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För AP7 är 2016 en milstolpe i hållbarhetsarbetet.
Upptakten var COP21 i Paris där världens politiker
faktiskt lyckades enas om ett globalt klimatavtal.
Med klimatmötet i Köpenhamn i färskt minne var det
nog många som inte hade vågat hoppas på det. 
Direkt när det stod klart att avtalet träffats inledde vi
en intensiv intern diskussion om vilka effekter avtalet
skulle få på några års sikt. 

Den 3 september 2016 rullar nyheten ut över 
världen att både Kina och USA har ratificerat avtalet.
Beskedet utlöser en kedjereaktion, där det ena landet
efter det andra ställer in sig i ledet. Det leder fram till
att avtalet kan träda i kraft den 4 november, mindre
än ett år efter det att avtalet träffades.

Ingen hade räknat med det rekordsnabba förloppet
och för vår del försköts perspektivet ordentligt. 
Diskussionen gällde inte längre vilken effekt avtalet
skulle få efter år 2020 utan vad som skulle hända
nästa år. 

Vi landade i slutsatsen att vi skulle ta ett steg
framåt och delta i utvecklingen och implemente-
ringen av Parisavtalet. Det passar väl in i vår norm -
baserade ägarstyrning där vi tillsammans med andra
investerare försöker definiera och införa hållbara
spelregler på den globala aktiemarknaden genom 
ett aktivt påverkansarbete mot de bolag vi äger. 

En första genomlysning av aktieportföljen utifrån
Parisavtalet gjordes i december 2016. Under det
kommande året ser vi vilka konsekvenserna blir i form
av röstning, påverkansdialog och svartlistning. Vi har
också inlett en dialog med andra investerare och 
organisationer om operationaliseringen av avtalet.

Med tiden kommer klimatavtalet sannolikt att få
mer långtgående konsekvenser på värderingen av
olika bolag och branscher. Under de närmaste åren
kommer det globala avtalet att konkretiseras i form
av nationell lagstiftning och frivilliga initiativ, vilket 
i sin tur ändrar förutsättningarna för marknadens
prissättning. 

Även denna utveckling kommer vi ta hänsyn till
inom ramen för den aktiva förvaltningen genom att
inrätta ett grönt mandat för noterade bolag. Sedan
tidigare har vi haft ett mandat med inriktning på 
miljöteknik i den onoterade portföljen. Under 2016
deltog vi i Kommuninvests emission av gröna 
obligationer. Med dessa investeringar bidrar AP7 till
finansieringen av lösningar på klimatproblem utan
att göra avkall på avkastningsmålet.

Richard Gröttheim 

Richard Gröttheim, vd

–––––––––––––––––––––––
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Om 
AP7

Vårt uppdrag
Sedan premiepensionssystemet infördes år 2000 har
AP7 uppdraget att förvalta premiepensionsmedel 
i det statliga förvalsalternativet. AP7 Såfa (Statens
årskullsförvaltningsalternativ) är en fondportfölj som
består av byggstensfonderna AP7 Aktiefond och
AP7 Räntefond. 

AP7 Såfa passar de som inte vill lägga tid på att
bevaka värdepappersmarknaden. Den som inte gör
ett aktivt val för sin premiepension får automatiskt
sina pensionspengar placerade i AP7 Såfa. Målet är
att spararna ska få minst lika bra pension som andra
pensionssparare. Sedan starten har AP7 i genomsnitt
gett spararna högre avkastning till lägre avgift jämfört
med de privata premiepensionsfonderna. 

Avkastningen under 2016 var för AP7 Såfa 15,5
procent. Under samma period var avkastningen för
de privata premiepensionsfonderna 8,8 procent. 
Förvaltningsavgiften under 2016 var 0,11 - 0,07 procent.
Läs mer om AP7:s resultat i årsredovisningen 2016.

Genom att kombinera byggstensfonderna utifrån
spararens ålder får AP7 Såfa en livscykelprofil som

anpassar risken efter spararens ålder. Konkret betyder
det att spararna har alla pengar placerade i aktiefon-
den upp till 55 års ålder. Mellan 56-75 år flyttas 3-4
procent av pengarna årligen till räntefonden och 
efter 75 års ålder ligger två tredjedelar av pengarna 
i räntefonden så länge spararen lever.

AP7 har även tre andra fondportföljer, AP7 Offensiv,
AP7 Balanserad och AP7 Försiktig, som komplement
till AP7 Såfa. Fondportföljerna har olika statiska kom-
binationer av byggstensfonderna som passar de 
sparare som själva vill välja risknivå, men inte fonder.

AP7 Aktiefond är i grunden en renodlad global-
fond. Den har hävstång som höjer risken, mätt som
standardavvikelse, och ger därmed möjlighet till en
högre avkastning.

AP7 Räntefond är en lågriskfond som i huvudsak
placerar i svenska stats- och bostadsobligationer.

AP7:s värdegrund
AP7 är en svensk myndighet med demokrati som ett
grundläggande värde i sättet att se på världen. Vår

Universiell
och evig
ägare

AP7 Såfa

+15,5%
2016
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roll är att förverkliga de beslut svenska folkets repre-
sentanter i riksdag och regering fattar.

Verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert och
opartiskt sätt med utgångspunkt i lagar och direktiv.
Offentlighetsprincipen påbjuder stor öppenhet sam-
tidigt som omvärldens rättigheter måste respekteras.
Beslut ska fattas på sakliga grunder och genomföras
på ett resurseffektivt sätt med likabehandling som
ledstjärna.

AP7:s uppdrag är att förvalta kapitalet åt de sparare
som inte valt någon av de privata fonderna i premie-
pensionssystemet. Det ska vi göra på ett sätt så att
spararna känner sig trygga och får bra avkastning
utan att vara aktiva på fondtorget. Uppdraget ställer
krav på såväl hög kompetens som offensiv kommuni-
kation, tydlig yrkesetik och måttliga ersättningar.

AP7 har ett ansvar mot omvärlden i stort, liksom
mot framtida generationer. Därför tar AP7 ansvar 
för människor och miljö i både förvaltning och 
ägarstyrning.

Utgångspunkten för vårt arbete med ansvarsfulla
investeringar är de värdenormer som kommer till 
uttryck i de internationella konventioner som Sverige
undertecknat när det gäller miljö, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt och korruption. Vi uppfattar
normerna som universella och överordnade olika for-
mer av sociala, religiösa och ekonomiska särintressen.
De rimmar också väl med myndighetsrollen och kan
antas spegla rättsuppfattningen hos den breda 
befolkningsgrupp som spararna utgör.

I operationaliseringen av värdegrunden spelar
riktlinjer från internationella organisationer som
OECD, ILO och andra FN-organ en central roll, både
för att definiera gränser och verifiera bedömningar
av företagens agerande.

AP7 arbetar för att påverka företagen att ta ansvar
för konsekvenserna av sin verksamhet och dess 
effekter på omvärlden. Påverkan på företagen sker
genom röstning, dialog, uteslutning och rättsliga
processer. Syftet är att företagen inte bara ska hålla
sig inom lagens utan också anständighetens gränser.
De ska även ta ansvar för människor och miljö i sin
verksamhet.

”Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra
pension som andra – det är det vi jobbar för”

>>>

Investerar i

2 600
bolag

3 469 030
sparare
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Våra placeringar
AP7 placerar i aktier runt om i världen. Internt arbetar
vi främst med förvaltning på den svenska marknaden.
För övriga marknader är ambitionen att anlita de
skickligaste fondförvaltarna i världen. 

Med intern förvaltning menas att placeringsbesluten
fattas och verkställs av egna anställda förvaltare.

Med extern förvaltning menas att placeringarna
görs av särskilt anlitade utomstående kapitalförval-
tare enligt AP7:s riktlinjer och kriterier. I valet mellan
intern och extern förvaltning tas hänsyn till förväntad
kvalitet och kostnad för de olika förvaltningsformerna.

AP7 Såfa är uppbyggd av byggstensfonderna AP7
Aktiefond och AP7 Räntefond.

AP7 Räntefond
En mindre del av AP7:s förvaltade kapital placeras

i räntebärande värdepapper. AP7 Räntefond är en
lågriskfond som i huvudsak placerar i svenska stats-
och bostadsobligationer. Sista december 2016 uppgick
värdet av räntefonden till 28,1 mdr kronor.

AP7 Aktiefond
AP7 Aktiefond utgör huvuddelen av AP7:s förval-

tade kapital. Vid utgången av 2016 uppgick värdet av
aktiefonden till 314,9 mdr kronor.

Strategin i AP7 Aktiefond är att placera tillgång-
arna i aktier och aktierelaterade finansiella instru-
ment med bred branschmässig spridning globalt.
Förvaltningen sker huvudsakligen passivt. Det inne-
bär att aktieportföljens sammansättning så nära som
möjligt följer sammansättningen i ett index. Bolag
som inte tar tillräcklig hänsyn till människor och miljö
har avlägsnats. AP7 Aktiefond har en hävstång, vilket
innebär att fondens värdeutveckling förstärks. Häv -
stången ökar den finansiella risken och ger därmed
möjlighet till högre avkastning.

Tillgångsslaget globala aktier ska ge en aktieexpo-
nering som motsvarar indexet MSCI All Country
World Index, rensat för svartlistade bolag. Den pas-
siva betaförvaltningen utgör merparten av aktie -
kapitalet. Utöver det har AP7 aktiv förvaltning, bland
annat i form av ofonderade alfamandat på vissa 
utvalda marknader.

Under 2016 slutfördes en genomgripande översyn
av AP7:s förvalsalternativ och förvaltningsmodell,
vilket resulterade i att styrelsen under året beslutade
om en vidareutveckling av förvalsalternativet genom
en ny strategisk portfölj för AP7 Aktiefond. I och med
den beslutade förändringen kommer riskspridningen
i förvalsalternativet på sikt att ökas, samtidigt som
den totala risknivån sänks för en 65-årig pensions-
sparare genom att exponeringen mot aktiemarkna-
den minskar. 

Genom den minskade risken förväntas också
spridningen i utfall mellan olika pensionssparare
minska. Genom att minska användningen av hävs-
tång i förvaltningen skapas utrymme för omfördel-
ning av marknadsrisk genom,

- exponering mot fler aktie- och tillgångsslag,
- exponering mot så kallade faktorrisker och
- dynamiskt risktagande 

Förändringen av den strategiska portföljen kommer
att ske i flera etapper under en treårsperiod. 

Initiativ togs också för att öka andelen hållbar-
hetsinvesteringar genom gröna obligationer i AP7
Räntefond, samt genom påbörjad upphandling av ett
grönt aktivt mandat.  

AP7:s ägar -
styrning
Under året har betydande steg tagits för att vidare -
utveckla AP7:s arbete med hållbarhetsfrågor. Grun-
den för utvecklingsarbetet har varit FN:s klimatmöte
COP21 i Paris i november 2015, vilket resulterade i ett
globalt klimatavtal. Parisavtalet, som trädde i kraft 

i november 2016, har hittills skrivits under av 122 stater,
däribland Sverige. Som universell ägare har Sjunde
AP-fonden beslutat att vara med och driva integre-
ringen av Parisavtalet i det normverk som utgör
grunden för AP7:s ägarstyrning. Ansatsen är att 
bolagen som på olika sätt agerar i strid med Paris -
avtalet kan delas upp i två huvudgrupper,

• Den ena gruppen består av klimatavtalsmotståndare.
Det är företag som öppet opponerar sig mot, illegalt
kringgår eller på annat sätt obstruerar nationell
lagstiftning som ska implementera de mål som
satts i Parisavtalet. 

• Den andra gruppen är klimatmålsförnekare. 
Dessa företag fortsätter att utvinna fossila bränslen
under omständigheter som medför oförsvarligt
höga miljörisker eller utvecklar storskaliga
koldioxid intensiva projekt i strid med de mål som
satts i Parisavtalet. 

AP7:s åtgärder för att påverka bolagen kan bestå 
av röstning, påverkansdialog, stämmoförslag och
svartlistning. I de fall problemen är så pass allvarliga
att de anses kunna vara uteslutningsgrundande 
leder det till att AP7 säljer av sitt innehav och svart-
listar bolaget. 

Ägarstyrning är den ena delen av verksamheten
som påverkas. Den andra är investeringarna. I om-
ställningen till ett koldioxidsnålt samhälle kommer
verksamheter som löser klimatproblem att ha goda
affärsförutsättningar samtidigt som de gör påtaglig
klimatnytta. De företagen är sannolikt ett av närings-
livets viktigaste bidrag för att samhället ska kunna nå
två-gradersmålet.  

