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INvesterar i Onoterade
bolag, direkt och indirekt
Sjätte AP-fonden (AP6) investerar på två sätt:

• Direkt i företag (företagsinvesteringar). Här äger
AP6 aktier i företaget och har i allmänhet plats i
styrelsen.

• Indirekt genom fonder (fondinvesteringar). AP6
investerar i en fond som i sin tur investerar i ett
antal onoterade företag. AP6 äger andelar i fonden,
inte direkt i respektive företag.
Skiljer sig från övriga AP-fonder

AP6 har ett uppdrag från ägaren som skiljer sig från
övriga AP-fonder. Uppdraget är att investera i onoterade bolag, det vill säga bolag som inte finns på
börsen. Dessutom är AP6 en stängd fond. Förenklat
uttryckt innebär detta, inga nya pengar in – inga
pengar ut. AP6 förvaltar således det kapital man fick
vid starten 1996, inklusive den avkastning som genererats under åren.

Strategin utgår från den lag som styr AP6

Där slås det fast att AP6 ska investera i onoterade
bolag och skapa en långsiktigt hög avkastning till en
balanserad risk. Den strategi som styrelsen för AP6
antagit innebär ett tydligt fokus på mogna företag,
särskilt då det gäller direktinvesteringar.
Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i
samband med detta 10,4 miljarder kronor att förvalta. Dessa pengar har vuxit med 13,2 miljarder kronor,
vilket innebär att AP6:s fondkapital var 23,6 miljarder
kronor per den 31 december 2014.
Direkta investeringar görs främst tillsammans med
andra finansiella investerare, som delar AP6:s värderingar och har en långsiktig placeringshorisont.
Fondinvesteringar görs också i huvudsak med fokus
mot mognare företag genom så kallade buyoutfonder, men inkluderar även investeringar i fonder
som fokuserar på relativt unga och nystartade företag, så kallade venture capital-fonder.
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Året i korthet
Årets avkastning
uppgick till

Årets resultat
uppgick till

6,5 %

1 441 MSEK

Direktinvesteringar

• Co-investering i Bureau van Dijk med EQT VI. Bolaget är en ledande global aktör som tillhandahåller
företagsinformation.

• Co-investering i Siemens Audiology Solutions med
EQT VI. Bolaget är en ledande global tillverkare av
hörselhjälpmedel.

• Co-investering i Lindorff med Nordic Capital fond
VIII. Lindorff är ett ledande europeiskt inkasso
företag med huvudkontor i Oslo.

• Direktinvestering i svenska Tobii Technology. Bolaget är världsledande inom så kallad eye tracking,
en teknik som gör att datorn kan avgöra exakt var
man tittar.

• Co-investering i Visma med HgCapital. Visma är en
av Nordens ledande leverantörer av programvara
och tjänster för ekonomisk administration.

• Försäljning av Holmbergs Childsafety. Holmbergs
Childsafety är en ledande leverantör av utrustning
för barnsäkerhet i bilar.

• Försäljning av Unfors RaySafe till Fluke Corporation.
Unfors RaySafe har en världsledande position på
marknaden för kvalitetssäkring av röntgenutrustning.
fondinvesteringar

Den genomsnittliga
avkastningen
de senaste 10 åren
uppgick till

5,4 %

hållbarhet

• AP6 har genomfört sin första klimatanalys, som
syftar till att beräkna omfattningen av de koldioxidutsläpp AP6 finansierar genom sina investeringar.
Av praktiska skäl omfattar analysen 80 procent av
portföljens värde. Med beaktande av detta är bedömningen att de mest koldioxidintensiva företagen
i portföljen likväl fångas upp.
Resultatet indikerar att AP6:s portfölj är mindre
koldioxidintensiv än motsvarande investering i jämförelseindex. Uppskattade utsläpp per investerad
krona bedöms vara cirka en tredjedel lägre än för
motsvarande investering enligt indexet MSCI World.

• Rekrytering av specialistkompetens i syfte att ytterligare utveckla arbetet med hållbarhet i portföljen,
både hos direktinvesteringar och fondinvesteringar.

• AP6 har tagit fram en egen modell för att mäta
fondbolagens arbete med hållbarhet.

• AP6 nominerades till hållbarhetspris vid
Responsible Investor Reporting Awards 2014 i
London.
INvesteringsorganisation

• Genom rekrytering av investment director till direktinvesteringar och fondanalytiker till fondinvesteringar, förstärks investeringsorganisationen ytterligare.

• Utfästelse till ny fond: Bridgepoint
• Utfästelse till befintliga fonder: Cubera och
Northzone
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Kort om Sjätte AP-fonden
INvesteringsorganisationen

Sjätte AP-fonden förvaltar 23,6 miljarder kronor

Organisationsmässigt är investerings
organisationen uppdelad i företagsinvesteringar, även kallat direktinvesteringar,
och i fondinvesteringar, även kallat
indirekta investeringar.
Benämningarna direkt och indirekt hänger
ihop med ägandet. Vid en investering i
företag får AP6 ett direkt ägande i själva
företaget. Investeringar i fonder ger ett indirekt ägande i de företag som respektive
fond väljer att investera i. Investeringar
görs tillsammans med andra industriella
och finansiella aktörer.

Företag, 46 %
30-tal bolag

Likviditet, 27 %

Avkastning efter kostnader 2005–2014

Skiljer sig från övriga AP-fonder
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8,9
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2006

2007

2008

9,2

9,2
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2013

6,5

–6,9
2009
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Avkastning efter kostnader rullande fem år,
jämfört med avkastningsmål*
AP6:s totala avkastning
Buyout (mogna bolag)
SIX Nordic 200 Cap GI +2,5 %
19,2

%
15,3

från eller utbetalningar till pensions
systemet

14,7

12,6

11,9

5,5

7,1

5,7
1,5

2005–2009

2006–2010

11,0

10,8

9,3

8,7

• Investerar direkt i företag och
indirekt i företag genom fonder

9,4

–16,6

• Stängd fond, inga inbetalningar

• Investerar i onoterade bolag

14,1

13,7

%

hög avkastning i mogna företag

Strategin som 2011 beslutades av styrelsen innebär ett tydligt fokus på mognare
företag, där AP6 har haft en hög avkastning historiskt.

Fonder, 27 %
ca 300 bolag

1,0

2007–2011

0,6

6,2

5,3

1,8

2008–2012

2009–2013

2010–2014

• Fokuserar på investeringar i Norden

* Buyout (moget) särredovisas då investeringar inom detta segment ligger i linje med AP6
strategi sedan 2011.

Sjätte AP-fondens mål

Avkastning under tio och fem år samt under 2014

AP6 ska skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande
riskspridning genom placeringar på risk
kapitalmarknaden.
Det faktiska avkastningsmålet utgörs av
SIX Nordic 200 Cap GI med påslag för en
riskpremie för onoterade bolag om 2,5
procent.
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År
Totalt buyout, %
– Fonder (indirekt)
– Företag (direkt)
Totalt venture capital, %
– Fonder (indirekt)
– Företag (direkt)
Avkastningsmål

2005–2014

2010–2014

2014

13,0
19,7
9,7

11,0
15,1
8,7

7,3
16,0
3,2

–9,9
–3,7
–17,1

–11,9
5,9
–21,9

8,7
9,1
8,0

13,6

14,7

19,5

i korthet <<

F yra största direktinvesteringarna
Salcomp - tillverkare av laddare
för mobiler, surfplattor och datorer
Aibel - serviceföretag på norska
kontinentalsockeln
Norrporten - ett av Sveriges
största fastighetsföretag
Volvofinans - säljfinansiering
med ett av landets mest spridda
förmåns- och kontokort

Största fondinvesteringar

Största företagsinvesteringar

EQT, 27 %
Nordic Capital, 23 %
Creandum, 11 %

Norrporten AB, 53 %
Volvofinans
Bank AB, 13 %

CapMan, 10 %

Salcomp, 10 %
Aibel, 6 %

Accent Equity, 8 %

SLS Invest AB, 4 %
Lindorff, 3 %
Industrial Equity AB, 2 %
Visma, 2 %
BVD, 2 %
Tobii Technology, 1 %
Övriga, 4 %

