen genom bland annat
gröna obligationer och hållbar infrastruktur. Fonden
har också tagit fram kriterier för när skog kan klassificeras som en klimatinvestering. Läs mer på sidan 15.

AP1, AP2, AP3 och AP4 omfattas inte direkt av
Disclosureförordningen. Men eftersom det ingår
som en del i AP-fondernas uppdrag att förvalta
fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande samt att
redovisa hur det målet uppnåtts, kommer fonderna
under kommande år att utveckla rapporteringen.
Detta kommer främst ske på respektive webbplatser
i linje med förordningen. Läs på AP2:s webbplats
fondens rapportering enligt SFDR.

Disclosureförordningen

Sustainability Award 2022

EU lanserade 2018 en handlingsplan för att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet
och göra det tydligare vad som är hållbart, med det
övergripande målet att EU ska vara koldioxidneutralt
senast år 2050. Som ett led i detta har EU utfärdat
ett antal direktiv och förordningar för att stärka
handlingsplanen. En av dessa är Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR), den så kallade Disclosureförordningen, som trädde i kraft i mars 2021.
Disclosureförordningens huvudsyfte är att öka transparensen i hållbarhetsfrågor samt öka jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer avseende integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av

Läs mer på http://winwinaward.org

Fortsatta investeringar i omställningen

AP2 är sedan flera år partner till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Årets tema är hållbar
akvakultur som också har varit temat för fondens interna hållbarhetsföreläsningar under våren 2022.
Vinnaren av priset WIN WIN Sustainability Award,
som utses i augusti, kommer att ha bidragit till ökad
effektivitet och hållbarhet genom sitt vattenbruksinitiativ. Under första halvåret har AP2 deltagit i
både programråd och forumträffar anordnade av
WIN WIN Award, där samarbeten kring klimatet på
nationellt plan är i fokus.
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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.

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 mer effektiv, hållbar och resilient
portfölj
För att nå visionen arbetar AP2 med strategiska färdplaner där den nuvarande sträcker sig till 2023. Den
aktuella planen fokuserar på att utveckla en mer effektiv, hållbar och resilient portfölj samt på att skapa
en mer anpassningsbar och effektiv verksamhet.
En mer effektiv, hållbar och resilient portfölj innefattar att fördjupa hållbarhetsarbetet inom klimatAndra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022

resiliens, mänskliga rättigheter och sociala frågor
samt biologisk mångfald och att aktivt bidra till en
hållbar utveckling.

mål för att kunna analysera hur fondens arbete med
hållbarhet påverkar avkastning och risk.

Hållbarhetsstrategi

AP2 arbetar utifrån fondens 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

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 bedömer är de viktigaste. 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.
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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 2022. En mer utförlig beskrivning av
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fondens hållbarhetsarbete finns i årsredovisningen
samt hållbarhetsrapporten för 2021 på www.ap2.se
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Klimat
Klimatförändringarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen i världen förväntas öka och kommer därmed
påverka den långsiktiga avkastningen för många tillgångsslag. Klimatförändringar kan ses både från ett möjlighets- och ett riskperspektiv. Det är därför viktigt att integrera klimataspekter i analys- och investeringsprocesser.

AP2 har som mål att ha en portfölj med nettonollutsläpp 2045. Utgångspunkten i AP2:s klimatarbete är
att bidra till en omställning i linje med Parisavtalet
genom:


Riktade hållbarhetsinvesteringar i lösningar som bidrar med nödvändig teknik
och/eller infrastruktur till klimatomställningen.



Att stötta omställningen via dialoger med
bolag i viktiga och utsläppstunga branscher
samt med beslutsfattare.



Att minska portföljens finansiella klimatrisk
genom avinvesteringar från tillgångar där
omställning av verksamheten inte anses vara
sannolik och där den finansiella klimatrisken
bedöms som hög.

Fondens åtagande om nettonollutsläpp är formaliserat som ett åtagande genom att AP2 i februari
2021 undertecknade ”Net Zero Asset Owner Commitment”. Åtagandet har tagits fram av Institutional
Investor Group on Climate Change (IIGCC) och dess
Paris-Aligned Investment Initiative, och är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zeroinitiativ. Denna ackreditering är en kvalitetsstämpel
för ledande nettonollinitiativ, som säkerställer att de
åtaganden som görs är trovärdiga och att de kan
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visa på konkreta steg och planer för att uppfylla målet om nettonollutsläpp.
För AP2:s del innebär undertecknandet av Net Zero
Asset Owner Commitment ett antal konkreta åtaganden. Fonden har redan uppfyllt flera av dessa
åtaganden. Under 2022 arbetar fonden framförallt
med att förtydliga klimatmålen, med delmål på