AP7 kommer inom ramen för den aktiva förvalt-
ningen utforma ett mandat som investerar i bolag
som bidrar till lösningen av klimatproblem. En utta-
lad ambition med det gröna aktiemandatet är att 
bidra till att mätmetoderna för detta tillgångsslag 
utvecklas. På lite sikt kan utvecklade mätmetoder
göra det lättare att värdera olika hållbarhetsstrategier
utifrån vilken klimatnytta de gör.

AP7:s roll för en
hållbar utveckling
AP7 är en universell och evig ägare. Förvaltningsstra-
tegin är att vi köper hela marknaden och vi köper inte

AP7 agerar mot 
klimatavtalsmotståndare
och klimatmålsförnekare
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AP7 (Såfa) 148,7 %

Genomsnittet av de 
privata fonderna 63,4 %

Från starten hösten 2000
fram till den 30 december
2016 var förvalsalternativets
avkastning 148,7 procent. 
Under samma tidsperiod har
de privata premiepensions-
fonderna gett 63,4 procent. 

för att sälja. För spararna ger kombinationen hög 
diversifiering och låga avgifter, värden som gör stor
skillnad för spararna på 40-50 års sikt. Förvaltnings-
strategin påverkar ägarstyrningsarbetet. Med 2 600
bolag över hela världen kan vi agera som ägare på
bred front och lång sikt, med hela marknadens bästa
för ögonen.

För oss betyder hållbarhet bland annat att vi har
lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som
för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi
maximerar dagens pensioner på bekostnad av fram-
tida sparares pensioner har vi inte tagit det ansvaret.
Ett hållbart samhälle gynnas av en effektiv och väl
fungerande marknad som kan sätta rätt pris på de
risker som finns, exempelvis relaterade till utsläpp av
koldioxid eller brist på färskvatten.

Som universell ägare får vi del av hela marknadens
värdetillväxt, men vi får också del av hela marknadens
problem, vilket i sig kan vara en möjlighet. Därför 

försöker vi göra en övergripande analys och främst
påverka ur ett systemperspektiv. Tillsammans med
andra ägare formulerar vi spelregler som stärker hela
marknaden och arbetar sedan för att bolagen ska följa
reglerna. Styrningen av bolagen sker både genom
röstning och direkta dialoger med utvalda företag och
branscher i angelägna frågor. Svartlistning är ytter -
ligare ett påverkansverktyg som bygger på att vi säljer
av bolag som bryter mot bland annat internationella
miljö- och människorättskonventioner och därefter
offentliggör bolagsnamn och uteslutningsgrund. 
I takt med att fler investerare följer vår modell förs-
tärks effekten och trycket på bolagen ökar.

Ett annat sätt att bidra till en hållbar utveckling är
att sprida kunskaper i branschen om hållbarhets -
frågor och investeringar. Bland annat av det skälet
började vi arbeta med fördjupningsteman. Vi har
inga kommersiella intressen och inga affärshemlig-
heter, utan kan verka i en open source-anda.
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AP7 har som enda uppdrag att förvalta premiepen-
sionsmedel åt svenska folket. Vid utgången av 2016
förvaltade AP7 pensioner åt varannan svensk till ett
sammanlagt värde av 343 miljarder. Kommunikatio-
nens uppgift är att stärka förtroendet för AP7:s 
verksamhet och produkter samt bidra till att 
verksamhetens mål uppnås.

AP7 ska hålla en tydlig profil i ansvarsfrågor, 
vilket bland annat innebär att kommunikationen om
pensionen ska anpassas till spararnas förutsättningar
och vara folkbildande. Det betyder också att AP7 ska
ta ansvar för var pensionspengarna investeras och
delta i debatten om ansvarsfulla investeringar. 

AP7:s kommuni-
kationsarbete
Kommunikationen och kontakterna med spararna är
däremot Pensionsmyndighetens uppdrag. AP7 vet
inte vilka spararna är, men arbetsfördelningen innebär
inte att fonden helt avstår från att kommunicera. 

AP7:s  uppdrag är att förvalta premiepensionsmedel
i det statliga förvalsalternativet. Pensionsmyndig -
hetens uppdrag är att administrera och informera om
såväl generella som individuella pensionsfrågor.

Ett skäl till att AP7 gör aktiva kommunikations -
insatser utöver minimikraven för en normal myndig-
het, är att systemet försätter spararna i en valsituation
där de får en uppsjö av alternativ, där många aktörer
marknadsför sig mer eller mindre aggressivt. För att
spararna i det läget ska ha en rimlig chans att göra
upplysta val behöver de korrekt information om vad
som händer om de inte ger sig ut på fondtorget.   

Det statliga
förvals -
alternativet
AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet i premie-
pensionssystemet. Det är en lösning för de som inte
vill lägga tid på att välja, bevaka och byta fonder. Alla

På Soff -
liggarnas
villkor
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som inte själva väljer några av de privata fonderna
hamnar i det förvalda alternativet. 

Med dessa förutsättningar ställs AP7 inför en rad
kommunikationsutmaningar. Pensionssystemet är
komplext och svårt att kommunicera på ett enkelt
sätt. Det krävs ett visst engagemang från mottaga-
rens sida för att informationen ska nå fram. Samtidigt
tycker många sparare att pensioner är ett svåröver-
skådligt område.

AP7:s målgrupp
och kanaler
AP7:s övergripande målgrupp för den externa kom-
munikationen är våra tre och en halv miljoner sparare.
I vår kommunikationsstrategi har vi särskilt riktat in
oss på Såfa-sparare i åldern 20-40 år. 

För den externa kommunikationen är även journa-
lister och finansbranschen viktiga målgrupper. Några
centrala aktörer att hålla en löpande dialog med är
Finansdepartementet, Finansinspektionen, Pensions-
gruppen och Pensionsmyndigheten. 

AP7:s sparare har bland annat lägre inkomster och
lägre utbildningsnivå än genomsnittet i premiepen-
sionssystemet, vilket gör kommunikationen än mer
angelägen. De är i minst lika stort behov av informa-
tion som den mer engagerade gruppen som är road
av kapitalförvaltning. 

Antalet sparare är en utmaning. Av resursskäl har
AP7 inte möjlighet att annonsera i breda kanaler som
tv och dagspress. I stället prioriterar vi digitala kanaler.

Sedan flera år tillbaka har vi successivt ökat insatserna
för att nå spararna via egna kanaler, som till exempel
bloggen Förvalt, webbplatsen samt sociala medier
som Twitter, Facebook, Instagram och Youtube. 

Genom att sprida information och folkbilda om
privatekonomi, pensionssystemet och AP7 Såfa på
ett lättillgängligt sätt, arbetar vi för att spararna ska
få ett bra beslutsunderlag. Ingen ska behöva känna
sig tvingad att välja. 

Öppenhet
Tillgänglighet och transparens är generella ledstjärnor
i AP7:s kommunikationsarbete. Vi eftersträvar så
långt det är möjligt att aktivt informera om verk -
samheten, beslut och motiv samt ställa upp för 
kommentarer när de efterfrågas.  Om någon infor-
mation inte kan lämnas ut offentligt ska motiven 
vara klara och kunna presenteras på ett tydligt sätt
av myndigheten. 

Det finns dock en rad lagar som sätter gränser 
för kommunikationen, såsom upphovsrättslagen,
tryckfrihetsförordningen, personaluppgiftslagen,
samt offentlighets- och sekretesslagen.  

Utifrån AP7:s uppdrag ska fonden hålla en tydlig
profil i ansvarsfrågor i ord och handling. Som univer-
sell ägare ska AP7 på ett transparent sätt använda
alla relevanta verktyg för att påverka aktiemarknaden
i en hållbar riktning samt kontinuerligt utveckla nya
kunskaper och metoder. Det betyder också att AP7
ska ta ansvar för var pensionspengarna investeras
och delta i debatten kring hållbarhet och ansvarsfulla
investeringar. 

Från 0 t.o.m. 55 år

75 år och däröver

Aktiefond 
100 %

Aktiefond 
33 %

Räntefond 
67 %

När du är ung investeras dina
pengar i vår aktiefond där de
har störst möjlighet att växa.
När du blir äldre säkras dina
pengar automatiskt i vår 
räntefond med lägre risk. 
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Bolagsstämman fungerar som varje bolags högsta
beslutande organ och är en möjlighet för aktieägarna
att aktivt påverka styrningen av bolaget. Genom att
rösta på bolagsstämmor når AP7 ut till alla bolag vi
äger över hela världen. Att göra vår röst hörd på de
årliga bolagsstämmorna är därför ett av våra främsta
verktyg för att påverka bolag. 

Som aktieägare har vi också möjlighet att lägga
egna förslag på stämmorna. Under 2016 lade vi för
första gången fram egna förslag, så kallade aktieägar -
motioner tillsammans med andra ägare. 

AP7:s röstningspolicy omfattar miljöfrågor, sociala
frågor och bolagsstyrningsfrågor. Vi har en hög 
ambition och verkar för ansvarstagande, hög trans-
parens i hållbarhetsfrågor, väl avvägda ersättningar
och väl sammansatta styrelser med relevant kompe-
tens och god representation av kvinnor och andra
underrepresenterade grupper. 

Enligt lagen om AP-fonder får AP7 inte rösta på
svenska bolagsstämmor, men eftersom 99 procent
av AP7:s aktieinnehav finns utanför Sverige kan vi
ändå rösta på så gott som alla stämmor i de 2600
bolag vi äger.  

Rösta på 
bolagsstämmor 
– så funkar det 
Ägarstyrning kan ske genom att svartlista och sälja
bolag, men för att kunna påverka är det ofta mer 
effektivt att stanna kvar och driva sina frågor, till 
exempel lägga egna aktieägarförslag på bolagens
årsstämmor. 

– Då låter man verkligen pengarna jobba. Man kan
använda olika verktyg för att få bolagens uppmärk-
samhet och försöka påverka dem i den riktning man
vill, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbar-
hetsansvarig på AP7.

Fonden äger bolag i hela världen och röstar varje år
på drygt 3000 bolagsstämmor. Antalet gör att AP7
skiljer ut sig, de flesta andra ägare koncentrerar sig på
ett mindre antal bolag. Den stora mängden och att
de flesta stämmor ligger under en begränsad tid på
året, från april till juni, är något av en utmaning i sig. 

Påverkan
på flera
fronter
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AP7 anlitar bolaget Institutional Shareholder Services
(ISS) för att få hjälp att genomföra röstningen. 

– Vi ger ISS instruktioner där vi beskriver exakt hur
vi vill rösta i alla frågor som kan tänkas dyka upp.
Hållbarhet kan vara en del av alla möjliga frågor, men
kommer sällan från bolagens ledning utan från andra
aktieägare i form av motioner eller aktieägarförslag.

AP7 har cirka 300 punkter uppradade med alla
tänkbara frågor och agendapunkter som kan dyka
upp och vilken ståndpunkt fonden har: Ja, nej eller
lägga ner rösten. På det sättet når vi ut till en 

stor mängd företag med vår principiella hållning 
i olika frågor.

AP7 började rösta på bolagsstämmor 2012 och ett
par år senare började fonden också driva opinion
kring angelägna frågor. 

– Vi ställer långtgående krav i hållbarhetsfrågor
och röstar konsekvent för förslag som ställer klimat-
krav på bolag, till exempel att de ska anpassa sin
verksamhet till tvågradersmålet. Ett viktigt förslag
som vi kände att vi ville bidra till att skapa stöd för
var krav på att oljejättarna Exxon och Chevron skulle

Röstning

Dialog

Svart-
listning

Juridiska
processer

Under 2016 röstade AP7 på
3009 av 3094 möjliga bolags-
stämmor, vilket motsvarar 
97 procent. 3009

AP7 utnyttjar möjligheten att
driva rättsprocesser genom
grupptalan mot bolag som
behandlat aktieägare felaktigt
och påverkat aktiekursen 
negativt. Vid utgången av
2016 hade AP7 nio pågående
rättsprocesser med andra 
institutionella investerare. 

9

AP7 investerar inte i bolag
som kränker internationella
normer för miljö, mänskliga
rättigheter, arbetstagarrättig-
heter och antikorruption. 
I december 2016 var samman-
lagt 55 bolag svartlistade.

55
Under 2016 bedrev AP7 en
fördjupad påverkansdialog
med 308 bolag om totalt 380
fall av verifierade eller potenti-
ella normkränkningar, för att
förmå bolagen att agera 
ansvarsfullt i svåra situationer.

380

>>>
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anta och redovisa utsläppsminskningsmål för sina
verksamheter. Bakom förslaget stod en rad organisa-
tioner med en grupp katolska nunnor främst. AP7
hade ett ganska stort aktieinnehav i bolagen och gick
ut innan bolagsstämman och stödde motionen.  