Scope, 4 %
Intera, 3 %
Cubera, 2 %
Triton, 2 %
FSN, 1 %
Övrigt, 9 %

Resultatet fördelat per segment, 2005–2014
Genomsnittlig
2014 avkastning, %

MSEK

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Buyout (mogna bolag)
Venture Capital (tidig fas)

1 590
–637

1 422
–46

1 976
468

–875
–874

937
–121

1 548
–683

1 104
–2 087

1 566
–131

998
176

971
196

13,0
–9,9

953

1 376

2 444

–1 749

816

865

–983

1 435

1 174

1 167

6,0

Avkastning sysselsatt kapital
Likviditetsförvaltning, riskhantering
samt interna kostnader
Resultat

288

688

–12

–1 503

1 037

841

–397

266

686

274

–

1 241

2 064

2 432

–3 252

1 853

1 706

–1 380

1 701

1 860

1 441

5,4

Sjätte AP-fonden 2014 | 3

>> vd - ord

Konkreta resultat
av tre års
förändringsarbete
AP6 har under de senaste tre åren bedrivit ett framgångsrikt förändringsarbete. Positioneringen av oss som en aktör med specialistkompetens för både direktinvesteringar och fondinvesteringar,
har lett till ett ökat intresse på marknaden och fler investeringar.
Omställningen av portföljen talar sitt tydliga språk där vi gått
från ett 50-tal innehav till dagens runt 30, varav flera utgörs av
investeringar enligt den nya strategin. Därmed har risken i portföljen sänkts avsevärt. Vårt medvetna och långsiktiga arbete med
hållbarhet gör att vi idag kan agera tydlig kravställare. Under året
har vi genomfört en första klimatanalys av portföljen.

AP6 är idag etablerad som en intressant
samarbetspartner för inhemska och utländska aktörer, som i likhet med oss själva,
investerar i onoterade tillgångar. Resan mot
denna position började för lite drygt tre år
sedan i och med beslutet om en delvis ny
och mer fokuserad investeringsstrategi.
Denna utgår från AP6:s specialistkompetens och erfarenhet som investerare, både
direkt i företag och indirekt genom fonder,
inom segmentet för mognare företag. Vi
var då övertygade om att en aktiv och samarbetsbaserad strategi inom detta segment,
var ett attraktivt erbjudande till marknaden. Idag, tre år senare, vågar jag påstå att
vi har fått kvitto på att den nya strategin
visat sig vara rätt väg att gå.
Detta bekräftas också av den fortsatta
utvecklingen på den internationella marknaden för onoterade investeringar.
Den internationella trenden är att
många pensionsförvaltare går från passiv
allokering till aktiv investeringsverksamhet
inom onoterat. Specialistkompetens byggs
upp i professionella investeringsorganisationer. Direktinvesteringar får allt större
utrymme och görs oftare med en ambition
att vara selektiv och aktivt bidra till att
utveckla företaget.
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En sådan aktiv investeringsansats, fullt
i linje med den som AP6 nu följer, ställer
krav på självständigt beslutsfattande och
tydlig ägarstyrning, vilket i sin tur ställer
andra krav på kompetens, resurser och
arbetssätt inom organisationen.
En stor del av förklaringen till AP6:s
lyckade positionering som samarbetspartner med specialistkompetens, är just att
AP6 medvetet valt att arbeta med en aktiv
investeringsansats inom onoterat. Denna
bygger på väl definierade och kvalitetssäkrade processer för analys, dokumentation
och beslutsfattande. Den bygger också
vidare på AP6:s långa erfarenhet av att göra
investeringar både direkt i företag och indirekt genom fonder.
Under 2014 har AP6 genomfört flera
investeringar som en direkt följd av att
ledande aktörer söker samarbetspartners
till investeringar inom onoterat.
Klimatanalys av portföljen

I ett försök att bilda oss en uppfattning om
hur stora koldioxidutsläpp som portföljen
står för, har vi genomfört en klimatanalys.
Denna täcker inte in alla innehav, men
väldigt många, runt 80 procent. Analysen
tyder på att AP6:s portfölj är mindre kol-
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ningen dock är att bolagets möjligheter till
bedömas över långa tidsserier. Med tio års
dioxidintensiv än motsvarande investering
värdeskapande på lång sikt är fortsatt goda.
historik, har AP6:s nettoavkastning varit
i jämförelseindex. Detta är naturligtvis
Ett mindre innehav med mycket stark
5,4 procent per år. Resultatet härrör från
glädjande men mycket arbete återstår.
tillväxt är Apotea som under 2014 utsågs
en dels mycket framgångsrika investeringar
Transparensen för hur onoterade bolag
till årets nätbutik.
i det mogna segmentet (+13,0 procent),
redovisar sina koldioxidavtryck måste öka.
dels negativ avkastning från investeringar
Tillgångsslaget är i behov av relevanta jämi bolag i tidig fas, så kallad Venture (–9,9
förelser och tydliga målsättningar, i syfte
Speciliastkompetens ger nya
procent). Investeringar inom detta segment
att minska sin klimatpåverkan.
investeringar
utgör idag en allt mer begränsad del av
AP6 bestämde tidigt att hållbarhetsarAP6:s specialistkompetens utifrån
portföljen. Enligt strategin från 2011 görs
betet ska vara integrerat i investeringsverkkombinationen av direkta och indirekta
investeringar i denna tillgångsklass seleksamheten. Till detta kommer synsättet att
investeringar, har under året resulterat i ett
tivt och endast genom fondinvesteringar.
man aldrig blir ”färdig”. Det finns alltid nya
antal nya innehav. Tillsammans med Hgproblem och utmaningar
Capital har AP6 investerat i
att åtgärda. Det finns
Visma, en av Nordens ledande
inga färdiga lösningar,
leverantörer av programvara
Den internationella trenden är
utan varje fråga kräver sin
att många pensionsförvaltare går från och tjänster för ekonomisk
hantering.
administration. Med Nordic
passiv allokering till aktiv investerings Capital fond VIII har AP6
Ett exempel är vår
egen modell för att följa
investerat i Lindorff, ett ledanverksamhet inom onoterat«
upp de olika fondbolade europeiskt inkassoföretag
gens arbete med hållbarhet. Syftet är att
med huvudkontor i Oslo. Andra invesdels själva få en överblick och dels att
teringar under året är Tobii Technology,
Värdeskapande i portföljen
ytterligare utveckla vårt kravställande.
Bureau Van Dijk och Siemens Audiology
AP6 har idag en väldigt stabil portfölj,
AP6:s direktinvesteringar i företag arbetar
Solutions. Arbetet med att diversifiera
med betoning på mogna företag, genom en
sedan tidigare med en modell för kravstäloch bredda fondportföljen har resulterat
balanserad blandning av direkta investelande och uppföljning, där hänsyn tas till
i utfästelser till såväl en ny fond (Bridgeringar i företag och investeringar genom
till de olika innehavens andel av portföljen.
point) som befintliga fonder (Cubera och
fonder. Genom det omställningsarbete
En följd av detta är att Norrporten, AP6:s
Northzone).
som inleddes för tre år sedan, har det totala
största innehav, år 2014 för första gången
antalet innehav i portföljen minskat trots
kommer att sammanställa en hållbarhetsatt ett tiotal nya investeringar genomförsäljningar
rapport enligt GRI.
förts. Genom att dessa verkar inom olika
Hög avkastning blev resultatet vid försäljSamtidigt är det viktigt att notera de
branscher bidrar de till diversifiering och
ningen av innehaven Unfors RaySafe och
framsteg och förbättringar som görs. AP6
riskspridning av portföljen. Avkastningen
Holmbergs Childsafety. Båda med ett prohar i jämförelser som gjorts på uppdrag
för fondinvesteringar uppgick 2014 till
duktfokus på säkerhet; strålning på sjukhus
av ägaren lyfts fram som en aktör som
cirka 14,4 procent, vilket är ett resultat av
respektive barnsäkerhet i bilar.
kommit längre i sitt arbete med hållbarhet,
lyckade börsintroduktioner och en positiv
jämfört med flera internationella aktörer
utveckling hos fondbolagens portföljbolag.
Intressanta framtidsutsikter
inom onoterat. AP6 uppmärksammades
Direktinvesteringar nådde upp till cirka
Den internationella trenden med pensions
under året för sin hållbarhetsrapportering
3,6 procent. Den historiskt sett låga årsavförvaltare som söker sig till en aktiv invesgenom att nomineras vid Responsible
kastningen är ett resultat av den pågående
teringsverksamhet inom onoterat, talar för
Investor Awards i London.
omställningen av portföljen. Vid uppbyggett ökat behov av professionella samarbetsGenom klimatanalys och ytterligare förnaden av en ny portfölj är det rimligt att
partners. AP6, med fortsatt mycket stark
stärkning av resurserna för att arbeta med
anta att värdetillväxten visar sig först efter
likviditet, bedömer att antalet investeringshållbarhetsfrågor, skapas förutsättningar
ett par år.
möjligheter till följd av denna utveckling
för att ytterligare förbättra AP6:s kravstälBland de större direktinvesteringarna
kommer att öka, till nytta för pensions
lande och uppföljning inom området.
kan Volvofinans nämnas, bolaget har för
kapitalet.
2014 presenterat sitt bästa resultat hittills.
Norrporten fortsätter att utvecklas väl och
Resultat och avkastning
Salcomp har under andra halvåret visat
Göteborg i februari 2015
Nettovinsten för 2014 uppgår till cirka
upp en mycket god tillväxt. I likhet med
1,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en
andra aktörer på den norska kontinentalavkastning på 6,5 procent för året. Då AP6
sockeln har Aibel påverkats negativt av den
Karl Swartling
arbetar med en mycket långsiktig investestora turbulensen på marknaden. BedömVD Sjätte AP-fonden
ringshorisont anser vi att avkastningen bör
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Specialiserad på
onoterade bolag
Genom sitt uppdrag fokuserar AP6 på onoterade bolag. AP6 är en aktiv ägare vilket kommer till uttryck
bland annat genom ägarstyrning och ett integrerat hållbarhetsarbete. Tack vare lång erfarenhet både
från att investera direkt i företag och indirekt i företag genom fonder, har organisationen byggt upp en
specialistkompetens. Denna används när det gäller att analysera och bedöma investeringar i företag
och fonder. Det är genom kombinationen av erfarenheterna från direkta och indirekta investeringar, som
gör att AP6 har möjlighet att bygga en starkare position i förhållande till olika fonder och partners.