vägen mot 2045, och fondens handlingsplan för de
olika tillgångsslagen i portföljen.
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Investeringar som bidrar till omställning
Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver mycket
omfattande investeringar. AP2 har investeringar som
bidrar till omställningen i olika tillgångsslag. Flera av
de riskkapitalfonder som fonden investerar i fokuserar på bolag vars produkter och tjänster möjliggör
resurseffektiva lösningar. AP2:s investeringar i gröna
obligationer, svenska cleantechbolag, skogsfastigheter och hållbar infrastruktur är andra exempel på
investeringar med hållbara strategier, som har en
positiv klimateffekt.
Ett område med stora investeringsbehov är hållbar
infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs
av energi- och transportsystem, från fossilbaserade
till förnyelsebara. Under 2022 utökar fonden sin allokering till hållbar infrastruktur ytterligare. Fonden
har genomfört totalt sju investeringar, varav den
senaste under första halvåret 2022:
 Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som
fokuserar på att investera i infrastruktur för bioenergi, vilket bidrar till energiomställningen inom
sektorer med stort fossilberoende. Slutprodukterna består av grön gas och gröna bränslen,
såsom förnybar naturgas, flytande naturgas samt
andra generationens bioetanol.
AP2 har investeringar i gröna obligationer där
många projekt bidrar till klimatomställningen. Klimatfrågan är nära sammankopplad med sociala frågor och mänskliga rättigheter, varför det är viktigt
att i de klimatrelaterade investeringarna även ta
hänsyn till sociala aspekter. Ett exempel är en investering i obligationer emitterade av International Development Association (IDA). IDA är en del av
Världsbanken och fokuserar på finansiering i syfte
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att bekämpa extrem fattigdom i världens fattigaste
länder. Som en institution inom Världsbanksgruppen
kombinerar IDA global expertis med fokus på att
minska fattigdom och öka välstånd. Intäkterna från
IDA-obligationer stödjer projekt och program för
hållbar utveckling i IDA-berättigade länder. Projekt
och program som stöds av IDA är utformade för att
uppnå en positiv social påverkan och genomgår en
rigorös granskning och intern godkännandeprocess,
som syftar till att säkerställa en rättvis och hållbar
ekonomisk tillväxt.
Fonden anser även att hållbart skogsbruk är viktigt
för att nå nettonollutsläpp och har därför beslutat
att definiera kriterier, som en investering i skogsfastigheter måste uppfylla för att kunna definieras som
en klimatinvestering, läs mer på sidan 15.
Fondens svenska cleantechportfölj består nu av åtta
bolag. Två av bolagen utvecklar vindkraft, tre bolag
arbetar med energieffektivisering, varav ett av dem
fokuserar på infrastruktur för laddning, och tre bolag
med materialeffektivisering, som till exempel återvinning av bomullsfiber.
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
att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet.

Stötta omställningen

AP2 deltar aktivt i Climate Action 100+, ett femårigt
internationellt dialogprojekt som lanserades i december 2017. I detta projekt samarbetar 575 globala
investerare kring dialoger med drygt 160 bolag, som
tillsammans står för 80 procent av de globala
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industriella utsläppen. 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.
I mars 2021 publicerades en utvärdering av hur långt
bolagen kommit inom dessa tre områden i ”Net
Zero Company Benchmark”. Denna analys visade att
många bolag har gjort ambitiösa klimatåtaganden,
men att de behöver bli bättre på att redovisa hur de
ska uppnå dessa samt redovisa faktiska resultat.
AP2 leder tillsammans med Öhman Fonder och
Alecta dialogen med AB Volvo, som är ett av bolagen i Climate Action 100+. Det är en konstruktiv dialog, som under första halvåret 2022 fokuserat på bolagets mål och handlingsplan att nå nettonollutsläpp
senast 2050. Under 2021 godkändes bolagets mål av
Science Based Target Initiative och är nu i enlighet
med Parisavtalet. Det innebär bland annat att utsläpp från lastbilar och bussar ska minskas med 40
procent per fordonskilometer till 2030 samt att AB
Volvo från 2040 enbart ska leverera produkter som
har nettonollutsläpp.

Sida
AP2 har även ställt sig bakom ett förväntansdokument för banker, ”Aligning the Banking Sector with
the Goals of the Paris Agreement”, som tagits fram
av IIGCC och som bland annat inkluderar krav på
nettonollåtaganden till 2050, att styrelserna har tillräcklig kompetens inom klimat och att bankerna
rapporterar i enlighet med TCFD.
För att AP2 och andra kapitalägare ska kunna uppfylla sina åtaganden krävs att regeringar och beslutsfattare fullgör sina åtaganden för att uppnå 1,5-graders-målet i Parisavtalet. Många av de dialoger som
AP2 deltar i gentemot beslutsfattare inom klimat
sker i samarbete med andra investerare genom organisationen IIGCC. IIGCC arbetar med att göra investerares engagemang i klimatfrågan tydlig för beslutsfattare och med att framföra investerares krav
på policyåtgärder.