– I USA finns en lång tradition av aktieägaraktivism,
där till exempel fackförbund och kyrkan köper in sig 
i bolag för att kunna driva frågor. Vi tog kontakt med
kyrkorna och sa att vi vill vara med och bygga stöd
för motionen. 

2016 lade AP7 för första gången fram egna motioner
vid bolagsstämmor tillsammans med andra ägare.
Dels som ett led i att fördjupa engagemanget på
stämmorna, dels på grund av debatten inför klimat-
avtalet som förhandlades fram i Paris på hösten 2015.

Inför Parismötet var det febril aktivitet för att mobili-
sera och det fanns krafter inom näringslivet som ville
förhindra och förhala att få ett klimatavtal på plats. 

– AP7 har identifierat klimatförändringarna som en
viktig fråga för vår ägarstyrning och våra investering-
ars långsiktiga utveckling. Eftersom vi är en universell
ägare är det viktigt för oss att hela marknaden anpas-
sar sig. För oss duger det inte att vissa bolag tar täten
medan andra bolag försöker motarbeta klimatöver-
enskommelser och styra agendan till sin fördel. Vi
måste se till att hela marknaden hanterar sina klimat-
risker, och då behövs politiskt överenskomna spel -
regler säger Charlotta Dawidowski Sydstrand. 

AP7 gick ut med en ståndpunkt tillsammans med
ett antal andra ägare, där fonden slog fast att den
förväntar sig att företag stöder övergången till en
koldioxidsnål ekonomi, eller åtminstone inte mot -
arbetar den. Likaså att man är transparant och redo-
visar vad man har för politiska kontakter och hur man
direkt eller indirekt genom sina branschorganisationer
försöker påverka lagstiftningen. 

Tillsammans med andra investerare beslöt AP7 att
lägga egna aktieägarförslag på ett antal stämmor 
i USA och Storbritannien. 

– Vi valde de tre största oljebolagen i USA. Där vet
vi att det pågår en hel del politisk aktivitet och vi 
anser att de inte tillräckligt redovisar vad de bedriver
för politisk verksamhet. Förutom Exxon och Chevron
gällde det ConocoPhillips. AP7 planerar även att
lägga samma motion vid stämmorna 2017. 

– Vi identifierar en fråga som passar oss och det vi
vill uppnå och vi går gärna samman med andra typer
av aktörer, vilket kan skapa en del oheliga allianser.
Aktieägarförslaget på Exxons stämma läggs till 
exempel av fackförbundet United Steelworkers som
äger en pytteliten post. Vi kommer in med ganska
mycket kapital och kan stödja förslaget, även om vi
har lite olika bevekelsegrunder. 

Under 2016 lade AP7 sammanlagt sex olika aktie -
ägarförslag. Förutom oljebolagen var det vid tre
gruvbolags stämmor i Storbritannien: Anglo American,
Glencore och Rio Tinto. Medan motioner är ett välkänt
verktyg och en relativt enkel process i USA är det 
i Europa mycket ovanligare att aktieägare går in och
lägger en motion.

I Europa har man av tradition mer samförstånd 
mellan ägare och bolagsledningar, medan aktieägare
i USA oftare hamnar på kollisionskurs med bolags-
ledningarna. Ledningen motarbetar i regel förslag
från aktieägare.

– I till exempel Storbritannien är det ovanligt att
lägga aktieägarförslag. Där är det vanligare att försöka
påverka genom att föra dialog och verka i det tysta.

AP7s klimatmotioner fick helt olika mottagande
på olika sidor av Atlanten.

– I USA motsatte sig Exxon, Chevron och Conoco -
Phillips vårt förslag och yrkade på att stämman skulle
rösta ner det. 

Eftersom många aktieägare av tradition röstar 
enligt bolagsledningarnas rekommendationer gick
inte förslagen igenom. I Storbritannien däremot, fick
förslaget som AP7 tillsammans med andra ägare lade
fram till tre brittiska gruvbolag, en överväldigande
majoritet av rösterna. I samtliga fall hade bolagsled-
ningarna accepterat förslagen och rekommenderat
sina aktieägare rösta för dem, vilket blev avgörande
för utfallet.

Men även om aktieägare kan få ett starkt stöd av
bolagsledningarna i Europa kan det vara en utdragen
process för att förslagen ska bli verklighet.

– De brittiska gruvbolagen har åtminstone på 
papperet accepterat att de måste ställa om sin verk-
samhet och därför både lagt fram planer och vid -
tagit åtgärder.

När en resolution väl är antagen ska bolagen 
implementera det de åtagit sig. Men som aktieägare
kan det vara relevant att följa upp och se att det 
verkligen händer. Som aktieägare kan AP7 kräva att
bolaget redovisar en rad fakta, till exempel klimat-
strategier, vilka branschorganisationer de är medlem
i och hur mycket pengar de lägger på lobbyister 
i Washington DC och Bryssel. 

AP7 är även beroende av att bolagen redovisar
sina utsläpp av växthusgaser för att fonden själv ska
kunna redovisa sitt eget klimatavtryck. Av de cirka 
2 600 bolag som AP7 har i sin portfölj är det bara två
tredjedelar som redovisar sina utsläpp.

– Där ser vi en stor informationslucka som gör det
omöjligt för oss att värdera hur klimatpåverkande de
här bolagen är. Det gör det svårt för marknaden att
prisa in klimateffekterna. 

Under 2017 kommer AP7 att börja svartlista klimat-
värstingar då Parisavtalet införlivas bland de normer
som fonden utgår från i sin granskning. Då säljs bola-
get och hängs ut till allmän beskådan. 

Men fonden fortsätter föra en dialog även med de
svartlistade företagen, med förhoppningen att de
ska skärpa sig så att det går att investera i dem igen.

– Vi vill ju helst vara ägare och bedriva vår påverkan
genom att rösta och engagera oss, säger Charlotta
Dawidowski Sydstrand.

Röstningssäsongen 2016
Under 2016 röstade AP7 på 3009 av 3094 möjliga

bolagsstämmor, vilket motsvarar 97 procent. På 44
procent av de stämmor fonden röstade på har AP7
på någon punkt röstat emot styrelsens rekommenda-
tion. Det har skett genom att AP7 antingen röstat
emot ett styrelseförslag eller för ett aktieägarförslag
som styrelsen inte stött. 

Röstning i hållbarhetsfrågor
Nästan alla punkter som ska röstas om på en 

bolagsstämma läggs av bolagsledningarna själva,
och en stor del rör formella och administrativa frågor.
Endast en liten del av alla agendapunkter rör förslag

I år röstade vi på 97 procent
av alla bolagsstämmor,
över 3000 stycken
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från aktieägarna. Under röstningssäsongen 2016 var
det endast knappt tre procent av alla stämmopunkter
som kom från någon av företagets aktieägare. I de
fall hållbarhetsfrågor kommer upp för röstning på 
en bolagsstämma är det nästan alltid i form av en 
aktieägarmotion.   

AP7:s stöd för styrelsens rekommendationer under
röstningssäsongen 2016

Stämmor där alla punkter röstats i enlighet med 
styrelsens rekommendation, 56 %

Stämmor där minst en punkt röstats mot styrelsens 
rekommendation, 44 %

Vanligaste frågorna i investerares aktieägarförslag 
under 2016.

Klimat/miljö
Lobbying/Politiska donationer
Ersättningsfrågor
Mänskliga rättigheter
Mångfald/Anti-diskriminering
Övriga förslag

Under 2016 lades totalt 242 aktieägarväckta motioner
i olika hållbarhetsfrågor på bolagsstämmorna, en 
ökning från 235 under 2015. Av dessa stödde AP7 de
allra flesta, 66 procent, lade ner rösten i 18 procent av
fallen och röstade emot 16 procent av förslagen. 

Trenden att fler och fler förslag läggs av stämman 

Röstning per region (totalt antal stämmor)

Nordamerika (737)

Latinamerika (289)

Europa (602)

Mellanöstern (94)

Afrika (64)

Asien (1224)

Oceanien (84)

AP7 har röstat emot 
styrelsen på någon punkt

>>>
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i klimatfrågor fortsatte under 2016. Totalt lades 48
klimatrelaterade motioner och AP7 röstade för 46 av
dem.  Under året lades även 44 förslag om bolags-
lobbying och politiska donationer. I samtliga fall 
röstade AP7 för förslagen. De flesta av dessa ställde
krav på förbättrad rapportering från bolaget om 
deras lobbying. 

Bland övriga motioner som AP7 ställde sig bakom
fanns bland annat krav på transparent hållbarhets-
rapportering, utökad hållbarhetskompetens i styrel-
ser och krav på att genomföra riskutvärdering av
mänskliga rättigheter.

Röstning per region
Under röstningssäsongen 2016 har AP7 röstat på

bolagsstämmor i 56 olika länder. Av dessa dominerar
USA och Japan som utgjorde runt 35 procent av alla
bolagsstämmor. Antalet stämmor motsvarar inte 
antalet bolag eftersom det är vanligt i vissa länder, till
exempel Kina, att ett bolag har flera stämmor per år.  

Påverkan i dialog
Påverkansdialoger är ett direkt sätt för en aktieägare
att vara med och driva förändring i företag. AP7 har
idag ett stort antal informationsdialoger kring rappor-
terade incidenter om normkränkningar. Under 2016
bedrev AP7 en fördjupad påverkansdialog med 308
bolag om totalt 380 fall av verifierade eller potenti-
ella normkränkningar, för att förmå bolagen att agera
ansvarsfullt i svåra situationer.  Av dessa var 55 svart-
listade i slutet av året.

Utöver de normbaserade påverkansdialogerna
som rör bolags agerande i rapporterade incidenter,
har AP7 i samarbete med andra investerare fört dia-
log eller kontaktat ytterligare drygt åttio bolag inom
ramen för det tematiska klimatarbetet.  

Pågående dialogfall vid utgången av 2016

Svarta listan –
varför då?
AP7:s normbaserade grundmodell innebär att vi inte
investerar i bolag som kränker internationella normer
för miljö, mänskliga rättigheter, rättigheter för 
arbetstagare och antikorruption. Vi tror inte att bola-
gen skulle bry sig så mycket om vi stannade vid att
tyst sälja av vår ägarandel när vi får kännedom om
övertramp. Därför offentliggör vi två gånger per år
namnen på de bolag vi utesluter, tillsammans med
skälen för uteslutningen. Så har vi arbetat i femton år
och vi vet att många tittar på och jämför sina egna
portföljer med AP7:s svarta lista. Det skapar ett tryck.
Principen är enkel, det är bolag vi gärna skulle inve-
stera i, om det inte vore för att… 

Vår ambition är att vi åter ska kunna investera så
snart bolaget har kommit till rätta med sina problem.
Detta, menar vi, skapar incitament till förändring. För
att identifiera och verifiera kränkningar som bolag
varit involverade i, samlar AP7 in information från ett
stort antal källor, bland annat inom FN-systemet och
andra mellanstatliga organisationer, myndigheter,

Normområde

Mänskliga rättigheter, 133
Miljö, 122
Arbetstagarrättigheter, 84
Korruption, 41

Sektor

Material, 86
Industrivaror, 68
Energi, 60
Finans och fastighet, 44
Sällanköpsvaror, 38
Dagligvaror, 28
Kraftförsörjning, 25
Hälsovård, 13
Informationsteknik, 11
Teleoperatörer, 7

Region

Asien, 136
Latinamerika, 64

Afrika, 50
Nordamerika, 45
Mellanöstern, 38

Europa, 25
Oceanien, 12

Globalt, 10
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domstolar, massmedier och frivilligorganisationer. 
Informationen kvalitetssäkras och bolagets ansvar
för situationen utreds och en bedömning görs om
det agerat i strid med normverket. I den processen
har AP7 stöd av flera externa experter. 

I december 2016 var sammanlagt 55 bolag 
svartlistade. 

Svartlistade bolag 2016
Under året lades tolv bolag till AP7:s svarta lista.

Dessa var Aecom Technology, Brookfield Asset 
Management, Harris Corp, Serco Group, SGL Carbon
och Leidos för involvering i kärnvapen. Dessutom
svartlistades HP Enterprise för kränkningar av
mänskliga rättigheter i samband med verksamhet på
ockuperade palestinska områden, Olam International
för kränkningar av mänskliga rättigheter i samband
med bomullsproduktion i Uzbekistan, AviChina för
försäljning av vapen till Burma i strid med ett EU-
embargo; Cemig Companhia Energetica de Minas
Gerais (Cemig) för kränkningar av mänskliga rättig-
heter i samband med ett dammbygge i Brasilien,
samt Repsol och SK Innovation för kränkningar av
mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvin-
ningsprojekt i Peru. 