Investeringsstrategi
Specialisering

AP6 skiljer sig från övriga AP-fonder genom sin specialisering på onoterade bolag
där AP6 investerar både direkt i företag
och indirekt i företag genom fonder. Genom
detta skapas en kompetenssynergi mellan
att kunna analysera och bedöma investeringar å ena sidan i företag, å andra sidan
i fonder.
AP6 ser stora fördelar med en kombi
nerad och aktiv investeringsstrategi i
onoterade bolag. Genom denna strategi
öppnar sig möjligheten för AP6 att ta en
unik roll inom marknaden för nordiska

Lagen om Sjätte AP-fonden
Riksdagen har beslutat om AP6:s uppdrag, vilket beskrivs i Lagen (2000:193)
om Sjätte AP-fonden. Kortfattat innebär
detta:
• AP6 ska, inom ramen för vad som är
till nytta för försäkringen för inkomst
grundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom investeringar på
riskkapitalmarknaden, det vill säga i
onoterade bolag.
• Pengarna ska placeras så att kraven
på långsiktigt hög avkastning tillgodoses. Som investerare i onoterade bolag
krävs generellt en längre tidshorisont
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onoterade bolag, i egenskap av allmän
pensionsförvaltare.

•M
 öjliggör balansering av portföljen
utifrån önskad riskprofil
•L
 ägre genomsnittlig förvaltningskostnad

Unik position i Norden genom
kombinationen direkt/indirekt

ägarrollen

•K
 ompetens att göra både direktinvesteringar och fondinvesteringar
•F
 år utväxling på mycket starka relationer med de skickligaste investerarna i
branschen
•F
 örstärkt plattform för aktiv ägarstyrning
•A
 ktivt kravställande på såväl fonder som
direktinnehav gör att AP6 kan utmana
och spela en branschpåverkande roll

Med direkt ägande kommer också ett direkt ansvar. Som allmän pensionsförvaltare
innebär alla typer av investeringar, även en
minoritetsinvestering, ett stort ägaransvar.
Av detta följer att portföljen består av
innehav som AP6 valt att investera i. Varje
investering görs utifrån en plan att utöva
aktiv ägarstyrning och att bedriva ett kravställande hållbarhetsarbete.

och en större ekonomisk uthållighet,
jämfört med att investera i aktier på
börsen. Det tar även generellt sett
längre tid att förvärva och avyttra
onoterade bolag. Av detta följer att
avkastningen måste mätas över en
längre tidsperiod.
•P
 engarna ska placeras så att kraven
på tillfredsställande riskspridning tillgodoses. Detta innebär att portföljen
bör ha en spridning vad gäller storlek,
geografi och bransch bland bolagen.
•S
 tyrelsen ska fastställa närmare mål
för AP6:s investeringsverksamhet.

Sedan 2011 har styrelsen beslutat
att den strategiska investeringsinriktningen ska ha sitt fokus på mognare
bolag med positiva kassaflöden och
stark tillväxtpotential.
•A
 P6 är en så kallad stängd fond. Det
vill säga att AP6 inte har några löpande
in- eller utflöden av kapital kopplat till
det övriga pensionssystemet. Av detta
följer att AP6 ska klara av att hantera
såväl kostnader som nya investeringar
med de medel man ursprungligen tilldelats, samt de vinster som genererats
under åren.

Övergripande investeringsstrategi <<

Investeringsverksamheten

Kapital per bransch

Kapital per segment

Företag
(direkt) 63 %

Råmaterial, 1 %
Telekom, 1 %
Dagligvaror, 2 %
Energi, 4 %

Venture, 13 %
(tidig fas)

Finans, 11 %
Kapitalvaror, 11 %

Buyout, 87 %
(mogna bolag)

Fonder
(indirekt) 37 %

Industri, 12 %
Hälsovård, 12 %
IT, 13 %
Fastighet, 33 %

Direkt ägande medför ett direkt ansvar
och ställer höga krav:
•V
 arje investeringsbeslut kräver djup
analys och eget ställningstagande
•N
 ärhet till innehaven och tydligt kravställande
•V
 erka för transparens, etik och håll
barhet

AP6:S Aktiva investerings 
ansats inom onoterat

Onoterat utgör en effektiv ägarform för
utveckling av företag och värdeskapande.
Detta hänger ihop med en ofta koncentrerad ägarstruktur och en tidshorisont för
utveckling av bolaget på mellan 5–10 år.
Direktinvesteringar
(företagsinvesteringar)

Detta sätt att investera och äga ställer stora
krav på självständigt beslutsfattande och
aktiv ägarstyrning, vilket driver andra behov av kompetens, resurser och arbetssätt
inom investeringsorganisationen.
En direktinvestering föregås av väl
definierade och kvalitetssäkrade processer
för analys, dokumentation och beslut.
Utvärderingsfasen i samband med en
investering kan sträcka sig från tre till tolv
månader. Förvaltningsfasen, exempelvis
5–10 år, utgörs av aktiv ägarstyrning genom en aktiv ägardialog och styrelsemöten.
Avyttringsfasen är ett resultat av årslånga förberedelser.

indirekta investeringar
(fondinvesteringar)

Effektiv ägarform för att
driva hållbarhetsfrågor

Att investera i en fond innebär att man som
investerare får ett indirekt ägande i de företag som fonden i sin tur investerar i. Precis
som är fallet vid direktinvesteringar, före
gås fondinvesteringar av en omfattande
utvärderingsprocess. AP6 har sedan slutet
av 1990-talet följt ett stort antal fonder.
Managementteam, investeringsinriktning,
historisk avkastning och avtalsvillkor är
några av de faktorer som analyseras.