Avinvestera från klimatrisker
AP2 har sedan 2014 avinvesterat från kol, olje- och
gasbolag samt bolag som har kolbaserad elproduktion på grund av finansiella klimatrisker. Sedan slutet
av 2020 förvaltas fondens globala aktie- och kreditportfölj i enlighet med kriterierna för EU ParisAligned Benchmark (PAB). Det innebär att fonden
inte längre är investerad i cirka 250 bolag på grund
av att de har inkomster från kol, olja eller gas.
Under första halvåret 2022 har fonden även anpasssat indexen som används för förvaltning av svenska
aktier i enlighet med EU Paris-Aligned Benchmark.
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EU Paris-Aligned Benchmark
AP2 ser ett stort värde i att anpassa sina index till Parisavtalet baserat på ett vetenskapligt förankrat ramverk som fastställts av EU. Syftet med detta ramverk är inte bara att minska utsläppen av växthusgaser och nå nettonollutsläpp 2050,
utan även att gynna företag som bidrar positivt till klimatomställningen.
Under 2020 implementerade AP2 EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens internt förvaltade globala aktier och
företagsobligationer, vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från
kol, olja och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen.
Den maximala andelen för kol är 1 procent, för olja 10 procent och för gas 50 procent. Detta har resulterat i att totalt
250 bolag inte längre får ingå i fondens portfölj.
I ramverket finns också krav på att ett PAB-anpassat index initialt ska ha ett koldioxidavtryck som är maximalt 50 procent
av jämförelseindexet, i AP2:s fall motsvarande marknadsviktat index. Dessutom behöver avtrycket minska med 7 procent
per år med målet att uppnå nettonollutsläpp 2050. Det betyder att koldioxidavtrycket till år 2030 respektive 2050 förväntas minska till 24 respektive 6 procent av jämförelseindexets koldioxidavtryck för 2020.
För AP2:s portföljer för globala aktier och företagsobligationer var minskningen cirka 70 procent 2020, när hänsyn tagits
till Scope 3-utsläpp i enlighet med kriterierna för PAB.
Under 2021 har fonden arbetat med att analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska aktier och kommer under 2022 att fortsätta anpassa index och portföljer för andra tillgångar i enlighet med kriterierna för PAB.
Varför PAB?
Huvudsyftet med att anpassa portföljinnehaven i aktier och företagsobligationer i enlighet med PAB är att påverka bolag
att reducera sina utsläpp av växthusgaser. Generellt kan man säga att bolag med stora utsläpp ska få det svårare att finansiera sin verksamhet via ägarandelar eller lån. PAB-ramverket är utformat på ett sådant vis att 2050 ska utsläppen
vara nettonoll. Förutom att mandat som förvaltas enligt ramverket inte innehåller vissa företag, kommer bolag som över
tid inte reducerar sina utsläpp av växthusgaser, både direkta utsläpp från verksamheten samt utsläpp som skapas av
dess tjänster och/eller produkter, få en minskad vikt i en PAB-anpassad portfölj.

Påverkansanalys inom klimat

AP2 har under året gjort en genomlysning av den
noterade portföljen och identifierat bolag som har
påverkansrisker och -möjligheter ur ett klimatperspektiv. Läs mer om Påverkan på sidan 15.
FN:s hållbarhetsmål 7 (Hållbara energier) och 13
(Bekämpa klimatförändring) är två utvalda mål inom
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klimatområdet som främst fokuserar på fossila utsläpp. AP2 arbetar med påverkansarbete genom att
följa upp bolag med hög risk inom respektive hållbarhetsmål.
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Ägarstyrning
Aktieägares engagemang och intresse för bolagens långsiktiga utveckling är en viktig förutsättning för bättre värdetillväxt. Som långsiktig ägare har Andra AP-fonden en betydelsefull funktion att fylla på världens kapitalmarknader som en ansvarsfull och engagerad
ägare. Fonden arbetar aktivt med frågor som syftar till en professionell ägarstyrning, god etik och miljöhänsyn samt till att utveckla
god sed i kapitalförvaltningsfrågor.