Hävning av svartlistade bolag 2016
Fyra bolag ströks från listan under året. Det var 

företagen Doosan och Singapore Technologies som
upphört sin produktion av klustervapen och land -
minor, Stora Enso som uppfyllt krav på åtgärder för
att åtgärda och förebygga barnarbete i sin leveran-
törskedja i Pakistan, samt Cemex som inte längre 
utvinner mineral i ockuperade palestinska områden 
i strid med FN-normer. 

Juridiska 
processer 
ger resultat
AP7 utnyttjar möjligheten att driva rättsprocesser
genom grupptalan mot bolag som behandlat aktie -
ägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt.
Det kan till exempel handla om bolag som försöker
undvika att priset på deras aktie faller genom att inte
lämna korrekt information. I de flesta rättsfall slutar
det med förlikning.  

Syftet med rättsprocesserna är både att påtala
och avskräcka bolagen från oegentligheter och att få
tillbaka pengar. Hittills har rättsprocesserna som AP7
deltagit i gett cirka 50 miljoner kronor till spararna.

Tillsammans med andra institutionella investerare
hade AP7 vid utgången av 2016 nio pågående 
rättsprocesser,

Vivendi 
Owen Financial Group
Green Mountain Coffee Roaster
Petrobras
Toshiba
Volkswagen
Allergan Inc
Facebook
Cobalt International Energy

Under året nådde AP7 förlikning med Sino Forest,
Merck & Co, Under Armour och RBS. Alla förliknings-
summor har ännu inte bestämts. Målet mot Zillow
Group har avvisats från domstol. 

Charlotta Dawidowski 
Sydstrand, hållbarhets -
ansvarig på AP7
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AP7 går 
på djupet
– ett tematiskt 
arbetssätt
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Sedan 2014 arbetar AP7 med temaprojekt för att
komplettera den normbaserade grundmodellen. 
Temaarbetet fördjupar och knyter samman AP7:s 
nuvarande arbetsmetoder inom utvalda särskilt 
angelägna områden. Genom att fokusera på några
teman i taget ges möjlighet till fördjupning och 
reflektion inom ett komplext område med relevans
för våra investeringar. Varje år lanseras ett nytt tema
som löper över tre år, vilket innebar att tre teman för
första gången löpte parallellt under 2016.

Temat styr AP7:s prioriteringar på flera olika sätt
under den tid det pågår. Det kommer att få konse-
kvenser både för arbetet med påverkansdialoger och
inom röstningsarbetet. Det kommer också att med-
föra utökat samarbete med andra aktörer för att 
påverka standarder eller normer inom området.

Vid val av tema är några centrala urvalskriterier att
det ska vara relevant för AP7:s innehav och tillgångs-
slag, att AP7 kan göra rimlig skillnad på ett resurs -
effektivt sätt samt att det ska finnas lämpliga kun-
skapspartners att samverka med. 

Utifrån AP7:s roll, uppdrag och investeringsfilosofi,
har vi identifierat tre roller i vilka vi kan göra störst
nytta för en hållbar utveckling: som pådrivare, som
möjliggörare och som kunskapsspridare.

AP7 som 
pådrivare
AP7:s främsta bidrag till en hållbar utveckling är att
vara en engagerad ägare. Genom aktiv ägarstyrning
försöker vi tillsammans med andra liknande investe-
rare formulera spelregler för företagen som vi sedan
förmår dem att följa. 

Utgångspunkten för AP7:s ägarstyrning är att vi är
en universell ägare. Det bygger på att vi köper hela
marknaden snarare än enskilda bolag. Vi är också
som pensionsförvaltare en mycket långsiktig ägare
och söker bred påverkan på hela marknaden. Vår 
ambition är att bidra till lösningar på de problem som
finns, snarare än att undvika problemen genom att
exempelvis sälja av vissa branscher eller regioner. 

Vi samverkar med andra investerare för att ta fram
normer, riktlinjer och ståndpunkter för ett ansvars-
fullt ägande. Därefter har vi ett antal olika verktyg för
att agera pådrivare. Vi använder oss av vår rösträtt 
i bolagen vi äger och strävar efter att rösta på alla

bolagsstämmor. Under 2016 har vi även börjat lägga
egna aktieägarförslag på stämmorna. Vi går in i direkt
dialog med bolag om specifika fördjupningsfrågor
eller om vi har rapporterade incidenter om potentiella
normkränkningar. Om vi har fått verifierad informa-
tion om att ett bolag till exempel kränker mänskliga
rättigheter och miljönormer, svartlistar vi bolaget
som en yttersta åtgärd. Målet är att åstadkomma 
förändring i bolagets agerande så att vi ska kunna 
investera i bolaget igen.  

AP7 som 
möjliggörare
Ett annat viktigt bidrag investerare kan göra för att
främja en hållbar samhällsutveckling är att finansiera
lösningar som hjälper världen att möta de utmaningar
vi står inför. Vi tror att vårt investerade kapital kan
göra störst nytta för till exempel klimatet genom att
finansiera verksamheter som erbjuder klimatinnova-
tioner och lösningar för ett koldioxidsnålt samhälle.  

AP7 kommer att ha gröna mandat i samtliga till-
gångsslag som vi är tillåtna att investera i. Dessa
mandat är öronmärkta för verksamheter som löser
hållbarhetsproblem. Vi har hittills investerat i gröna
obligationer i vår ränteportfölj, vi har sedan länge en
bred miljötekniksatsning i vår onoterade portfölj och
har under året påbörjat en upphandling för ett grönt
mandat i våra noterade innehav.  

AP7 som 
kunskapsspridare
I rollen som kunskapsspridare kan AP7 bidra till att ta
fram ny kunskap, sprida befintlig kunskap och föra
samman olika samhällsaktörer i ett offentligt samtal
om hållbarhetsfrågor. Vi vill bidra till det konstruktiva
samtalet mellan beslutsfattare, näringsliv och inve-
sterare. I den mån vi har möjlighet vill vi hjälpa till att
överbrygga gapet mellan forskning och praxis inom
området hållbara investeringar. 

Läs mer om Framtidsforum på sidan 22 och det
forskningsprojekt för en grönare finanssektor som 
vi initierat.

2014 års tema, som också var
det första, fokuserade på att
födjupa vår ägarstyrning i till-
gångsslaget Private Equity.
Temaprojektet avslutades
2016 och resulterade i en 
ny process för att djupare 
integrera hållbarhetsaspekter 
i våra Private Equity-
investeringar.

Private
Equity

Under 2015 lanserades temat
klimat, vars syfte är att utreda
hur vi på bästa sätt kan bidra
till att motverka klimatföränd-
ringarna och gynna en 
omställning till klimatsmart
teknik och förnyelsebar energi.
Temat löper ut 2017 och kom-
mer avrapporteras i nästa års
hållbarhetsredovisning. 

Klimat
2016 introducerades temat
färskvatten, vilket syftar till 
att utreda hur vi i vår ägarstyr-
ning och våra investeringar
kan bidra till FN:s hållbarhets-
mål om rent vatten och sanitet
(SDG 6). 

Vatten



18

AP7 Hållbarhetsredovisning

2014 års tema, som också var det första, fokuserade
på investeringar i tillgångsslaget Private Equity (PE).
Temaprojektet löpte ut i december 2016. Arbetet 
syftade till att ta fram verktyg för att djupare integrera
hållbarhetsperspektivet i vår PE-förvaltning och
verka för en metodutveckling i branschen. Efter att
temat avslutats kommer de verktyg och processer vi
tagit fram övergå att bli en del av vår årligt återkom-
mande utvärdering av PE-förvaltarna. 

Onoterade bolag spelar en viktig roll för ekonomin
och samhällsutvecklingen. Inte minst för att det är
här många av de nya affärsidéerna finns som kan 
leverera lösningar på de samhällsutmaningar vi står
inför. AP7 har sedan 2002 en temainvestering i miljö-
teknik i PE-portföljen.

Metoder och riktlinjer för integrering av hållbarhets -
frågorna i PE- förvaltningen 

– Vår ägarstyrning ser olika ut för onoterade Private
Equity-bolag och de börsnoterade publika bolagen.
Vi jobbar på olika sätt och nu kan vi fördjupa vår
ägarstyrning i det här tillgångsslaget, säger Charlotta
Dawidowski Sydstrand. 

AP7 har som mål att vara en samtalspartner och ett
kunskapsstöd för sina Private Equity förvaltare och
har utvecklat ett verktyg för att kunna utvärdera för-
valtarna och driva deras arbete framåt. AP7 har även
tillsammans med en rad andra investerare utvecklat
ett utvärderingsverktyg för hela PE-branschen.  

– Vi uppmanar våra förvaltare till ökat fokus på
hållbarhetsrisker och -möjligheter, och pushar 
dem till att ständigt förbättra sig. De ska känna ett
visst tuggmotstånd, säger Charlotta Dawidowski
Sydstrand.

För att få ett bra underlag ber AP7 varje år sina
förvaltare att svara på ett antal frågor: Vad har de för
policy i hållbarhetsfrågor när de investerar, har de
tillräckliga kunskaper i frågor om hållbarhet, hur ser
uppföljning, rapportering och övriga processer ut?

– Utifrån svaren för vi en diskussion om vad nästa
steg för dem är. Vi föreslår årliga mål som vi sedan
följer upp. Vår ambition är att de inte bara utvärderar
finansiella resultat utan även väsentliga hållbarhets-
risker och -möjligheter. Som till exempel var råva-
rorna företagen arbetar med produceras, klimat -
effekter av verksamheten och under vilka arbets -
förhållanden de anställda arbetar. 

Tema PE:

Stor 
potential 
i framtidens
företag

AP7 har sedan 2007 investerat
i cleantech. Begreppet clean-
tech omfattar en rad olika
verksamheter med positiv 
miljöpåverkan som gemensam
nämnare. Bland investering-
arna finns elbilstillverkaren
Tesla som AP7 gick in i redan
2008, när bolaget var ganska
nytt. Idag utgör cleantech 
20 procent av AP7:s onote-
rade innnehav.
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AP7 detaljstyr inte förvaltarna, utan strävar efter att
de ska se hållbarhetsperspektivet som en värde -
skapande, naturlig del av bolagsanalysen.

– Vi ser att vi under åren bidragit till att få upp 
hållbarhetsfrågan på agendan och även fått våra
samarbetspartners att förbättra sin rapportering.
Transparens är viktigt för oss och vi behöver också
uppmuntra våra förvaltare att utveckla systematiska
sätt att mäta och utvärdera hållbarhetsaspekterna av
sina investeringar.

Charlotta Dawidowski Sydstrand konstaterar att
vissa PE-förvaltare kommit långt och ser hållbarhet
som en affärsfördel. Hon ser också att förvaltare 
i Europa generellt kommit långt jämfört med 
genomsnittet i USA.

– Kloka aktörer förstår att bra koll på materiella
hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel. Samtidigt
är det viktigt att vi som kapitalägare fortsätter ligga
på och visa att vi förväntar oss en fortsatt positiv 
utveckling.

Tema Private Equity
AP7 har sedan 2002 investerat tre procent av sitt förvaltade kapital i onote-

rade bolag. AP7 kontrakterar ut förvaltningen till specialiserade PE-förvaltare.  

AP7 har under temats gång utvecklat och testat verktyg för att utvärdera 

hur väl våra förvaltare integrerar materiella hållbarhetsfrågor i sin förvaltning 

av onoterade bolag. 

En påverkansmetod som fungerat väl i att driva utveckling i branschen har 

varit att ställa upp tydliga mätbara mål för förvaltarna. I dialog med förvaltaren

utarbetar AP7 varje år nya målsättningar för att utveckla riktlinjer, organisationen,

rapporteringen, verktygen och processerna för hållbarhetsanalys. Vid nästa års

utvärdering följer vi upp hur väl målen uppfyllts. På så sätt driver vi en ständig

förbättring av hållbarhetsarbetet hos våra förvaltare. 

Under 2015 gick AP7 samman med en rad andra investerare inom PRI och tog

fram en branschstandard för utvärdering av PE-förvaltare. Riktlinjerna som heter

”PRI:s Limited Partners Due Diligence Questionnaire” lanserades i november

2015, och finns att ladda ner på PRI:s hemsida.



20

AP7 Hållbarhetsredovisning

Under 2015 lanserades temat klimat, vilket löper ut
2017. Syftet med klimattemat är att utreda hur vi på
bästa sätt kan bidra till att motverka klimatföränd-
ringarna och gynna en omställning till klimatsmart
teknik och förnyelsebar energi.