Onoterat som ägarform medför särskilt
goda förutsättningar för att som ägare aktivt driva och påverka hållbarhetsaspekter.
Detta hänger samman med en koncentrerad ägarstruktur och tydligt uppsatta mål
för värdeskapande.
AP6 har valt att integrera arbetet med
hållbarhetsfrågor i investeringsverksamheten.
Implementeringen sker genom en
strukturerad och aktiv ägarstyrning. Målet
är att denna implementering präglas av
tydligt kravställande samt kontinuerlig
uppföljning, rapportering och utvärdering.
Hållbarhetsarbetet anpassas utifrån
de förutsättningar som finns inom direkt
ägande (företagsinvesteringar) och indirekt
ägande (fondinvesteringar). AP6:s grundläggande syn på hållbarhetsarbete är att
detta aldrig blir färdigt, utan är under
ständig utveckling och förbättring.

Kombination av direkta och
indirekta investeringar

Denna typ av investeringar benämns
co-investering eller saminvestering. Det
handlar om att AP6, utöver att vara inves
terare i en fond, även investerar direkt i
bolag tillsammans med respektive fond.
Fördelen med denna typ av investering är
att AP6 får tillgång till en ökad exponering
i de bästa affärerna och även får en lägre
genomsnittlig förvaltningskostnad.

Årlig avkastning för perioden 1996–2014*

Buyout
(mogna bolag)

Venture capital
(tidig fas)

Direktinvesteringar

Fondinvesteringar

Ackumulerat resultat:
7,9 mdr SEK

Ackumulerat resultat:
6,4 mdr SEK

Årlig avkastning:
15,2 %

Årlig avkastning:
14,9 %

Ackumulerat resultat:
–4,2 mdr SEK

Ackumulerat resultat:
–0,9 mdr SEK

Årlig avkastning:
–17,5 %

Årlig avkastning:
–3,1 %

Information: Investeringar inom likviditetsförvaltningen har exkluderats.
* Avkastning på onoterade investeringar.
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K apitel

Norrporten - med fokus på
kunder, personal och miljö
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Norrporten är ett av Sveriges
största fastighetsbolag och
Sjätte AP-fondens största direkt
investering. Varje dag kliver runt
50 000 människor in för att
jobba i någon av Norrportens
lokaler. På meritlistan finns
pietetsfullt renoverad 1800‑
talsarkitektur och koldioxid‑
neutrala fastigheter som drivs
med geotermisk energi.

u – Som ett av Sveriges största fastighetsbolag ägt av två AP-fonder måste vi leva
upp till kraven om god avkastning, ett
ambitiöst hållbarhetsarbete samt öppenhet
och transparens, säger Jörgen Lundgren, vd
för Norrporten.
Under hans första år som vd har
styrelse och ledning inlett ett genomgripande förändringsarbete som bland annat
inneburit att en ny uppförandekod och en
ny så kallad compliance-funktion (kontroll
av regelefterlevnad) kommit på plats. Man
har även gått igenom befintliga policies
och interna styrdokument. En hållbarhetsrapport, GRI-rapportering, genomförs
för första gången. Nytt för 2014 är även
ambitionen att all finansiell kommunikation ska hålla en kvalitet motsvarande den
hos börsnoterade företag. Norrportens
finansiella rapportering sker därför i enlighet med IFRS.
Kundfokus

Klimatet i sin hand. Fastighetsteknikern Jens Davidsson uppe på taket till
domstolsbyggnaden i Jönköping. Fastigheten är en av flera där Norrporten har
investerat i så kallad geotermisk energi. Det handlar om att tillvarata jordens
resurser i form av värme och kyla. Jens kontrollerar i princip hela klimatanläggningen från sin dator som han bär med sig överallt.

När det gäller kundfokus har Norrporten
en positiv historik att bygga vidare på.
Fastighetsbarometern som genomförs
bland Sveriges ledande fastighetsägare, är
en årlig analys av kontorshyresgästernas
uppfattning om sin hyresvärd. Två gånger
har man hamnat på första plats (2013 och
2011) och två gånger på andra plats (2014
och 2012), genom höga kundomdömen
i frågor som rör service, felanmälan och
miljöhänsyn.
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oss är det samma sak, vi lyssnar på hyresska huset vid Stora torget 2006, krävde
Utanför Norrportens huvudkontor i
gästen och vill hitta lösningar oavsett om
hantverksskicklighet från Ungern för att
Sundsvall ligger två byggnader som bägge
det handlar om modern energiteknik eller
återskapa skulpturerna på taket.
kan sägas symbolisera synen på kundvård.
att återskapa äldre arkitektur, säger Jörgen
Resultatet är synligt för alla som pasDen som ligger närmast byggdes 2008
Lundgren.
serar och vänder blicken uppåt. Skinande
och inrymmer Bolagsverket. Inomhusklizinkskulpturer i form av tinnar, torn,
matet kommer från en tekniskt avancerad
vindflöjlar, fiskar och inte att
anläggning som använder sig
förglömma en två meter lång
av geotermisk energi.
förgylld drake.
Enkelt uttryckt handlar
När man gick in i lokalerna
– Innan skulpturerna
det om att ta tillvara jordens
trampade man rakt genom det murkna återtog sina ursprungliga
resurser i form av värme och
platser högt däruppe, ordnade
kyla. Vägg i vägg med den
trägolvet och satte foten i jorden.
vi en utställning på marknivå
modernt utformade och lite
På en del ställen fanns det inte
så att alla fick en chans att se
lådliknande byggnaden där
ens något golv kvar«
dem på nära håll, berättar Åsa
Bolagsverket har sin adress,
ligger Casino Cosmopol i en
Jörgen Lundgren, vd Norrporten Hansson.
Hirschska huset byggvacker träbyggnad från 1886
des efter den stora branden
komplett med tinnar och torn
1888, till skillnad från Stadshuset som
i enlighet med dåtidens stilideal.
Omsorg om detaljerna
redan fanns på plats och som blev svårt
Byggnaden renoverades av Norrporten i
Under en promenad in till hjärtat av
skadat. När röken skingrats återstod i
slutet av 1990-talet, för att kunna passa sin
Sundsvalls rutnätsstad, guidar Jörgen
princip ett enda stort sotigt stenskal. Efter
nuvarande hyresgäst.
Lundgren tillsammans med Åsa Hansson,
återuppbyggnaden flyttade polisen in i
– Det är två helt olika byggnader med
kommunikationschef på Norrporten, runt
bottenvåningen. Där blev det bland annat
mer än 100 år som skiljer dem åt. Men för
bland fastigheter. Renoveringen av Hirsch-

Företagsinvesteringar
Företagsinvesteringar inom AP6 har en
mycket tydlig inriktning på att investera
tillsammans med andra professionella
aktörer som delar AP6:s värdegrund och
långsiktighet. Syftet är inställt på att AP6
och dess samarbetspartners ska dra nytta
av samarbetet och kompletterar varandra
i värdeskapandet.

Mats Lindahl, chef för
Företagsinvesteringar AP6

Byggandet av en ny portfölj
pågår genom de senaste årens
förvärv av Aibel, Salcomp,
Unifeeder, Lindorff, Tobii, Visma,
Bureau van Dijk och Siemens
Audiology Solutions.«
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AP6 tar gärna en minoritetsposition i nya
investeringar. Detta innebär inte på något
sätt en passiv ägarroll. AP6 är alltid,
oavsett ägarandel, en aktiv och kravställande ägare med egen analysförmåga och
ett helt självständigt beslutsfattande. En
typisk andel i en investering för AP6 kan
ligga i spannet mellan 100–1 000 miljoner
kronor, med ett ägande som kan variera
mellan 5–10 och upp till 50 procent. AP6
vill vanligtvis ha plats i styrelse, givetvis
påverkas detta av befintlig ägarstruktur.