En stor del av AP2:s kapital placeras i aktier i svenska
och utländska bolag och fonden blir därigenom en
betydelsefull aktieägare. Fonden är 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.
En förväntan på ansvarsfullt ägande framgår av den
reviderade lagen för AP-fonderna, som trädde i kraft
den 1 januari 2019.
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
AP2 aktiv på både svenska och utländska stämmor.
Fondens aktiviteter gentemot noterade bolag omfattar ett aktivt deltagande både inför och på
svenska och utländska bolagsstämmor samt 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.
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I syfte att öka förståelsen för vad AP2 förväntar sig
av bolag inom områden som hållbarhet och ägarstyrning, har Riktlinjer för röstning formulerats i tilllägg till Ägarpolicyn. Riktlinjerna utgår från fondens
formulerade tio ägarprinciper. Fonden strävar efter
att på detta sätt ytterligare tydliggöra olika ställningstaganden på såväl svenska som globala stämmor. Riktlinjerna finns på www.ap2.se

Stämmosäsongen 2022

Många länders stämmosäsonger är i allt väsentligt
avslutade vid halvårsskiftet och utöver sedvanliga
stämmoförslag rörande främst ersättningar, utdelning och styrelsesammansättning, har aktieägarförslag inom en rad områden relaterade till hållbarhet
lagts. Några exempel:


Aktieägarförslag som syftar till att fasa ut bankers
kolfinansiering och arbeta mot nettonollutsläpp
2050 har fortsatt framlagts på flera globala bankers stämmor. AP2 stöttar generellt denna typ av
förslag förutsatt att bolagen inte redan gjort utfästelser i denna riktning eller aktivt visat ett engagemang i klimatfrågan.



Rapportering och granskning av bolagets processer kring mänskliga rättigheter och icke-diskriminering efterfrågas i några aktieägarförslag. AP2
stödjer förslag där en oberoende revision av
eventuella negativa effekter på mänskliga rättigheter bedöms ge aktieägarna ökad transparens
kring bolagets hantering av denna typ av risker.

Sida
I fall där det bedöms finnas ändamålsenliga policyer samt tillhandahålls tillräcklig information
för att möjliggöra bedömning av utestående risker, röstar AP2 emot lagt förslag.






AP2 har också stöttat aktieägarförslag rörande
ökad rapportering om mänskliga rättigheter,
både i form av tredjepartsbedömningar och av
riskanalys av länder med betydande problem avseende mänskliga rättigheter.
På framförallt den nordamerikanska marknaden
har aktieägarförslag uppmärksammat behovet av
rapportering av VD:s lön i relation till bolagets
mediananställdas lönenivå. Även här har AP2 röstat i enlighet med lagda förslag.
Globalt ökar aktieägarnas efterfrågan på redovisningen av bolagens planer för reducering av
växthusgasutsläpp, koldioxidneutralitet och klimatrelaterad finansiell rapportering, något som
AP2 stöttar aktivt både genom röstning och
medverkan i intresseorganisationer.

Ägarstyrning i svenska bolag
Aktiv ägare under pandemin

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.
Under första halvåret 2022 har fondens ägarstyrningsarbete delvis påverkats av pågående pandemi,
eftersom flera bolag fortsatt inte har genomfört fysiska bolagsstämmor. Detta har inneburit en begränsad interaktion mellan aktieägare och dessa bolag
på själva stämman, men dialogarbetet med bolagen
Andra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022
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Röstning på bolagsstämmor 1 januari–30 juni 2018–2022
Röstning på stämmor (års‐ och extrastämmor) i Sverige, antal
‐ motsvarar % andel av antal bolag i den svenska noterade
portföljen
‐ motsvarar % andel av fondens totala innehav i svenska
noterade aktier (marknadsvärde)
Röstning på utländska stämmor (års‐ och extra), antal
‐ motsvarar % andel av antal bolag i den globala noterade
portföljen
‐ motsvarar % andel av fondens totala innehav i globala
noterade aktier (marknadsvärde)

2022

2021

2020

2019

2018

109

111

92

74

77

54

66

52

44

47

82

90

76

78

81

999

888

844

753

710

46

41

‐

‐

‐

54

44

‐

‐

‐

Andel en berä kna s på ma rkna ds vä rden per den 30 juni va rje å r. His tori s ka da ta frå n 2021 redovi s a s för a ndel a r i den globa l a portföljen.

inför stämmorna har inte påverkats utan i stället
kunnat intensifieras under perioden.

att närvara på ett ökat antal stämmor. Det har också
inneburit ett ökat engagemang i de något mindre
bolagen, där fonden är bland de största ägarna.