Ut med klimat-
värstingar, in med
klimatlösningar
AP7 har beslutat att börja svartlista företag som
inte lever upp till FN:s nya klimatavtal, och att inve-
stera i företag med verksamheter som bidrar till 
lösningar av klimatproblem.

Ägarstyrningen hos AP7 bygger på en värdegrund
som utrycks i de internationella konventioner Sverige
har undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter,
miljö, korruption och arbetsrätt. I och med FN:s 
klimatavtal, som slöts i Paris hösten 2016, finns för
första gången en internationell överenskommelse 

att luta sig mot även på klimatområdet. 
Det bestämde AP7 att ta fasta på och började

2016 integrera avtalet i den löpande normscreee-
ningen av portföljen, för att kunna leta efter ”klimat-
värstingar” på samma sätt som företag som kränker
till exempel mänskliga rättigheter.

Som en universell ägare som köper hela aktie-
marknaden, är AP7 i första hand intresserad av att
jobba med hållbarhetsfrågorna på systemnivå, vilket
sedan kan leda till aktiviteter mot individuella bolag.
Det genomsyrar den form av normbaserad ägar -
styrning som AP7 ägnat sig åt ända sedan fonden
sjösattes år 2000. 

I och med beslutet att integrera Parisavtalet 
i normverket blir en central utmaning att identifiera
systemviktiga klimatfrågor ur ett ägarperspektiv.
AP7 genomförde en första provscreening av aktie-
portföljen i december 2016 utifrån två potentiella
uteslutningsgrunder: bolag som direkt motarbetar
avtalets implementering i form av nationella lagar
och regler, samt bolag som utvecklar nya verksam -
heter som är oförenliga med avtalets mål. 

AP7 utövar ägarstyrningen bland annat genom att
rösta på bolagsstämmor och i vissa fall till och med

Tema Klimat:

Parisavtalet
öppnar nya
möjligheter
för aktiva ägare

>>>
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>>>

En av vår tids största utma-
ningar är att på kort tid ställa
om från olja, kol och gas till
förnyelsebara energikällor. 
Finanssektorn spelar en 
viktig roll i den gröna 
omställningen.
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genom att lägga egna aktieägarmotioner. Fonden
röstar i den absoluta merparten av bolag i portföljen
och går dessutom på hur de bedriver verksamheten 
i flera hundra fall. I de fall bolagen agerar i direkt strid
med normverket svartlistar fonden bolagen och 
säljer innehaven. I enstaka fall inleds även rättspro-
cesser. Samtliga dessa metoder kan bli aktuella 
för klimatfrågor. 

AP7:s värdegrund utgörs av värderingar med brett
folkligt och politiskt stöd, med en utgångspunkt i det
demokratiska systemet. Det är en tydlig värdegrund
som delas av många investerare och ger AP7 möjlig-
het att göra gemensam sak med andra aktörer i på-
verkansarbetet mot företagen. Däremot tar fonden
till exempel inte hänsyn till religiösa eller andra etiska
värderingar när den avgör om bolag är möjliga att 
investera i eller inte. 

Att investerare låter bli att köpa bolag åstadkom-
mer ingen påtryckningseffekt i sig. Det som gör att
svartlistning kan få en påtryckningseffekt är att det
enskilda bolaget prövas mot en tydlig värdegrund
som många delar, samt att bolagsnamn och motiv
för avyttringen offentliggörs. Det är förvisso en mer
komplicerad process än att utesluta hela branscher,
men om målet är att påverka bolagens agerande är
den nödvändig. 

För AP7 är ambitionen med svarta listan inte att
de bolag som hamnar där ska bli kvar för evigt. 
Tvärtom är förhoppningen att de ska bättra sig och
bli möjliga att investera i på nytt. AP7 samarbetar
gärna med andra aktörer kring svartlistningen, men
är noga med att alltid utgå från egna bedömningar. 

Ägarstyrning, inklusive svartlistning, är det ena
sättet AP7 bidrar till klimatarbetet. Det andra 
bidraget utgörs av investeringar i företag med en
verksamhet som är inriktad mot att lösa klimat -
problem. Där har fonden beslutat att utforma ett
grönt investeringsmandat för noterade bolag med
den inriktningen. 

Klimatöverenskommelsen kommer sannolikt att
generera nya investeringsmöjligheter. Inom de 
berörda sektorerna finns många små och medelstora
företag som kan gynnas av klimatavtalet och dess
konsekvenser. Det kan handla om allt från förnybar
energi till energieffektivisering och vattenfrågor.
Vissa kommer att växa kraftigt och några kanske till
och med blir morgondagens riktiga framgångssagor. 

Framtidsforum 
– Forskning om
finanssektorns
roll i den gröna
omställningen
Med Framtidsforum har AP7 velat skapa en arena för
diskussion över sektorsgränserna i samhället. Dia -
logen har potential att undanröja de stuprör som lätt
uppstår och skapar barriärer mellan teori och praktik,
näringsliv och politik. På Framtidsforum möts aktö-
rerna för att identifiera behov och enas om gemen-
samma insatser. Temat har varit finansbranschens 
bidrag till ett hållbart samhälle. 

Det första forumet ägde rum våren 2015 och tog
sin utgångspunkt i Stockholm Environmental Institute
(SEI) rapport New Climate Economy och skriften 
Investerare i en ny klimatekonomi som AP7 och SEI
tagit fram tillsammans. 

På Framtidsforum 2016 samlades närmare hundra
deltagare till en workshop med syftet att ge förslag
till relevanta forskningsteman om finansbranschens
bidrag till en hållbar utveckling. De teman som disku-
terades var bland annat spelregler, innovation och 
infrastrukturinvesteringar. En återkommande diskus-
sion var också definitionen av hållbart värde -
skapande och behovet av en gemensam förståelse
för vad det innebär. 

De teman som diskuterades har senare komplette-
rats med intervjuer med deltagare på Framtidsform.
Resulterat är tre forskningsteman,

Faktiska effekter från investerarnas klimatstrategier
Främjande av långsiktighet
Finansiering av hållbar infrastruktur

Det som förenar dessa tre forskningsteman är att de
ligger i gränssnittet mellan teori och praktik och 
bedöms som relevanta av akademi, finansbransch,
näringsliv, och politik. 

Det första temat Faktiska effekter från investerares
klimatstrategier har AP7 valt att gå vidare med inom
ramen för forskningsprojektet En ”Grönare” finans-
sektor – hur forskningen kan informera finansiella 
beslutsprocesser.

Faktiska effekter
från investerarnas
klimatstrategier
Många studier av hållbara investeringars effekter på
de finansiella resultaten har gjorts det senaste 
decenniet. Betydligt färre studier har gjorts av inve-
steringarnas effekt på en hållbar samhällsutveckling.
Som hållbar investerare ställs man inför frågan om
man gör någon verklig skillnad.  

Frågan om hållbarhetseffekter identifierades som
ett angeläget forskningstema på Framtidsforum
2016. Det är fortfarande ont om vetenskapliga 
metoder att mäta samhällseffekterna av investerares
klimatstrategier.

Med det som bakgrund har AP7 tillsammans med

AP7 bidrar med 
underlag till en 
forskningsstudie om 
effekterna av 
bolagsdialoger
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MISUM tagit initiativ till det Vinnova-finansierade
projektet En ”Grönare” Finanssektor – Hur forskningen
kan informera finansiella beslutsprocesser. Tillsam-
mans med Storebrand är AP7 partner i delprojektet
Investing for impact - Investor Strategies for Phasing
out coal. MISUM koordinerar projektet och utgör
också den akademiska partnern som opartiskt kan
utvärdera och jämföra investeringsstrategier. 

Delprojektet, som löper 2017-2019 ska försöka 
besvara frågor som: Vilka är de konkreta effekterna
av investerares hållbarhetsstrategier? Är några 
strategier mer eller mindre effektiva? Finns det 
aktiviteter som överhuvudtaget inte ger någon 
förändring? Kunskapen är viktig för AP7 men också
för andra aktörer i finansbranschen som vill max-
imera effekten av sina strategier och mäta resultatet
av sitt engagemang. 

I projektet kommer Storebrand att bidra med data
till en studie av effekterna av avyttringar (divest-
ment) från kolbolag. AP7 kommer att bidra med 
underlag till en utvärdering av påverkansarbete mot
elproducerande bolag som baserar delar av produk-
tionen på kol. 

Med fokus på 
elproducerande
bolag
När AP7 under 2015 drog igång vårt klimattema gjorde
vi en kartläggning och analys av våra innehav. Det stod
snabbt klart att den kraftproducerande sektorn släp-
per ut mest växthusgaser av alla sektorer på börsen. 

Vi såg också att kraftproducenter kommer spela
en nyckelroll i omställningen till ett grönare samhälle.
Dessa bolag står inför en stor omställning där de ska
möta samhällets ökande behov av el, värme och kyla
och samtidigt minska sina utsläpp. Om vi ska klara
tvågradersmålet kommer bolagen i den här branschen
behöva fasa ut kol som energikälla och ställa om sin
produktion till klimatsmartare, förnybara bränslen.
Genom att rikta in vår ägarstyrning mot denna 
sektor, som utgör en av de största användarna av
fossil energi, kan vi bidra till att driva en minskad 
efterfrågan på kol, gas och olja.  

AP7 ingår i investerargruppen Institutional Inve-
stors Group on Climate Change (IIGCC), där vi under
2016 formulerade tydliga förväntningar på elbolagen.
Rapporten Investor Expectations of Electric Utilities
Companies, finns att ladda ner på IIGCC:s hemsida
och kan utgöra ett underlag för investerare som vill
använda sitt inflytande för att påverka bolag. 

Under 2016 fortsatte vi den dialog med ett 20-tal
kraftproducerande bolag som vi inlett med vår analys -
leverantör GES under 2015. AP7 vill genom dialogen
påverka bolagen att genom strategiska beslut mini-
mera sina koldioxidutsläpp i linje med investerares
långsiktiga intresse och förväntningar. Vi är tydliga 
i våra förväntningar och efterlyser en ökad transpa-
rens kring utsläppsnivåer, mål och styrmedel för att
ställa om verksamhet. 

Genom att låta forskarna från MISUM studera vårt
påverkansarbete gentemot den elproducerande 
sektorn, hoppas vi kunna bidra till metodutveck-
lingen på marknaden vad gäller att mäta effekterna
av investerares ägarstyrning. Vi hoppas också själva
få en utvärdering av hur effektivt vårt arbete varit.
Resultatet av forskningsstudien publiceras 2019.

AP7 mäter 
klimatavtrycket
AP7 mätte under 2016 för tredje året i rad det samlade koldioxidavtrycket för

AP7:s aktiefond. Av aktiefonden utgörs tre procent av onoterade innehav som inte

ingår i mätningen. Aktiefonden förvaltade 315 miljarder kronor per sista december

2016 och utgjorde 92 procent av AP7:s totala förvaltade kapital.

Analysen gjordes av Your SRI/Southpole och omfattar utsläpp motsvarande

scope 1 och 2 enligt GHG Protocol. Beräkningar har gjorts utifrån 67 procent 

rapporterade och 33 procent uppskattade utsläppsdata från företagen som 

ingår i portföljen.

Den sektor som bidrog mest till AP7:s koldioxidavtryck var kraftförsörjning, 

vilken stod för 37,5 procent av avtrycket. Gruv-, skog- och metallindustrin utgjorde

25,7 procent, medan olja och gas stod för 18,6 procent. 

1. Det absoluta koldioxidavtrycket för AP7 Aktiefond, motsvarande ägd andel av

bolagens sammanlagda utsläpp mätt i ton CO2e var 5,4 miljoner ton CO2e. 

Det är i linje med vårt jämförelseindex MSCI ACWI, vars totala koldioxidavtryck 

vid samma tidpunkt var 5,6 miljoner ton CO2e. 

2. Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av

bolagens marknadsvärde for AP7 Aktiefond, var 17,2 ton CO2e per miljon kronor.

MSCI ACWI vid samma tidpunkt: 17,7 ton CO2e per 

miljon kronor. 

3. Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av

bolagens omsättning var 27,0 ton CO2e per en miljon kronor, MSCI ACWI: 27,4 ton

CO2e per miljon kronor.

AP-fonderna bildade 2015 en samarbetsgrupp för att samordna redovisningen

av koldioxidavtryck. Gruppens förslag till standardisering har anammats både 

i Sverige och internationellt.