Kapital per segment
Venture 8 %
(tidig fas)

Buyout 92 %
(mogna bolag)

Största företagsinvesteringar
Norrporten AB, 53 %
Volvofinans
Bank AB, 13 %
Salcomp, 10 %
Aibel, 6 %
SLS Invest AB, 4 %
Lindorff, 3 %
Industrial Equity AB, 2 %
Visma, 2 %
BVD, 2 %
Tobii Technology, 1 %
Övriga, 4 %

<<

Engagemang. Åsa Hansson, kommunikationschef, tillsammans med vd:n för Norrporten, Jörgen Lundgren, på Stora torget i Sundsvall.
Hirschska huset, som syns i bakgrunden, och Stadshuset är två byggnader vid torget som genomgått omfattande renoveringar.

fylleceller och lokaler för förvaring av
stöldgods. På ovanvåningen blev det festsal
för stadens societet och mötesrum för kommunfullmäktige. I mitten på 1970-talet
flyttade polisen ut och en 40-årig period av
eftersatt underhåll tog vid.
Under 2009 genomfördes en omfattande renovering. Bottenvåningen som i
princip varit otillgänglig för besökare, fick
nytt liv genom att bland annat näringslivskontor, turistbyrå och kafé flyttade in.
När Jörgen Lundgren var på besök före
renoveringen, var det en byggnad i förfall
som mötte honom.
– När man gick in i lokalerna trampade
man rakt genom det murkna trägolvet och
satte foten i vanlig jord. På en del ställen
fanns det inte ens något golv kvar, berättar
han.

Attraktiv arbetsgivare

Norrporten har satt som mål att vara förstahandsvalet för människor som vill jobba
inom fastighetsbranschen. För att klara det
krävs en mängd olika saker.
En är att det finns en tydlighet om vart
bolaget är på väg och vilken vision man har
inför framtiden. Styrelsens och ledningens
genomgripande arbete med värdegrund,
måluppfyllelse, efterlevnad av interna
regler och riktlinjer är en viktig del i att
bygga ett ännu starkare bolag. Här intar
medarbetarna en nyckelroll. Därför har
personalfrågorna lyfts fram och förstärkts.
– De frågor som traditionellt ligger
inom HR-området har kopplats ihop med
det affärsmässiga. Vi arbetar nu med en enhetlig strategi för båda områdena, berättar
Anne-Marie Hamrén, som är ny HR-chef
sedan 2014.

Under hennes första år genomförde
Norrporten sin första medarbetarenkät,
NMI (Nöjd Medarbetare Index). Svarsfrekvensen var mycket hög, 91 procent.
Det sammanlagda värde som medarbetarna gav, hamnade på 74. Som jämförelse
kan nämnas att inom liknande branscher
räknas 70 som ett bra värde.
Miljötänk i framkant

Norrporten arbetar med att minimera sin
totala miljöpåverkan. Det kan handla om
att bygga om befintliga byggnader till att
bli mindre energikrävande eller att bygga
nytt. Viktigt är även att hjälpa hyresgästerna att bli mer energismarta.
Norrporten har i dag totalt sju byggnader där man valt att investera i en teknik
som bygger på att man tar tillvara jordens
resurser i form av värme och kyla, så kallad
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Akvifär

Sand/grus

Grundvattennivå

Berg

geotermisk energi. Några av dessa fastigheter använder sig av en teknik benämns
akvifär. Denna är att likna vid en stor
grundvattenbehållare i marken, ungefär
med samma funktion som hos en termos.
Om de geologiska förhållandena tillåter
det, kan man använda sig av två vattensamlingar, en kallare och en varmare. Under den varma årstiden används det kallare
vattnet till att kyla ner fastigheten, medan
det varmare vattnet används till uppvärmning under den kalla årstiden.

Geotermisk energilösning. Modellen bygger på att
man tillvaratar befintliga fickor i jordlagret där det finns
vattensamlingar. Det varmare vattnet tas upp och
cirkulerar genom en byggnad under det kallare halvåret.
Det kallare vattnet används under den varma årstiden.
Beroende på markförhållanden kan man skapa två vattensamlingar eller med hjälp av teknik använda sig av en
befintlig.

Den el som krävs för att driva bland
annat pumpsystem, tas med fördel från
vindkraft.
En av de fastigheter med geotermisk
energilösning som Norrporten har byggt,
ligger i Jönköping. Den är i folkmun döpt
till domstolsbyggnaden eftersom den
inrymmer tingsrätt, förvaltningsrätt samt
hyres- och arrendenämnd.

Byggnadens fasad är metallisk och slät,
formen kantig. När fastighetstekniker Jens
Davidsson öppnar dörren och välkomnar
in, är det lite som att kliva in i en högteknologisk kub. Bakom naturliga material
som sten och trä, finns det gott om tekniska finesser. Om fastighetstekniker förr
hade en verktygslåda i ena handen är den
hos Jens Davidsson utbytt mot en bärbar

Minskad klimatpåverkan

Rent generellt är modellen med en geotermisk energilösning mer kostsam som
grundinvestering räknat, jämfört med att
till exempel ansluta sig till befintligt fjärrvärmesystem. Men i gengäld blir uppvärmningskostnaden dramatiskt lägre.
– Man sparar upp till 75 procent av
energin jämfört med om man hade använt
fjärrvärme eller liknande. Med tanke på
växthuseffekten innebär en geotermisk
energilösning betydligt mindre klimatpåverkan i form av minskade koldioxidutsläpp, berättar Jan-Åke Stenström, vice vd
för Norrporten.
Jönköping. Mellan Munksjön och Vättern ligger domstolsbyggnaden som använder sig
av geotermisk energi vilket ger en påtagligt reducerad klimatpåverkan.
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Rätt rör i rätt riktning. Det är hit som det
varma och kalla vattnet från akvefärlösningen kommer. Därefter går det vidare
ut i domstolsbyggnaden i Jönköping.

NORRPORTEN

En geotermisk energilösning kan
spara upp till 75 procent av
energin jämfört med om man hade
använt fjärrvärme eller liknande. Det innebär
även mindre klimatpåverkan i form
av minskade koldioxidutsläpp«

Ett av Sveriges största fastighetsbolag
med kontor, butiker och bostäder i centrala lägen från Luleå i norr till Hamburg i
söder. Tyngdpunkten ligger på kontor och
verksamheten bedrivs i ett antal svenska
regionstäder med en stark attraktionskraft
på människor i regionen.
Med huvudkontor i Sundsvall bedrivs
verksamhet med lokala organisationer i
Luleå, Umeå, Gävle, Stockholm, Örebro,
Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn
och Hamburg.

Jan-Åke Stenström, vice vd Norrporten

dator. Att säga att han inte tar ett enda steg
utan den är kanske inte riktigt sant. Men
nästan.
Under en rundvandring genom korri
dorer och kontorsutrymmen, stannar Jens
Davidsson då och då till för att knacka in
kommandon på tangentbordet.
– Vill jag ändra ventilationen i det här
utrymmet där vi står nu, då gör jag så här,
berättar han och visar.
På ett annat ställe kontrollerar han
temperaturen och på ett tredje undersöker
han energiåtgången. Allt finns på datorn
och styrs från den. Jens Davidsson visar
vägen ner i källaren, till byggnadens energilösning.
Det första intrycket är att man hamnat
i en gammaldags värmecentral. Väggar och
tak är täckta av otaliga rördragningar. Till
skillnad mot gammaldags teknik är det
tyst, rent och luktlöst. Längst bort i ena
hörnet finns ett stort grått plåtskåp.

– Där är datorn som styr och kontrollerar allt som sker här nere, berättar Jens
Davidsson.
Två rör som kommer upp ur golvet
hjälper till att ge en pedagogisk bild av hur
geoenergilösningen fungerar.
– Det till höger kommer från den varma
delen och det till vänster kommer från den
kalla delen, säger Jens Davidsson.
Uppgiften för datorn i det gråa skåpet
är att hålla koll på och fördela kallt och
varmt vatten på rätt sätt.