Röstar för 82 procent av svenska portföljen

Fonden har aktieinnehav i cirka 190 svenska noterade bolag. Av praktiska skäl har fonden bedömt att
det inte är möjligt att rösta på samtliga stämmor i
den svenska aktieportföljen.
Sammantaget röstade AP2 under första halvåret
2022 på 109 (111) bolagsstämmor i svenska börsbolag. Marknadsvärdet för fondens innehav i dessa bolag motsvarar 82 (90) procent av fondens totala innehav i svenska noterade aktier.
Den ökade röstningsfrekvensen under den senaste
femårsperioden är ett resultat av fondens ambition

Förslag och områden där AP2 röstat emot

Fonden röstade under första halvåret 2022 emot förslag till incitamentsprogram riktade till personal
och/eller ledande befattningshavare i 22 (23)
svenska bolag. Dessa program låg inte i linje med
fondens syn inom nedanstående områden (se tabell
på sidan 10 för bolagsspecifik information):
 Matchningsaktier eller annan form av subvention
utan krav på särskild målbestämd prestation.

Sida
 Tydlighet och stringens i kommunicerade prestationskriterier.

Områden där AP2 haft dialoger med bolag och/eller röstat nej till förslag

 Programmets storlek.

Område



Program riktade till styrelseledamöter där fonden i stället förespråkar fast arvodering.

Incitamentsprogram

I Immunovia röstade fonden emot samtliga föreslagna styrelseledamöter, då föreslagen styrelse inte
hade någon kvinnlig ledamot. Utöver detta har fonden röstat för samtliga styrelsers och valberedningars förslag. Fonden har inte röstat för något förslag
lagt av andra aktieägare.
Fonden meddelar alltid berörda bolag innan stämman om avsikten är att rösta emot styrelsers eller
valberedningars förslag, tillsammans med en motivering till beslutet.
Fondens dialogarbete

AP2 har under halvåret varit aktiv inför ett flertal bolagsstämmor och uttryckt synpunkter i enlighet med
fondens Ägarpolicy och Riktlinjer för röstning, se tabell.
Mot bakgrund av det ökade antalet incitamentsprogram som föreslås i svenska bolag, har fokus för
fondens dialoger fortsatt varit på ersättningsfrågor
med syfte att påverka föreslagna program i önskad
riktning.
Rent generellt har fonden sett en utveckling över tid
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
Andra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022
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Koppling till prestationskrav saknas
eller koppling till absolut
aktiekursutveckling
Programmets omfattning
Otydlighet kring prestationskriterier
Målgrupp styrelse

2

Addlife, BHG Group, Bufab, i‐Tech,
NetInsight, NP3, Nyfosa, Surgical Science
Sweden, Xvivo Perfusion.
Calliditas, Tobii

1
1
1

Sobi
Hexagon
Calliditas

Riktlinjer för ersättning till Tak för ersättningsdelar
ledande befattningshavare

2

Styrelse

1
6
3
2

Aktieägarförslag

Tak för mandat
Emissionsmandat
Övriga ägarstyrningsfrågor

10

Bolagsdialoger i Bolag där AP2 röstat nej till förslag
samband med
stämmorna, antal
9
Ascelia Pharma, Atlas Copco, Concentric,
Eolus, Epiroc, Investor, ITAB Shop Concept,
Xbrane Biopharma, Xspray Pharma.

Annan form av subvention

Mångfald
Styrelsearvode
Sammansättning
Antal uppdrag
Förslag av operativ karaktär
Alternativ styrelse

|

Immunovia

HM, SEB, Swedbank, Volvo.
Irras
2
2

Fonden redovi s a r na mnen på de bol a g dä r di a l ogen res ul terat i rös tni ng mot l a gda förs l a g.

egen ekonomisk insats och medför en kostnad för
aktieägarna som vanligtvis är känd och begränsad.
I fondens Riktlinjer för röstning 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. Av fondens Riktlinjer för röstning framgår fler ställningstaganden rörande bland

Sida
annat incitamentsprogram, vilka ligger till grund såväl för proaktiv dialog med bolagen som för fondens
röstning på stämmor.
Aktiebolagslagens regler kring innehållet i riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare kompletterades under 2021 med bestämmelser från Kollegiet för svensk bolagsstyrning rörande bland annat
publicering av ersättningsrapport. Denna typ av
samlad ersättningsrapportering ger en betydligt förbättrad möjlighet till analys av beslutade ersättningar och underlättar fondens dialoger med styrelser. Vårens dialoger har i vissa fall handlat om att
förmedla AP2:s syn på rimliga och väl avvägda ersättningar, såväl fasta, rörliga som extraordinära,
men även på pensioner och övriga förmåner.
Vidare har ett antal dialoger med bolagens valberedningar kretsat kring frågor relaterade till styrelsens arvodering och sammansättning, där AP2 efterfrågat ytterligare analys- och beslutsunderlag för att
kunna ta ställning till lagda förslag.
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.
Inför bolagsstämmosäsongen 2022 har AP2 varit representerad i valberedningarna för IAR Systems som
Andra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Valberedningar där AP2 deltagit inför årsstämmorna 2022

Bolag
Better Collective
Catena Media
Coor Service Management
Episurf
Genovis
IAR Systems
Kambi
Loomis
Netel
Totalt nio valberedningar