Under 2016 utredde samarbetsgruppen möjligheten att samordna redovisningen

även för andra tillgångsslag än noterade aktier. AP-fonderna konstaterade dock

att ännu saknas metodik och data för att kunna mäta andra tillgångsslag. Eftersom

AP7:s förvaltade kapital till så stor del utgörs av noterade aktier, redovisar vi per

sista december 2016 klimatavtrycket för c:a 89 procent av våra investeringar.

Johan Florén, chef för 
kommunikation och 
ägarstyrning, AP7

Foto: Peter Knutson
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Tema Färskvatten:

Det viktiga
vattnet
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Temat som introducerades 2016 var färskvatten. I och
med det var 2016 första året med tre löpande teman.
Temat färskvatten syftar till att utreda hur vi som
universell, aktiv ägare kan bidra till FN:s hållbarhets-
mål om färskvattenresursen samt tillgången till rent
vatten och sanitet till alla (SDG 6). 

En global färskvattenkris ses som ett av de främsta
hoten mot världsekonomin. AP7 har under 2016 på-
börjat ett tematiskt fördjupningsarbete som syftar till
hur vi som universell, aktiv ägare kan bidra till FN:s
hållbarhetsmål om färskvattenresursen. 

Som ett led i detta har vi under 2016 inlett ett sam-
arbete med Sida där AP7 deltar i en arbetsgrupp om
hur investerare kan bidra till SDG 6. Gruppen fokuse-
rar på påverkan dels genom ägarstyrning, dels 
genom investeringar. 

AP7 kommer använda vårt inflytande för att driva

frågan i de bolag vi äger, och har inlett ett påverkans-
arbete i tre steg. 

Det första steget är att identifiera företag inom
sektorer som har hög risk vad gäller vatten. Vi kart-
lägger kvaliteten på policys och beredskapen för att
hantera färskvattenproblematiken. Vi kartlägger
också vilka verksamheter som bolagen har i regioner
som lider av vattenbrist eller andra problem vad 
gäller tillgång till vatten. Resultatet av studien publi-
ceras i början av 2017 och baserat på den kommer en
påverkansdialog inledas med bolag och intressenter. 

Det övergripande syftet är dels att driva på bolagen
att bättre utvärdera, rapportera och hantera vatten-
risker. Dels att bidra till att bygga kunskap och 
samarbeten. Vid projektets slut kommer vi upprepa
förstudiens kartläggning för att se om en eventuell
utveckling skett. 
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Om redovisningen
AP7:s hållbarhetsredovisning avser perioden 1 januari
till 31 december 2016. Redovisningen avges årligen.
Den senaste hållbarhetsredovisningen publicerades
på www.ap7.se den 13 april 2016. Hållbarhetsredo -
visningen 2016 är upprättad enligt GRI:s riktlinjer G4.
Vi har valt tillämpningsnivå Core tillsammans med
sektortillägget för företag inom finansbranschen. 
Ett fullständigt GRI-index finns i hållbarhetsredovis-
ningen för 2016, på sidorna 30-31.

I GRI:s riktlinjer för G4 är en systematisk väsentlig-
hets- och intressentanalys obligatoriska moment.
2016 års redovisning bygger på de analyser och 
intervjuer vi gjorde i 2014 års hållbarhetsredovisning. 

AP7:s redovisning grundar sig i vår syn på hållbar
utveckling och företagsansvar. I fokus är våra inve-
steringar, där vi har störst möjlighet att påverka och
bidra till en hållbar utveckling i världen. 

I texterna berättar vi bland annat om AP7:s roll för
en hållbar utveckling, hur vi som universell ägare 
påverkar de bolag vi investerar i och även om vårt 
temaarbete. Under 2016 har tre teman varit fokus –
private equity, klimat och vatten. 

I slutet av denna rapport finns ett GRI-index som
guidar till information om GRI:s standardupplys-
ningar och information om hur vi arbetar med 
väsentliga frågor, samt de indikatorer inom GRI-
standarden som vi rapporterar på. Kontaktperson för
redovisningen är Johan Florén, Chef kommunikation
och ägarstyrning, 08-412 26 64.

Väsentlighets-
analys
Analysen inleddes med en intern workshop där vi 
tillsammans ritade bilden av AP7 och vår omvärld.
Diskussionen utgick från AP7:s uppdrag och strategi
– hur är verksamheten organiserad, vad är den bero-
ende av och var finns våra viktigaste intressenter?
Vilka frågor är kritiska för intressenterna och för oss?
Inom vilka områden påverkar vi mest och vilka är
våra risker och möjligheter? Vilka är de långsiktiga
trenderna och hur påverkas vi av dem? På det sättet
kunde vi ringa in de fokusområden och förtroende -
frågor som listas ovan och samtidigt välja bort sådant
som varken vi själva eller våra intressenter anser är
väsentligt i det större perspektivet. Exempelvis 
bedömde vi att det är mindre relevant att rapportera
om AP7:s interna miljöarbete, eftersom vi är en liten
organisation med begränsad miljöpåverkan.

Därefter vände vi oss till flera olika intressentgrup-
per för återkoppling på våra slutsatser. De valdes
mot bakgrund av sin expertis, sitt inflytande i den 
offentliga diskussionen och sin relevans för AP7. 

Några djupintervjuades, i andra fall utgick vi ifrån 
undersökningar och skrivelser. Intressenterna 
bekräftade de områden som AP7 identifierat samt
fördjupade och breddade analysen. Via vår hemsida
kan du ta del av några av våra intressenters röster.

Våra intressenter
och hur vi 
samverkar
AP7:s viktigaste intressenter är dels de officiella 
instanser som reglerar och bevakar vår verksamhet,
dels de tre miljoner sparare vars premiepensioner vi
förvaltar. En annan intressentgrupp är de frivillig -
organisationer som intresserar sig för hur de statliga
pensionspengarna förvaltas:

Finansdepartementet ansvarar för kontroll och
uppföljning av AP7:s verksamhet och kontakten med
dem sker både i form av årliga utvärderingar och på
löpande basis.

Pensionsmyndigheten samverkar med AP7 genom
att kanalisera kapital in i fonderna och hantera pen-
sionsutbetalningar. AP7 har löpande dialog med
Pensionsmyndigheten.

Riksdagen (pensionsgruppen) ger via lagen om
AP-fonder AP7 sitt förvaltningsuppdrag.

AP7 rapporterar årligen till Finansinspektionen
som har tillsynsansvar över AP7:s verksamhet.

AP7 har löpande direktkontakter med individuella
sparare som ställer frågor. AP7 genomför också 
årligen undersökningar för att ta reda på hur svenska
folket ställer sig i olika pensionsrelaterade frågor.

AP7 samverkar med andra aktörer inom finans -
branschen för att driva utvecklingen inom ansvars-
fulla investeringar. Ett av dessa forum är Swesif, Sve-
riges forum för hållbara investeringar, där AP7 under
2014, 2015 och 2016 innehaft ordförandeposten.

AP7 för en kontinuerlig dialog med frivilligorgani-
sationer och medier som intresserar sig för olika
sakfrågor och hur AP7 allmänt arbetar med ansvars-
fulla investeringar.

Vad säger intressenterna? Ta del av några av 
rösterna via vår hemsida,

Spararna och allmänheten
Oberoende pensionsexpert
Finansdepartementet
Naturskyddsföreningen
Pensionsmyndigheten
PGGM en holländsk pensionsförvaltare 
och universell ägare

Fokusområden
Vi identifierade tre övergripande områden där AP7
kan göra skillnad. Inom alla tre har vi goda förut -
sättningar att ta initiativ och driva utvecklingen 
i vår bransch.

Trygga pensionskapitalet
AP7:s uppdrag är att förvalta premiepensionsmedel
åt de sparare som inte valt någon av de privata fon-
derna i premiepensionssystemet. Det ska AP7 göra
på ett sätt så att spararna får bra avkastning utan att
vara aktiva på fondtorget. Värdeökningen är avgö-
rande för att förtroendet för AP7 och pensionssystemet
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Regionsfördelning enligt 
vår portfölj, listade bolag (%)

Nordamerika, 50,2
Europa, 21,0
Asien exkl Japan, 7,9
Japan, 7,5
Australien & Nya Zeeland, 2,3
Afrika & Mellanöstern, 1,3
Syd & Centralamerika, 1,2
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som helhet upprätthålls. Hittills har AP7 lyckats att
leverera en bättre avkastning än genomsnittet av de
privata fonderna.

Ansvarsfulla investeringar
AP7 har som myndighet och förvaltare ett ansvar
mot omvärlden i stort, liksom mot framtida genera-
tioner. Vi behöver förhålla oss till de miljömässiga,
sociala och etiska risker som ryms i de bolag vi är 
investerade i, men även ta vara på nya möjligheter 
till ett hållbart värdeskapande. Sedan starten 2000
arbetar AP7 aktivt med ansvarsfulla investeringar
och vi ser hållbarhetsfrågorna som en del i god
ägarstyrning. Vi har fyra olika påverkansmedel: 
offentlig svartlistning, röstning på bolagsstämmor,
påverkansdialog och juridiska processer. Från och
med 2014 har den normbaserade grundmodellen
kompletterats med ett tematiskt fördjupningsarbete.

På soffliggarnas villkor
Pensioner och pensionssystemet är komplext och
svårt att kommunicera på ett enkelt sätt. Många av
AP7:s tre miljoner sparare tycker att det är ett svår-
överskådligt område samtidigt som de har ett 
begränsat engagemang. För att spararna ska ha en
rimlig chans att göra ett genomtänkt val som de 
känner sig trygga med, är det viktigt att de får 
korrekt information om vad som händer om de inte
ger sig ut på fondtorget och gör ett aktivt val.

Verksamhets-
styrning
Under 2016 har arbetet med att ytterligare stärka
AP7:s styrning och interna kontroll fått stor prioritet.
De nyrekryteringar som gjordes till verksamheten för
ett par år sedan inom förvaltning, administration och
kommunikation och ägarstyrning har inneburit att
verksamheten nu på ett tydligare sätt äger och kont-
rollerar sina risker. Bland annat har det inneburit en
tydlig uppdelning mellan verksamheten och de obe-
roende kontrollfunktionerna (risk och efterlevnad)
sedan två år tillbaka.

Som en del av verksamhetsplanen fastställer AP7:s
styrelse varje år en ägarpolicy. Den anger hur AP7
ska utöva den ägarfunktion som följer av aktieinne-
haven i AP7 Aktiefond. Ägaransvaret bygger på tre
huvudområden: styrning för miljö- och etikmässiga
hänsyn, samt bolagsstyrning (ESG).

Under 2016 har AP7 fortsatt arbetet med att ut-
veckla processerna inom ägarstyrningsområdet. Ett
nytt tema, "färskvatten", implementerades och för-
bättrade riktlinjer och styrdokument för ägarstyr-
ningsprocessen har framtagits.

Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver hur AP7
som aktieägare, inom ramen för uppdraget, påverkar
bolagen att ta ansvar för hållbarhet, etik och god 
bolagsstyrning. Riktlinjerna för ägarstyrning konkre-
tiseras i ett antal vd-instruktioner för röstning, offent-
lig svartlistning, grupptalan och fördjupningsteman.

Chefen för kommunikation och ägarstyrning har
det övergripande ansvaret för AP7:s arbete med 
ansvarsfulla investeringar. En ESG-kommitté som ut-
görs av vd, förvaltningschef och chef för kommunika-
tion och ägarstyrning övervakar arbetet och tar beslut
i viktiga frågor. Kommittén sammanträder en gång
per kvartal eller vid behov. Vilka bolag som ska svart-
listas beslutas av styrelsens arbetsutskott som också

kan involveras i andra frågor av särskild betydelse.
Samtliga medarbetare är ålagda att följa AP7:s

etiska riktlinjer, som lägger stor vikt vid de anställdas
uppträdande och reglerar vad som gäller i fråga om
exempelvis representation och gåvor, upphandlingar,
bisysslor och eventuella intressekonflikter. Riktlinjerna
syftar till att undvika att medarbetarna eller deras
närstående får fördelar i kraft av anknytningen till
AP7, eller hamnar i en konflikt mellan fondens och egna
privata intressen. Samtliga medarbetare bekräftar 
årligen att de tagit del av fondens etiska riktlinjer.

I AP7:s interna styrdokument och värdegrund åtar
vi oss att följa UN Global Compact, OECD:s
riktlinjer för multinationella företag samt
OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning.
AP7 har också undertecknat
och/eller är medlem i UN Prin-
ciples for Responsible Invest-
ments (UNPRI), Carbon
Disclosure Project (CDP),
International Corporate
Governance Network
(ICGN), Sveriges forum 
för hållbara investeringar
(Swesif), Extractive Indu-
stries Transparency Init-
ative (EITI) och Institutional
Investors Group on Climate
Change (IIGCC).