»Förändringsarbetet »Ambitionsnivån
har lett till ytterlihar höjts för vår
gare ökad kvalitet i finansiella
organisationen«
kommunikation«
Jörgen Lundgren, vd

Åsa Hansson,
kommunikationschef

»Gott resultat i vår
första medarbetar
enkät sporrar till
nya satsningar.«

»Investeringar i
geotermiska lösningar innebär att
vår klimatpåverkan
minskar«

Prisat hållbarhetsarbete

Norrportens hållbarhetsarbete har bland
annat lett till att man under 2014 listades
bland de grönaste fastighetsföretagen i världen. Den årliga jämförelsestudien bland
fastighetsföretag i världen GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark –
placerade Norrporten bland de företag som
kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. t

Anne-Marie Hamrén,
HR-chef

Jan Åke Stenström,
vice vd
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Kontinuitet och uthållighet. Joakim Karlsson betonar
vikten av kontinuitet i investeringsstrategin. Att inte
avvika från det som är organisationens konkurrensfördel.
– Även när det är tuffare tider gäller det att hålla
sig till den inriktning som vi har slagit fast. Risken är
annars att man dras med i olika trender och hamnar i
situationer som man inte behärskar fullt ut, säger han.

Nordic Capital vill vara en
partner till portföljbolagen
Nordic Capital är väl insatt i de bolag och branscher man investerar i. När man gör en investering finns
det alltid en tydlig idé, ett behov av utveckling och förändring hos bolaget. Historiken av att samverka
med andra investerare, som AP6, går långt tillbaka.

u – Nordic Capital fokuserar på investe-

ringar i bolag där Nordic Capital har en
idé om hur bolaget kan utvecklas vidare
och bli långsiktigt framgångsrikt. Bolaget
ska inte bara behöva kapital utan även
tillgång till kunskap, säger Joakim Karlsson, en av två Managing Partners på NC
Advisory AB, rådgivningsbolag till Nordic
Capitals fonder.
Man investerar framför allt i större
mogna redan lönsamma bolag, oftast i
Norden, och i utvalda bolag inom hälsosektorn internationellt. Det är oftast bolag
som står inför att ta ett nästa steg, till ex-
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empel ökad internationalisering, utveckla
affären, förbättra sin interna effektivitet
eller hitta ett nytt strategiskt fokus.
– Många bolag har vi följt under flera
år och byggt upp relationer med, så att
när fonden investerar i ett bolag finns det
alltid en plan för hur bolaget ska utvecklas,
berättar Joakim Karlsson.
Viktigt med relationer

Nordic Capital har vana av samarbeten
och vid att äga tillsammans med andra.
Det handlar om att bygga långvariga och
uthålliga relationer som bygger kunskap

hos bägge parter. Något som i sin tur
skapar förutsägbarhet och förtroende för
alla inblandade.
– Precis som i vårt samarbete med AP6.
Nordic Capital har många relationer till institutionella investerare som bygger på just
detta, berättar Joakim Karlsson.
Utöver att AP6 har en lång historik av
att investera i Nordic Capitals fonder, har
man tillsammans även gjort co-investeringar. Nordic Capital Fond VIII har bland annat investerat i Unifeeder, ett av Danmarks
ledande logistikföretag och i Lindorff, ett
ledande europeiskt inkassoföretag med

fONDINVESTERINGAR <<

– Det här var en bransch som många
vid den här tiden inte ville eller vågade vara
intresserade av. Men genom att verkligen
lära sig branschen och samla kunskap öppnade sig möjligheter för Nordic Capital,
berättar Joakim Karlsson.
Erfarenheterna från att investera och
bygga värde inom läkemedelsbranschen, är
kunskapsinsamling
något som hela tiden hålls levande inom
Under 1990-talet gjorde Nordic Capital
Nordic Capital.
flera framgångsrika investeringar i läke
– Vår konkurrensfördel ligmedelsbranschen som gav
ger i att vara pålästa och att ha
bestående lärdomar till
följt bolag och branscher under
investeringsstrategin, som
När Nordic Capital investerar
lång tid. Det är viktigt att påäven om den är långsiktig,
minna sig själv om vad man är
utvecklas över tid och tillämi ett bolag finns det alltid en plan
bra på, särskilt när det är tuffare
pas i olika branscher. Genom
för hur bolaget ska utvecklas«
tider och motigt, säger Joakim
en gedigen kunskapsinhämtJoakim Karlsson
Karlsson.
ning kunde man ringa in ett
Han är fylld av tillförsikt
antal läkemedelsbolag som
vad gäller nya förvärvsmöjligsärskilt intressanta. Under
heter. Nordic Capitals bedömning är att
lönsamhet samtidigt som flera av ägarna av
arbetet knöt man till sig många personer
tiden efter finanskrisen har skapat ett uppolika skäl signalerade att de ville sälja.
som var kunniga och väl insatta i rådande
dämt behov av omstruktureringar, vilket
Nordic Capital bedömde att de skulle
branschförhållanden.
förr eller senare bör leda till att dotterbolag
komma att skapas konkurrensfördelar genom
Två exempel på framgångsrikt värdekommer ut till försäljning.		
omstrukturering och att viktig spetskunskap
skapande inom läkemedelsbranschen är
t
skulle kunna gå att, så att säga, återanvändas.
Mölnlycke Health Care och Nycomed. De
huvudkontor i Oslo. AP6 har dels investerat i Nordic Capital Fond VIII och dels
direkt i de två företagen. Totalt har Nordic
Capital gjort mer än 85 investeringar sedan
starten 1989, och en stor del av dem har
varit inom hälsosektorn.

är idag stora internationellt framgångsrika
företag.
Nordic Capitals angreppssätt var att
definiera om det fanns en intressant och
grundläggande dynamik i branschen, vilket
man kom fram till att det gjorde. Likaså
att det fanns höga inträdesbarriärer genom
bland annat patent, stor produktdifferentiering och att verksamheten krävde tillstånd
från myndigheter. Branschen hade en hög

Fondinvesteringar

Karl Falk, chef för
Fondinvesteringar AP6

Vi ser möjligheter inom
både primary- och secondaryinvesteringar«

Fondinvesteringar är indelat i tre delport
följer – buyout, venture capital och
secondaries. I linje med den övergripande
strategin ligger fokus främst på investeringar i buyout-fonder medan investeringar i
venture-fonder sker mer selektivt. AP6 gör
huvudsakligen investeringar i primära fonder
men är även aktiva på secondary-marknaden genom utfästelser till secondary-fonder
och genom förvärv av secondary-andelar.
AP6 bygger långsiktiga relationer med
erfarna managementteam som bedöms
kunna leverera långsiktigt hög avkastning.
Strategin är en väl diversifierad portfölj
och att kontinuerligt utfästa kapital för att
uppnå en jämn investeringstakt genom olika
konjunkturcykler.
Möjlighet finns även att genomföra sam
investeringar och co-investeringar med
fonderna, investeringar som hanteras av
företagsinvesteringar.

Faser
Stora bolag, 42 %
Venture capital, 16 %
Små bolag, 6 %
Tillväxtbolag, 4 %
Opportunity, 4 %
Secondaries, 3 %
Medelstora bolag, 25 %

Största fondinvesteringar
EQT, 27 %
Nordic Capital, 23 %
Creandum, 11 %
CapMan, 10 %
Accent Equity, 8 %
Scope, 4 %
Intera, 3 %
Cubera, 2 %
Triton, 2 %
FSN, 1 %
Övrigt, 9 %
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Creandum –
nordisk venture
med en fot i USA
Globala plattformar underlättar för entreprenörer att testa och utveckla sina idéer
till lägre kostnader jämfört med förr. Likaså gör ökat självförtroende att fler vågar ta sig till
den amerikanska västkusten, där Creandum har haft en stark närvaro i tio år.
Den svenska venture-fonden med investeringar i Spotify och iZettle,
insåg tidigt vikten av ett nära och tätt kunskapsutbyte med företag i och kring Silicon Valley.
AP6 är en investerare som funnits med sedan grundandet av Creandum.