Andel
kvinnor i
styrelsen, %
33
28
67
33
20
40
40
43
43
39

Antal
nyvalda
kvinnor*
0
0
2
0
0
1
0
0
2
5

Total förändring
jämfört med
föregående år*
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
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Mångfald i styrelser

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. Ambitions* Förändringen avser jämförelse med föregående årsstämma, inte ev extrastämma mellan årsstämmor.
nivån innebär att respektive kön
ska utgöra minst cirka 40 procent av stämmovalda
ordförande samt i Better Collective, Catena Media,
ledamöter. Av de bolag vars stämmor AP2 har röstat
Coor Service Management, Episurf, Genovis, Kambi,
på i år, har 49 (42) procent uppnått denna nivå vad
Loomis och Netel.
gäller andelen kvinnliga styrelseledamöter.
Fonden har under flera år betonat vikten av en ökad
Det nyligen presenterade direktivet från EU strävar i
andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt
samma riktning och innebär att företag i medlemsbeaktas när fonden medverkar i valberedningsarländerna bör sikta på att minst 40 procent av deras
betet och framhålls i fondens Riktlinjer för röstning.
icke-verkställande styrelseledamöter ska utgöras av
Fonden menar vidare att valberedningarna bör lägga
det underrepresenterade könet senast 2026.
fast en konkret plan för arbetet med att uppnå en
god styrelsesammansättning bland annat avseende
Ägarstyrning i utländska bolag
kön, ålder, bakgrund, erfarenhet och kompetens.
Mångfaldsfrågan har i ovanstående valberedningar,
enligt fondens bedömning, haft en central plats i
valberedningarnas diskussioner kring hur styrelsernas fortsatta utveckling kan gynnas av en högre
grad av mångfald.

Utländska stämmor

På utländska marknader har fonden under första
halvåret 2022 röstat i bolag i 39 (33) olika länder, relativt jämnt fördelat på länder i Nordamerika, Europa
och Asien. Det är främst fondens multifaktorindex
för såväl utvecklade länder som tillväxtmarknader
som utgör urvalskriteriet för vilka bolag fonden röstar i. Det finns också andra kriterier, som till exempel att

Sida
fonden har en dialog med bolaget i någon fråga och/eller
att fonden lagt ett aktieägarförslag till stämman.
Fonden har de senaste åren successivt ökat sin röstning i globala bolag och under första halvåret 2022
röstade fonden på 999 (888) utländska bolagsstämmor. Detta motsvarar 54 (44) procent av fondens
globala portfölj uttryckt i marknadsvärde.
Fonden använder en extern part för det praktiska
röstningsförfarandet och röstar skriftligt (proxyröstning) med hjälp av den elektroniska röstningsplattformen. Varje månad publicerar AP2 en detaljerad
redovisning över hur fonden röstat i de utländska
bolagen. Läs mer på www.ap2.se
Andelen förslag där fonden röstade i linje med lagda
aktieägarförslag, och därmed ofta emot respektive
bolagsstyrelses rekommendation, ökade under
första halvåret 2022. Det är en effekt av det växande
antal förslag relaterade till klimat och mänskliga rättigheter som lagts fram av aktieägare på globala
stämmor generellt, men framförallt på nordamerikanska stämmor. Detta är frågor som AP2 bevakar
och fokuserar på i ägarstyrningsarbetet samt stöttar
aktieägarinitiativ där så bedöms verkningsfullt och
ändamålsenligt.
Röstning i kinesiska bolag

Under året har fonden fortsatt att rösta i utvalda bolag noterade på den inhemska marknaden i Kina, så
kallade A-aktier. Vid halvårsskiftet har röstning skett
på 18 (15) bolags års- och extrastämmor.

Styrelseförslag framlagda på stämmor behandlar
delvis andra områden än de som är typiska för bolag
i Europa och USA. AP2 röstade bland annat emot
styrelseförslag där:


Lånegarantier inneburit ett åtagande som överstiger ägarandel.



Samma person har rollen som både VD och
styrelseordförande.



Föreslaget incitamentsprogram framtagits av
personer som omfattas av programmet.



Föreslagna styrelseledamöter ingår i nomineringskommittén och det råder en bristande
mångfald i styrelsen.