AP7 som 
arbets givare
AP7 är en statlig myndighet med 23 medarbetare,
varav tio kvinnor och tretton män. Alla är tillsvidare-
anställda och omfattas av kollektivavtal BAO-JUSEK
(SACO). Myndigheten är baserad på Vasagatan 
i Stockholm och har inga kontor ute i landet.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige
även om placeringar görs i aktier över hela världen.
Vd är Richard Gröttheim. Ledningsgruppen består 
av fem personer, varav en kvinna och fyra män.

Under året har en person lämnat sin anställning och
en person anställts.

För AP7 är det viktigt att med -
arbetarna trivs och att rätt 
kompetens finns inom myndig-
heten. Samtliga medarbetare
har under året haft utveck-
lingssamtal med sin 
närmaste chef.

Branschfördelning 
enligt jämförelseindex (%)

Finans & Fastighet, 19,8
Informationsteknik, 13,6

Sällanköpsvaror, 12,1
Hälsovård, 11,5

Dagligvaror, 9,0
Industrivaror, 8,4

Energi, 5,8
Material, 4,4

Teleoperatörer, 3,5
Kraftförsörjning, 3,2

AP7:s värdeskapande 
per intressentkategori (tkr)

Personalkostnader (Medarbetare), 39 319
Rörelsekostnader (Leverantörer), 116 004

Arbetsgivaravgifter (Staten), 9 956
Räntekostnader (Långivare), 1 611

Övrigt, 94



28

AP7 Hållbarhetsredovisning

AP7:s uppdrag
AP7 ska erbjuda kostnadseffektiva statliga place-
ringsalternativ som bidrar till att sparare får en 
långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensions-
sparande. Förvaltningen av förvalsalternativet ska ske
till en risk som dels anpassas efter spararens ålder,
dels anpassas till den samlade allmänna pensionen.

Den långsiktiga avkastningsambitionen för ett
kontinuerligt sparande i förvalsalternativet under
hela arbetslivet är en långsiktig överavkastning 
i förhållande till inkomstpensionen om 2‐3 procent -
enheter per år. I tillägg har följande mission utformats
utifrån det uppdrag AP7 har i premiepensions-
systemet: ”Den som inte vill eller kan välja ska få
minst lika bra pension som”.

Förvaltningen ska ske uteslutande i spararnas 
intresse. Näringspolitisk eller annan politisk hänsyn
ska inte tas. Hänsyn till miljö och etik ska dock tas 
i förvaltningen, utan att avkall görs på det över -
gripande målet om hög avkastning.

Utmärkande särdrag för AP7 som förvaltare 
av premiepensionsmedel

Endast premiepension
Fondbolaget har inget vinstintresse
Stordrift
Statlig pensionsfond

Praktiska konsekvenser av uppdraget 
och AP7:s särdrag

Unikt uppdrag baserat på långsiktighet och 
helhetssyn.

investeringsfilosofin är vägledande 
med ramar som sätts av gällande lagstiftning 

Stort allmänintresse
tydlighet och transparens ska eftersträvas i alla
delar av verksamheten
tydlighet kring långsiktiga mål, över vilken 
tids horisont dessa ska uppnås samt hur de bör 
utvärderas ska eftersträvas

Kapitalägarperspektiv
AP7 ska beakta investeringarnas påverkan på 
nuvarande och framtida generationer
AP7 ska använda ägarinflytandet till att påverka
de bolag där kapitalplaceringarna sker

Organisation
Organisationens förmåga att tillvarata olika 
erfarenheter, kunskaper och perspektiv genom ett
välutvecklat teamarbete är avgörande för fondens
långsiktiga framgång. 
AP7 ska ha en organisationskultur inriktad mot
ständig förbättring. 

Investerings -
filosofier
Det finns två källor till avkastning: 1) systematisk 
exponering mot riskpremier och 2) värdeskapande
aktiv förvaltning.

AP7:s uppdrag är att över tid kombinera dessa
båda källor på ett sätt som innebär att förvalsalter -
nativet och de statliga fondportföljernas roll i det 
allmänna pensionssystemet uppfylls. I detta arbete
vägleds AP7 av nedanstående investeringsfilosofier
eller ”övertygelser” som delats in i fem kategorier:
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risktagande, diversifiering, aktiv förvaltning och 
dynamisk allokering, kostnadseffektivitet samt ägar -
styrning och hållbarhet.

Risktagande
1. AP7:s risker är mångfacetterade.
Det innebär att:

Riskerna fångas inte fullt ut av något enskilt risk-
mått såsom volatilitet eller trackning error.
Långsiktigheten i fondens uppdrag behöver åter -
speglas i de mått och mätmetoder som används.
Fondens resultat bör utvärderas utifrån ett 
helhetsperspektiv och genom ett brett spektra 
av indikatorer.

2. Avkastning kräver risktagande.
Det innebär att:

Den huvudsakliga källan till långsiktig avkastning
är deltagande i ekonomisk tillväxt genom främst
aktiemarknaden.
En relativt hög risk bör eftersträvas i förvalsalter-
nativet under huvuddelen av spartiden för att
kunna ge spararna en acceptabel avkastning 
i den samlade allmänna pensionen.
AP7 ska exponera tillgångarna mot riskfaktorer
som över tid kan uppfylla den målsatta avkast-
ningsambitionen, vilket inkluderar användning 
av hävstångsprodukter. 

Diversifiering
3. Diversifiering ökar skyddet för våra sparare mot
oväntade händelser och ger dem bättre riskjusterad
avkastning på lång sikt.
Det innebär att:

AP7 investerar merparten av spararnas pengar på
den globala aktiemarknaden.

Den absoluta merparten av den allmänna pensionen
består av inkomstpension, vilket kan betraktas
som en svensk ränteplacering. Därför bör premie-
pensionsmedlen till stor del placeras på den inter-
nationella aktiemarknaden, utan att över- eller
undervikta enskilda branscher och länder, inklusive
Sverige, relativt världsindex. 

AP7 investerar i ett stort antal bolag i ett stort 
antal olika branscher och länder för att minska
spararens exponering mot varje enskild risk.

AP7 valutasäkrar normalt inte investeringar 
i andra valutor.

Utländska placeringar utan valutasäkring 
innebär ökad diversifiering i förhållande till 
inkomstpensionen.

Aktiv förvaltning
och dynamisk 
allokering 
4. Aktiv förvaltning och dynamisk allokering adderar
riskjusterat värde för spararen över tiden.
Det innebär att:

AP7 strävar efter att identifiera avvikelser i till-
gångspriser och dra nytta av ett långsiktigt
ägande.

Förändringar i marknadsförhållanden och fram-
tidsutsikter bör påverka sparandets långsiktiga
sammansättning.
AP7 lägger stor vikt vid implementeringen av 
strategier för att kunna tillgodogöra sig det 
förväntade värdet. 

5. Tillgångsklassernas förväntade avkastning är 
delvis förutsägbar och över tiden tenderar värderingar
att röra sig mot sitt fundamentala värde.
Det innebär att:

AP7 aktivt ska arbeta med val av risknivå och 
strategisk tillgångsallokering.
AP7 uppmuntrar kontracykliskt agerande och 
helhetssyn.

Kostnads -
effektivitet
6. Kostnader spelar roll och är en viktig faktor för
långsiktigt bra resultat för spararen.
Det innebär att:

Spararen ska få del av stordriftsfördelar som AP7,
i egenskap av stor aktör, åtnjuter.
AP7 ska sträva efter minsta kostnadsläckage från
spararens första insatta krona till sista pensions -
utbetalning. 
AP7 strävar efter att ge högsta möjliga netto -
avkastning med bibehållen kvalitet. 

Ägarstyrning och
hållbarhet
7. Genom att vara en aktiv universell ägare tillvaratar
AP7 både nuvarande och framtida sparares finansi-
ella intressen. 
Det innebär att:

AP7 utvecklar ett hållbart normverk  för den 
globala aktiemarknaden i samverkan med lika -
sinnade investerare. 

Som universell ägare kan vi samverka med lika -
sinnade investerare för att effektivisera ägar -
styrningen och marknadens prissättning. 

AP7 använder alla relevanta verktyg för att förmå
de bolag vi äger att följa normverket.

De tillgängliga verktygen för AP7:s ägarstyrning
är röstning, påverkansdialog, svartlistning och 
juridiska processer. 

AP7s ägarstyrning syftar i första hand till en positiv
effekt på den långsiktiga avkastningen för hela
marknaden, snarare än för enskilda bolag.  

Överavkastning (alfa) är inte en central drivkraft 
i hållbarhetsarbetet för en universell ägare. Utgångs -
punkten är att marknaden prissätter alla risker 
utifrån tillgänglig relevant information information,
vilket även inkluderar hållbarhetsrisker.

8. Investeringar i lösningar på klimatproblem kan 
ge en god avkastning och samtidigt bidra till en mer
hållbar utveckling.
Det innebär att:

AP7 i den aktiva förvaltningen utnyttjar möjlig -
heter att finansiera verksamheter som löser 
klimatproblem.
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Sjunde AP-fonden GRI-G4
                                                                                                                        
Standardupplysningar                                                                     Sidhänvisning och kommentar

                Strategi och analys                                                                       

G4-1         Kommentar från VD                                                                      Sid 3
                
                Organisationsprofil                                                                       

G4-3        Organisationens namn                                                                  Sjunde AP-fonden (AP7)
G4-4        Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster                      Sid 4-7
G4-5        Huvudkontorets lokalisering                                                         Stockholm
G4-6        Länder där organisationen är verksam                                         Sverige
G4-7        Ägarstruktur och bolagsform                                                       Sid 4,28 
G4-8        Marknader                                                                                     Sid 4,28
G4-9        Bolagets storlek                                                                            Sid 28
G4-10      Medarbetardata                                                                            Sid 28
G4-11        Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal        Sid 28
G4-12       Organisationens leverantörskedja                                                Sjunde AP-fondens har ett mindre 
                                                                                                                        antal leverantörer, vilka främst 
                                                                                                                        levererar förvaltnings- och analys
                                                                                                                        tjänster. Leverantörerna kommer 
                                                                                                                        huvudsakligen från UK och USA. 
                                                                                                                        Riskerna i leverantörsledet bedöms
                                                                                                                        därmed vara låga. 
G4-13       Betydande förändringar under redovisningsperioden                 Inga betydande förändringar 
G4-14       Försiktighetsprincipens tillämpning                                             AP7 har undertecknat FN:s Global 
                                                                                                                        Compact, vars miljöåtagande 
                                                                                                                        utgörs bland annat av 
                                                                                                                        försiktighetsprincipen.
G4-15       Externa standarder, principer och initiativ som 
                organisationen efterlever                                                              Sid 27-28
G4-16       Medlemskap i organisationer                                                        Sid 28
                
                Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker           

G4-17       Enheter som ingår i redovisningen                                               Samtliga
G4-18       Process för att definiera redovisningens innehåll                         Sid 27
G4-19       Identifierade väsentliga aspekter                                                 Sid 27
G4-20      Påverkan inom organiastionen                                                     Sid GRI-Index
G4-21       Påverkan utanför organisationen                                                 Sid GRI-Index
G4-22      Effekter av förändringar i tidigare redovisad information            Inga förändringar
G4-23      Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning 
                eller mätmetoder                                                                          Inga förändringar
                
                Intressentengagemang                                                                

G4-24      Intressentgrupper                                                                         Sid 27
G4-25      Identifiering och urval av intressenter                                          Sid 27
G4-26      Metoder för samarbete med intressenter                                     Sid 27
G4-27      Frågor som framkommit i intressentdialog                                  Hållbarhetsredovisningen 2014
                
                Redovisningsprofil                                                                        

G4-28      Redovisningsperiod                                                                      Sid 26
G4-29      Senaste redovisningen                                                                  Sid 26
G4-30      Redovisningscykel                                                                        Sid 26
G4-31       Kontaktperson för redovisningen                                                 Sid 26
G4-32      GRI-index, redovisningsnivå och granskning                               Sid 26
G4-33      Policy och rutiner för extern granskning                                      Sid 26
                
                Styrning                                                                                         

G4-34      Bolagsstyrning                                                                              Sid 6-7, 27-28
                
                Etik och integritet                                                                         

G4-56      Uppförandekod                                                                             Sid 4-5, sid 28 och 
                                                                                                                        investeringsfilosofi
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Specifika standardupplysningar                                          Sidhänvisning och kommentar

DMA-a-c  Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter                                 Sid 27-28, Investeringsfilosofi, 
                                                                                                                        sid 10-15,16-23
EKONOMI                                                                                                       

                Ekonomiska resultat                                                                      
G4-EC1    Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde                             Sid 27
G4-EC2   Ekonomisk påverkan av klimatförändringarna                             Sid 20-23

SOCIALT                                                                                                         

                Anställningsförhållande och arbetsvilkor                                   
                
                Träning och utbildning                                                                  Inom organisationen
G4-LA11   Andel av anställda som får regelbunden utvärdering och 
                uppföljning av sin prestation och karriärutveckling                     Sid 28
                
                Mångfald och jämställdhet                                                            Inom organisationen
G4-LA12  Sammansättning av styrelse och ledning samt medarbetare 
                utifrån mångfaldsindikatorer                                                        Sid 28, Åresredovisning 2016, 
                                                                                                                        AP7 registrerar inga andra 
                                                                                                                        mångfaldsindikatorer än 
                                                                                                                        kön och ålder.
                Samhälle                                                                                        

                Korruption                                                                                     Utom organisationen 
G4-SO4   Andel av de anställda som utbildas i organisationens 
                policyer och rutiner avseende anti-korruption                             Sid 27-28
G4-SO5   Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter        Inga korruptionsincidenter har 
                                                                                                                        skett under året.
                