Att den dynamiska amerikanska västkusten med
u – Kunskap och erfarenheter som vi får där borta
Silicon Valley kommit närmare Sverige och Europa,
prövar vi ständigt i den nordiska och europeiska
beror på flera saker. Avståndet har minskat rent prakventure-miljön, berättar Staffan Helgesson, en av
tiskt. Det handlar om flygförbindelser och kommunigrundarna av Creandum.
kationsteknik som inte fanns för tio år sedan.
Sedan drygt tio år tillbaka har fonden haft en stark
– För 10–15 år sedan fanns inte det IT-universum
närvaro på den amerikanska västkusten. Sedan 2013
som vi i dag tar för givet, med globala plattformar som
har man ett kontor. En uthållighet som betalar sig allt
Facebook, Google och iTunes, säger Staffan Helgesson.
»Venture har byggt ett mer. Den stora fördelen är tillgången på spetskomperobust eko-system.«
Men det är inte
tens och erfarenhet hos
Staffan Helgesson
bara entreprenörer
alla de olika aktörer
och investerare inom
som finns inom ameriPriset för ett misslyckande
venture som kommit
kansk venture. Det kan
har sjunkit rejält. Det gör att fler närmare USA. Amehandla om hur investerikansk venture har
rare tänker och resonevågar testa sina idéer«
rar, hur entreprenörer
Staffan Helgesson, en av grundarna av Creandum även öppnat upp sig
mot omvärlden. Just
som fått finansiering
det senare är Staffan
gick tillväga eller om
Helgesson själv ett exempel på. Några år efter millenhur man på bästa och billigaste sätt testar nya idéer på
»En svensk entre
prenör tänker globalt
nieskiftet blev han en av de fem första icke-amerikamarknaden. För Creandum är närheten till den amerifrån dag ett«
nerna att antas till Kauffman fellows. En prestigefull
kanska västkusten en förutsättning. Rent generellt har
Daniel Blomquist
och eftertraktad tvåårig utbildning, vilken riktar sig
hela branschen alltid haft kontakt med Silicon Valley,
lika mycket till entreprenörer som till den som ska
men på senare tid har utbytet intensifierats.
leda entreprenörer.
– Som ett MBA inom venture. Det intressanta är
USA:S västkust har kommit närmare
trenden vi ser med ett kraftigt ökat utbyte av venture– Förr var det ett måste för europeiska entreprenörer
idéer mellan USA och övriga världen, säger Staffan
som ville till USA att först ta sig till London. AnledHelgesson.
ningen var att det var där man träffade de amerikanska
För svensk del spelar det även in att den så kallade
investerarna. Nu har detta förändrats. Genom att
»Sverige har ingen
venture-historiken med åren har byggts upp.
Creandum finns på plats i USA, får vi många förhemmamarknad där
– Dagens entreprenörer kan se tillbaka på alla
man kan slå sig till ro« frågningar. Lite tillspetsat vill vi på sikt göra London
flippar och floppar som inträffat sedan IT-bubblan
onödigt, säger Staffan Helgesson.
Erik Olofsson
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Stockholm, Sverige
Måndag 15:15

Palo Alto, USA
Måndag 06:15

Veckomöte. Kontoret samlas för att gå igenom projekt och investeringsförslag. Creandums man på den amerikanska västkusten,
Joel Eriksson, finns med på videolänk. Att ha folk på plats på den kreativa amerikanska västkusten är viktigt för att lära av varandra
eller när man ska prova en affärsidé för första gången.

vid millennieskiftet. Vi möter många
entreprenörer som resonerar i termer av
”Kan Niklas Zennström lyckas med Skype
och Daniel Ek lyckas med Spotify, så kan
väl jag”. Fler och fler vill och vågar att ta
språnget, säger Staffan Helgesson.
Sverige är bra på venture

Men om USA:s västkust är så viktig och
betydelsefull, varför inte då ta och flytta
hela kontoret dit? Ett lite tillspetsat svar på
den frågan skulle kunna vara: ”Därför att
Sverige är bra på Venture!”
– Sverige har alltid tvingats att vara bra
eftersom vi är så små. Det finns helt enkelt
ingen hemmamarknad som är tillräckligt
stor för att man ska kunna slå sig till ro,
säger Erik Olofsson, medlem av Creandums
investeringsteam.

Av detta följer en viktig skillnad i hur
entreprenörer i Sverige tänker, jämfört med
exempelvis i Tyskland och Frankrike.
– Den svenske entreprenören måste
tänka i internationella banor, hur ska
affärsidén kunna skalas upp så att den kan
översättas och fungera i flera länder eller
globalt. I de större europeiska länderna
tänker man främst på att lyckas på sin egen
hemmamarknad, säger Daniel Blomquist,
medlem av Creandums investeringsteam.
Både han och Erik Olofsson har likartade erfarenheter från möten med europeiska
entreprenörer. De tar Berlin som exempel,
en stad där det händer mycket i form av
nya koncept och idéer.
– Jättespännande saker och väldigt
intressant. Men, fokus ligger på hemma
marknaden vilket faktiskt kan bli ett hinder

för dem om och när de lyckas. I många fall
sitter de då med strukturer som fungerar
nationellt, men som inte är anpassade för
en global satsning, säger Erik Olofsson.
Även om tiden efter finanskrisen har varit
tuff för många entreprenörer i form av ett
periodvis ganska bistert investeringsklimat,
är man på Creandum hoppfull om framtiden.
– Venture i dag har lyckats bygga ett
ekosystem som klarar av att både växa och
hantera motgångar, säger Staffan Helgesson.
Lärdomar från förr i kombination med
ny teknik, har i flera fall lett till dramatiskt
lägre utvecklingskostnader. Det som för
5–10 år sedan kostade miljonbelopp, kostar
i dag runt 100 000 kronor eller mindre.
– Priset för ett misslyckande har sjunkit
rejält. Det gör att fler kan och vågar testa
idéer, säger Staffan Helgesson.
t
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Genom rekryteringen av
en specialist inom hållbarhet
och vår första klimatanalys av
portföljen, tar vi nästa steg
i att utveckla vårt arbete
med hållbarhet«
Margareta Alestig,
Vice vd och ansvarig hållbarhetsfrågor

Förstärkt kompetens och klimatanalys
Under 2014 har AP6 strävat efter att
på olika sätt utveckla arbetet med
hållbarhet. Rekryteringen av en specialist inom hållbarhet, vår första analys
för att mäta portföljen ur ett klimat
perspektiv och vår egen modell för
rankning av fonder, är några exempel.
u – Rekryteringen är ett resultat av den
utveckling som AP6 genomgår. Även om
vi generellt sett håller en god nivå, krävs
det specialistkompetens för att ta nästa
steg, säger Margareta Alestig, vice vd och
ansvarig för hållbarhetsfrågor.
De områden som är särskilt utpekade
som viktiga för AP6 är anti-korruption,
människorätt, arbetsrätt och miljöfrågor.
Inom dessa och andra områden har det
under 2014 skett en kontinuerlig utbildning
och utveckling internt i organisationen.
Extern kompetens med internationell
erfarenhet från dessa fyra områden har
anlitats för genomgång med samtliga med-
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arbetare. Ledningsgrupp och investeringsansvariga har haft särskilda genomgångar.
Första klimatanalysen

AP6:s klimatanalys ska ses som ett första
försök i vår strävan att mäta klimatpåverkan av våra investeringar. Urvalet begränsar sig till 80 procent av portföljens värde
och har gjorts på ett övergripande plan.
En svårighet är det faktum att det är relativt ovanligt att onoterade bolag publikt
redovisar koldioxidutsläpp. Detta gör att
tillgången på information är begränsad.
Trots existerande osäkerhetsfaktorer,
bedöms analysen kunna ge en rimlig hel
hetsbild och bör kunna utgöra en grund
för arbetet med att minska portföljens
klimatpåverkan. Analysen indikerar att
AP6:s portfölj är mindre koldioxidintensiv
än motsvarande investering i jämförelseindex. I snitt ligger utsläpp per investerad
krona ungefär en tredjedel lägre än för
motsvarande investering enligt indexet
MSCI World.