12

Global röstning per region 2022, %

Ägarstyrning i inhemska kinesiska bolag är ur flera
perspektiv utmanande, men den successiva utveckling som ändå sker, möjliggör i växande utsträckning
en aktiv ägarstyrning från institutionella investerare.
Aktieägarförslag rörande klimatlobbying

Tillsammans med ett antal andra institutionella investerare, formulerade AP2 ett aktieägarförslag till
Volkswagen under våren. I förslaget efterfrågades
klargöranden kring hur bolagets lobbying bidrar till
att driva klimatfrågan framåt. Bolagets styrelse valde
att inte lägga fram aktieägarförslaget till stämman,
vilket kan tolkas som en bristfällig insikt i frågans
tidskritiska natur.
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 ägarAndra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022
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styrning. 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.
Läs mer om AP2:s medlemskap och initiativ på fondens webbplats.
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Mångfald
Mångfald, och då främst att öka andelen kvinnor i styrelser och företagsledningar, var en av de första ägarfrågor som Andra APfonden 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 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
under 20 år genomfört studien som bland annat
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 2022 visar att andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper i bolag noterade på Nasdaq Stockholm är den högsta någonsin. Andelen
kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka och
uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den
högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter också att öka och årets ökning, från
26,0 till 27,2 procent, är den största mätt i procentenheter sedan undersökningarna inleddes. Över tid
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har utvecklingen för ledningsgrupperna, framförallt
under det senaste årtiondet, uppvisat en klart större
stabilitet jämfört med styrelserna. Den långsiktiga
trenden är dock tydligt positiv även vad gäller styrelser.

Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar är
antalet kvinnliga styrelseordförande oförändrat med
30 kvinnliga styrelseordförande under 2022. Antalet
kvinnor som är VD är i år fortsatt 43. Läs hela rapporten på AP2:s webbplats.

Andel kvinnor (%) i styrelse och ledning 2002-2022
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Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är ett av Andra AP-fondens fokusområden inom hållbarhet. Fonden arbetar aktivt med att integrera mänskliga
rättighetsfrågor i sina analys- och beslutsprocesser med målet att verksamheten ska bedrivas i linje med FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter senast från och med år 2025.

Due diligence
AP2 arbetar kontinuerligt med due diligence vad
gäller mänskliga rättighetsrisker i fondens investeringsportfölj. Due diligence-processen innefattar
identifiering och bedömning av risker i fondens innehav, hantering av dessa risker samt regelbunden
utvärdering och rapportering. Under våren har fonden genomlyst sin noterade aktieportfölj avseende
mänskliga rättighetsrisker. Det är fortfarande samma
resultat som tidigare vad gäller i vilka sektorer och
länder som fonden har allvarligast mänskliga rättighetsrisker. Sedan tidigare har fonden bland annat
identifierat risker inom textil- respektive gruvindustrin.

Engagemang inom textilindustrin
Enligt fondens process för identifiering och hantering av potentiella risker, fortsätter engagemanget
inom textilsektorn i Kina, med speciellt fokus på levnadslön och riskerna för tvångsarbete. I dessa dialoger samarbetar AP2 med andra investerare, bland
annat genom Investor Alliance for Human Rights.
Fonden har även gått med i samarbetet PLWF, Platform Living Wage Financials.
Fonden för också enskilda dialoger med bolag där
bolagens mänskliga rättighetsarbete utvärderas årligen. Under våren har fonden inlett dialogarbete
Andra AP-fondens hållbarhetsrapport 1 januari – 30 juni 2022

med ett nytt bolag samt fortsatt dialogarbetet med
fyra bolag. Totalt har fyra möten hållits under våren.

Engagemang inom gruvindustrin

Utöver engagemanget inom textilsektorn utför fonden också påverkansarbete inom gruvindustrin i
Kina. Speciellt fokus har legat på tvångsarbete och
barnarbete men även andra mänskliga rättigheter
har behandlats. Fonden för enskilda dialoger med
sex kinesiska bolag, där deras mänskliga rättighetsarbete följs upp och utvärderas årligen. Två av dessa
bolag har fonden inlett dialoger med under våren
och de första mötena har hållits. Totalt har AP2 haft
fem möten under våren.

AP2 har också kontakter med svenska ambassaden i
Kina och har under våren haft ett möte med ambassaden. Fonden söker även samarbeten med andra
investerare. Fonden är exempelvis med i The Uyghur
Region Engagement Group inom ramen för the Investor Alliance for Human Rights. Gruppen arbetar
för att förmå företag att förstå och hantera sin exponering till uigurernas situation i Xinjiangprovinsen i
Kina.
Fonden har regelbundet möten med experter på
Kina och mänskliga rättigheter, och har haft två kunskapshöjande möten under våren. Sedan 2021 röstar
AP2 i utvalda kinesiska bolag. Under 2022 har urvalet utökats till 20 bolag, från tidigare 15.

Fortsatt fokus på Kina

AP2 genomlyser sina portföljer inom noterade tillgångsslag, som fonden förvaltar internt eller som
förvaltas externt i diskretionära mandat, för statsrelaterade hållbarhetsrisker. Det arbetet sker två
gånger om året. Såväl i den senaste genomlysningen
som i tidigare har Kina identifierats som ett land
med risker för allvarliga kränkningar av mänskliga
rättigheter. Fonden hanterar dessa risker genom påverkansarbete. Fondens engagemang inom textilrespektive gruvindustrin är en del av påverkansarbetet.