                Lokalsamhällen                                                                             Utom organisationen 
FS14        Initiativ för att förbättra tillgänglighet till finansiella tjänster 
                för missgynnade grupper i samhället                                           Sid 8-9
                
                Produktansvar                                                                               

                Produktportföljen                                                                          Inom och utom organisationen 
FS6          Produktportföljens fördelning per region, storlek och sektor      Sid 27
FS8          Ekonomiskt värde av produkter och tjänster med 
                särskilda miljömässiga syften                                                       Sid 6-7, 16-23
                
                Revision                                                                                         Inom och utom organisationen 
G4-DMA  Omfattning och frekvens av revisioner för att 
                utvärdera implementering av miljö-/sociala policyer 
                och riskbedömningar                                                                    Sid 6-7, 10-15, (16-23)
                
                Aktivt ägande                                                                                Utom organisationen 
FS10        Andel och antal bolag i portföljen som den redovisande 
                organisationen har interagerat med avseende 
                miljö-/sociala frågor                                                                      Sid 11-15
FS11          Andel av förvaltat kapital som omfattas av positiv eller 
                negativ miljömässig eller social screening                                   Sid 10-15, 16-23
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AP7 Hållbarhetsredovisning

Q
&
A
Vanliga frågor om AP7:s
arbete med ansvarsfulla 
investeringar

Vad är AP7:s 
strategi för 
ansvarsfulla 
investeringar?
AP7: s strategi för ansvarsfulla investeringar utgår
från de två huvudsakliga sätt som vi kan bidra till en
hållbar utveckling. Det ena sättet är att vara en aktiv
ägare och det andra är att investera i hållbarhetslös-
ningar. AP7:s viktigaste bidrag till en hållbar utveck-
ling är att vara en ansvarsfull ägare i de bolag vi äger.
Eftersom vi köper andelar i hela aktiemarknaden
snarare än i utvalda bolag är vi en universell ägare.
Vår värdegrund är internationellt vedertagna normer
för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-
korruption. Som universell ägare vill i första hand på-
verka normer och standarder för företagsansvar som
bidrar till en mer hållbar marknad i stort. Utifrån nor-
mer kan vi sedan engagera oss i de enskilda bolagen
vi äger. De påverkansverktyg vi använder är att rösta
på bolagsstämmor, föra påtryckningsdialoger med
bolag, offentligt svartlista bolag och att driva juri-
diska processer mot bolag. Det andra huvudsakliga
sättet som AP7 kan bidra till en hållbar utveckling är
att investera i verksamheter inriktade på hållbarhets-
lösningar. AP7 har investeringar i gröna obligationer,
onoterade miljöteknikbolag och under 2016 började
vi utforma ett lösningsorienterat investeringsmandat
för börsnoterade bolag.

Vilka lagkrav 
påverkar AP7:s
arbete med 
ansvarsfulla 
investeringar?
AP7 lyder under EU:s så kallade UCITS-direktiv vilket
begränsar, vilka tillgångsslag vi kan investera i. AP7
kan därför inte investera direkt i fastigheter, skog, 
infrastrukturprojekt eller andra alternativa investe-
ringar, utan investerar enbart i aktier och ränte -
bärande papper. Enligt lagen om AP-fonder ska
AP7:s kapitalförvaltning ske uteslutande i spararnas
intresse. Näringspolitisk eller annan politisk hänsyn
ska inte tas. AP7 är till skillnad från andra AP-fonder
förhindrad att rösta på bolagsstämmor i svenska 
bolag. Hänsyn till miljö och etik ska tas i AP7:s för-
valtning, utan att avkall görs på det övergripande
målet om hög avkastning. Eftersom vi inte ser att det
finns någon generell motsättning mellan avkastning
och hållbarhetshänsyn, ger lagen oss goda möjlig -
heter bedriva en ansvarsfull kapitalförvaltning. 

Hur arbetar 
AP7 med extern
förvaltning?
Med intern förvaltning menas att placeringsbesluten
fattas och verkställs av egna anställda förvaltare. Med

extern förvaltning menas att placeringarna görs av
särskilt anlitade utomstående kapitalförvaltare, ofta
större specialiserade firmor. AP7 använder sig av ex-
tern förvaltning för ungefär 90 procent av vårt förval-
tade kapital. I valet mellan extern och intern förvaltning
har vi tagit hänsyn till förväntad kvalitet och kostnad
för de olika förvaltningsformerna.  I avtalen med våra
leverantörer av externförvaltning kräver vi att de
uppfyller AP7:s krav på hållbarhet som till exempel
förbjuder investeringar i bolag som AP7 har svartlistat.
Vi för en kontinuerlig dialog med våra externa förval-
tare och gör årliga uppföljningar av förvaltningen. 
Till skillnad från många andra kapitalägare med 
extern förvaltning, har AP7 valt att inte överlåta
ägarstyrningen av bolagen vi äger på de externa
förvaltarna. Det betyder att AP7 själv sköter röstning
på bolagsstämmor, bolagsdialoger, screening och
svartlistning av bolag samt juridiska processer. 

Hur stor andel av
AP7:s förvaltade
kapital omfattas
av krav på
ansvars full 
förvaltning?  
Allt vårt kapital omfattas av krav på ansvarsfull kapital -
förvaltning. AP7 investerar i tre tillgånggslag: noterade
aktier, onoterade aktier och räntebärande papper.
Aktier utgör ungefär nio tiondelar av kapitalet. Ono-
terade aktier utgör endast en bråkdel av andelen aktier.
Hela vår noterade aktieportfölj screenas två gånger
om året för normkränkningar och kärnvapen och vi
uppdaterar vår ”svarta lista” två gånger om året.
Svartlistningen gäller för alla våra tillgångsslag. AP7
ställer krav på att våra förvaltare av onoterade bolag
tar hållbarhetshänsyn i förvaltningen, och vi har en
särskild utvärderingsprocess för dem. AP7 har riktlinjer
för våra ränteinvesteringar som förhindrar investe-
ringar i obligationer utgivna av auktoritära regimer
eller obligationer utgivna av svartlistade bolag. Idag
investerar AP7 enbart i svenska bostads- och stats-
obligationer samt svenska gröna obligationer.

Var kan jag hitta
mer information
om AP7:s arbete
med ansvarsfulla
investeringar?

På AP7:s hemsida kan du läsa vår blogg och om
vårt hållbarhetsarbete. Där finns också våra 
tidigare hållbarhetsredovisningar och årsredovis-
ningar. www.ap7.se
På Swesifs hemsida kan du ladda ner hållbarhets-
profiler över AP7:s räntefond och aktiefond
www.hallbarhetsprofilen.se
AP7 rapporterar årligen till PRI. Du kan ladda ner
vår rapport, AP7 RI Transparency Report, här:
www.unpri.org/signatory-directory
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AECOM Involvering i kärnvapen.  AES CORPKränkning av mänskliga rättigheter och miljönormer i samband med ett dammbyggnads-

projekt i Panama.  AGRIUM Kränkning av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade Västsahara.  AIRBUS

GROUP NV Involvering i kärnvapen.  AVICHINA Försäljning av vapen till Burma/Myanmar i strid med ett EU-embargo.  BABCOCK

INTL GROUP PLC Involvering i kärnvapen.  BAE SYSTEMS PLC Involvering kärnvapen.  BARRICK GOLD CORP Kränkning av miljönormer

i samband med gruvdrift i Chile och Argentina.  BOEING CO Involvering i kärnvapen.  BP PLC Kränkning av miljönormer i samband

med oljeutvinning i mexikanska golfen, USA.  BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT Involvering i kärnvapen.  COMPANHIA ENERGETICA

DE MINAS GERAIS SA (CEMIG) Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med dammbyggnadsprojekt i Brasilien.  CENTRAIS

ELETRICAS BRASILIERAS Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med ett dammbyggnadsprojekt i Brasilien.  CHINA RAILWAY

GROUP Kränkning av arbetstagares rättigheter i Kina.  CINTAS CORP Kränkning av arbetstagares rättigheter i USA.  DAEWOO

INTERNATIONAL CORP Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med bomullsproduktion i Uzbekistan.  DEUTSCHE TELEKOM

Kränkning av arbetstagares rättigheter i USA.  DONGFENG MOTOR CORP Försäljning av krigsmateriel till Vitryssland i strid med

EU-embargo.  FINMECCANICA SPA Involvering i kärnvapen.  FLUOR CORP Involvering i kärnvapen.  GENERAL DYNAMICS CORP

Involvering i kärnvapen och klustervapen.  GOLDCORP Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med gruvdrift i Guatemala.

HANWHA CORPORATION Involvering i klustervapen och personminor.  HARRIS CORP Involvering i kärnvapen.  HEIDELBERGCEMENT AG

Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med utvinning av mineral i ockuperade palestinska områden.  HONEYWELL

INTERNATIONAL INC Involvering i kärnvapen.  HP Enterprises Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med verksamhet på 

ockuperade palestinska områden.  INCITEC PIVOT LTD Kränkning av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade

Västsahara.  JACOBS ENGINEERING GROUP INC Involvering i kärnvapen.  L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS Involvering i kärnvapen

och klustervapen.  LARSEN & TOUBRO LIMITED Involvering i kärnvapen.  LEIDOS Involvering i kärnvapen.  LOCKHEED MARTIN CORP

Involvering i kärnvapen, klustervapen och personminor.  LUKOIL OAOKränkning av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland.

MERLIN ENTERTAINMENTS Kränkning av fackliga rättigheter i Tyskland.  NORTHROP GRUMMAN CORP Involvering i kärnvapen.

OLAM INTERNATIONAL LTD Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med bomullsproduktion i Uzbekistan.  POSCO Kränkning

av mänskliga rättigheter i samband med bomullsproduktion i Uzbekistan.  POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Kränkning av mänskliga

rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade Västsahara.  RAYTHEON COMPANY Involvering i kärnvapen.  REPSOL

Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru.  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Involvering 

i kärnvapen.  ROYAL DUTCH SHELL PLC Kränkning av miljönormer och mänskliga rättigheter i samband med oljeutvinning i Nigeria.

SAFRAN SA Involvering i kärnvapen.  SERCO GROUP Involvering i kärnvapen och normkränkningar i samband med drift av flykting-

förläggningar i Australien.  SGL CARBON Involvering i kärnvapen.  SK INNOVATIONKränkningar av mänskliga rättigheter i samband med

ett gasutvinningsprojekt i Peru.  TRANSOCEAN LTD Kränkning av miljönormer 

i samband med oljeutvinning i mexikanska golfen, USA.  T-MOBILE US INC

Kränkning av arbetstagares rättigheter i USA.  TEXTRON INC Involvering i kluster -

vapen.  THALES SA Involvering i kärnvapen.  UNITED TECHNOLOGIES CORP

Involvering i kärnvapen.  VALE SAKränkning av mänskliga rättigheter i samband

med dammbyggnadsprojekt i Brasilien.  WAL-MART STORES INC Kränkning 

av arbetstagares rättigheter i USA.  WESFARMERS LTD-PPS Kränkning av

mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade Västsahara.

AP7 investerar i de bolag som ingår i MSCI ACWI som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella 
konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka
beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 investerar inte i företag
som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Följande bolag har AP7 uteslutit per den 12 december 2016:

Förhoppningvis kan vi snart 
investera i några av de 55 
bolagen nedan...

AP7
Vasagatan 16, 10tr
Box 100
SE-101 21 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 412 26 60
Fax: +46 8 22 46 66
www.ap7.se