PLWF
PLWF, Platform Living Wage Financials, är ett investerarlett initiativ som genomför en årlig utvärdering av företags arbete med att säkerställa levnadslöner i sin leverantörskedja. PLWF bedriver
också påverkansarbete för att verka för levnadslöner inom kläd- och skoindustrin, livsmedelshandeln samt livsmedels- och jordbruksindustrin. AP2
gick med i initiativet 2021 och är engagerade i initiativets arbete gentemot kläd- och skoindustrin
där utvärdering och påverkansarbete förs i totalt
33 bolag.

Sida
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Påverkan
Andra AP-fonden har under det senaste året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta ”impact” av sina investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor - med två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att kunna genomföra riktade
hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan målsätta, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva
påverkan. Det andra syftet är att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen.

Riktade hållbarhetsinvesteringar
I arbetet med att skapa ett ramverk för att mäta fondens påverkan på omvärlden, har AP2 identifierat de
investeringar som av fonden definieras som riktade
hållbarhetsinvesteringar.
Fondens riktade hållbarhetsinvesteringar ska uppfylla ett antal kriterier, som kopplas till FN:s globala
mål för hållbar utveckling.
Fondens kriterier överensstämmer med ramverket
Operating Principles for Impact Management1och en
investerings påverkan utvärderas utifrån de fem frågorna i Impact Management Project2:
-

1

En avsikt med arbetet är att utveckla tydlig uppföljning och rapportering av nyckeltal som visar investeringarnas påverkan. Det kan till exempel röra sig om
nyckeltal som visar mängden utsläpp av växthusgaser som undvikits eller hur mycket förnyelsebar
energi som genererats. Inför varje investering utvärderas förväntad påverkan samtidigt som det fastställs nyckeltal att följa upp över tid efter att investeringen har gjorts.
Följande tillgångar ingår i AP2:s riktade hållbarhetsinvesteringar:
-

vad påverkan avser
vem som påverkas
hur mycket påverkan som kan påvisas
investeringens bidrag till påverkan
risker förknippade med investeringen.

www.impactprinciples.org
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-

2

Hållbar infrastruktur
Svenska noterade cleantechaktier
Skog som uppfyller tio kriterier för hållbara
skogsinvesteringar (se faktaruta)
Vissa riskkapitalfonder med tydligt fokus på
hållbarhet
Gröna obligationer
Sociala obligationer.

www.impactmanagementproject.com

Hållbara skogsinvesteringar
En investering i skog är inte automatiskt fördelaktig ur hållbarhetssynpunkt. AP2 har därför tagit
fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar
måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering.
De tio kriterierna innebär bland annat att förvaltare av skogsfastigheter måste ha en heltäckande
och externt publicerad policy för ansvarsfulla investeringar, att skogsfastigheterna förvaltas på ett
hållbart sätt som verifieras av tredje part genom
certifiering och att samtliga förvaltare för skogsfastigheter integrerar TCFD i sin rapportering.
AP2:s förvaltare av skogsfastigheter måste också
upprätthålla eller öka kolbindningen i skogen och
de måste aktivt bidra till att upprätthålla eller öka
biologisk mångfald i anknytning till skogsfastigheterna, utöver de minimikrav som anges i certifieringsvillkoren samt i lokala lagar och regler.

Sida

Analys av noterade tillgångars påverkan
AP2 har under våren 2022 genomfört en analys av
hela den noterade portföljen utifrån påverkan på
FN:s hållbarhetsmål. Ett syfte med analysen är att få
en bättre förståelse för portföljbolagens påverkan
genom deras produkter och/eller tjänster, vilken inte
fångas upp genom befintliga nyckeltal i bolagens
hållbarhetsrapportering. Ambitionen är att kunna
identifiera och hantera påverkansrisker och -möjligheter.
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Med utgångspunkt i fondens fokusområden för hållbarhet, har AP2 definierat vilka av de globala hållbarhetsmålen som analysen ska fokusera på, samt
vilka av dessa där analysen fokuserar på bolagens
produkter respektive dess verksamhet. Analysen av
påverkan med avseende på de globala målen integreras sedan i fondens strategi och uppföljning
inom respektive fokusområde.
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En analys av portföljen kommer framöver att genomföras minst två gånger per år. Samtliga bolag
som då identifieras med hög risk för negativ påverkan på något av de globala målen, kommer att hanteras inom ramen för riskhanteringen och påverkansarbetet inom varje fokusområde.
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