aktiviteter för hållbarhet

Liksom tidigare år har en rad möten genomförts med samarbetspartners. Fokus har
legat på kravställande och uppföljning av
olika hållbarhetsaspekter. Internt har det
genomförts ett antal workshops. Ett resultat
av dessa är AP6:s egen rankningsmodell, för
att mäta fondbolagens arbete med hållbarhet.
Externt har olika medarbetare, som en
följd av AP6:s aktivitet inom hållbarhetsområdet, bjudits in både som talare och
deltagare i olika sammanhang. AP6:s vd
har deltagit i paneldebatter om hållbarhetsfrågor vid Svenska Dagbladets Financial
Forum och Investor Summit. AP6:s vice
vd har deltagit vid den internationella sammankomsten Business for Peace i Oslo och
vid den europeiska riskkapitalföreningens
kurs för ansvarsfulla investeringar, som
hölls i London.
När Responsible Investor Awards 2014
avgjordes, även den i London, fanns AP6
med bland de nominerade i kategorin ”Best
RI Report by a Medium & Small Fund”.

Hållbarhetsrapport <<

Hållbarhetsrapport
Ansvarsfulla investeringar är centralt för AP6. Sedan 2013 görs varje år
en hållbarhetsrapport för den egna verksamheten. Rapporten följer ramverket för
Global Reporting Initiative (GRI G4) enligt Core-nivå, vilket innebär att fokus är att
ta med det som är mest väsentligt för verksamheten.

Utgångspunkten för AP6 är att arbetet
med hållbarhet ständigt behöver utvecklas
och förbättras. Målet med AP6:s hållbarhetsarbete är att skapa bestående och
mätbara förändringar i verksamheten.
Rapportens syfte är att mäta det hållbarhetsarbete som redan görs samt att identifiera områden med förbättringspotential.
Förhållningssättet för hållbarhetsarbetet
är detsamma för hela AP6:s investeringsorganisation. Dock är själva angreppssättet
olika mellan företagsinvesteringar och
fondinvesteringar. Detta hänger ihop med
att ägandeformen skiljer sig åt. Företagsinvesteringar innefattar bolag där AP6 har
ett direktägande och därmed ett direkt
inflytande. Här ska nämnas att påverkansmöjligheten står i proportion till ägaran
delen i respektive bolag.
Fondinvesteringar är investeringar i
fonder som i sin tur investerar i bolag. Därmed handlar det om ett indirekt ägande för
AP6. Påverkan här sker till stor del genom
avtalsskrivning och löpande dialog.
Oavsett ägarform är AP6:s grundsyn att
man som ägare ska ta ansvar och försöka
påverka arbetet med hållbarhet.
1. Aktivt kravställande ger
hållbara investeringar

AP6 har i sin roll som statlig investerare av
pensionsmedel både ansvar och möjligheter
att ställa krav på hållbarhetsarbetet i sina
investeringar.
AP6 ska skapa avkastning åt pensio
närerna genom att investera på ett hållbart
och ansvarsfullt sätt. Detta innebär att

innehav i företag ska klara av att växa och
skapa avkastning genom ett effektivt resursutnyttjande, minimal belastning på miljön,
samt genom att främja samhällsutveckling
och rättvisa arbetsvillkor.
AP6 får aldrig agera på ett sätt som
riskerar att skada allmänhetens förtroende
för hanteringen av pensionsmedlen.
I egenskap av förvaltare av allmänna
pensionsmedel, och som statlig myndighet,
ska AP6 vara föregångare vad gäller etik
och hållbarhet och aktivt verka för att samarbetspartners och innehav arbetar med
dessa frågeställningar.
Kravställandet utgår från den uppför
andekod som AP6:s styrelse antagit. AP6
ser ingen motsättning mellan hållbara
investeringar och kravet på avkastning.
En följd av detta är att arbetet med hållbarhetsfrågor (inkl möjligheter och risker)
integrerats i investeringsverksamheten.
Detta för att undvika en organisationsform
där hållbarhetsfrågorna ligger vid sidan om.
AP6 har som mål att arbeta strukturerat med hållbarhet, framför allt vad gäller
kravställande och uppföljning. Genom att
vara anslutna till och följa FN:s Global
Compact samt PRI har AP6 förbundit sig

att se till att hållbarhetsaspekterna alltid är
närvarande i den dagliga verksamheten.
Leverantörskedjan

AP6 omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). AP6 utvärderar löpande
sina leverantörer och hållbarhet är en viktig
faktor bland flera. Leverantörerna utgörs till
största delen av tjänsteleverantörer med bas
i Sverige. En kategori av inköp är varor och
tjänster kopplade till kontorsverksamheten.
Det handlar om förbrukningsvaror, hyra av
lokaler, olika servicetjänster mm. Ett viktigt
område är leverantörer av transportsätt för
resor i tjänsten. Här har AP6 olika mål för
att stimulera ett hållbart resande.
Finansiella tjänster i samband med
utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller finansiella
instrument, är undantagna från LOU.
2. Styrning för hållbara
investeringar
Uppförandekod

Styrelsen har fastslagit och antagit en uppförandekod som beskriver de värderingar
som gäller för verksamheten och som riktar
sig till medarbetare, samarbetspartners och

Kärnområden som uppförandekoden omfattar är:
•M
 edarbetares och intressenters utbildning och kunskaper
•K
 rav på affärspartners och innehav i företag och fonder
•A
 ntikorruption, mutor och gåvor
•M
 änskliga rättigheter och social rättvisa
•M
 iljöprinciper och miljöhänsyn
•E
 fterlevnad, dialog och konsekvenser/kontroll
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téns arbete utgår från AP6:s uppförande
kod som slår fast att medarbetare aldrig får
agera på ett sätt som riskerar att äventyra
allmänhetens förtroende för hur pensionsmedlen förvaltas. Etikkommittén behandlar ärenden, både på eget initiativ och
sådana som inkommit från medarbetare.
Utöver detta diskuteras etiska frågeställningar löpande i organisationen.
Under året har etikkommittén tagit emot
och besvarat ett antal frågeställningar,
ingen av dessa har innehållit korruptions
misstankar.
3. Våra intressenter

AP6 är i sin roll som investerare av statliga
pensionsmedel på olika sätt och i olika
grad berörd och beroende av en rad olika
intressenter. Gemensamt för alla intressen
ter är att AP6 påverkas av dem och även
kan påverka dem.
Intressentanalys

investeringar. Uppförandekoden kommuniceras aktivt till dessa grupper. (Läs
uppförandekoden på www.apfond6.se).
Hållbarhetsmål finns för den egna organisationen, dessa mål följs upp årligen. Alla
medarbetare får skriva under att man läst
och att man följer uppförandekoden.

whistleblower-system. Genom detta kan
alla anställda anonymt lämna information
om de misstänker en oegentlighet eller
viktiga avvikelser från uppförandekoden.
Anonymiteten garanteras av systemet.
Informationen hanteras av vd och vice vd.
Etikkommittén

Whistleblower

AP6 strävar efter en öppen företagskultur
och god affärsetik. Därför är all information viktig för ledningen. För att säkerställa
inrapportering även av information som av
olika skäl kan vara känslig för medarbetare
att lämna, har AP6 inrättat ett så kallat
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AP6:s etikkommitté fungerar som rådgivande instans i frågor som rör områdena
etik, trovärdighet och lämplighet kopplat
till verksamheten. Sammansättningen
finns beskriven på sid 28. Det kan handla
om allt från inbjudningar till affärsmässiga
ställningstaganden i innehav. Etikkommit-

AP6 har gjort en intressentanalys utifrån två
aspekter, där var och en av dem bildar en
axel i grafen på sid 21. Den ena axeln visar
i vilken grad AP6 påverkas och den andra
axeln visar i vilken grad AP6 påverkar.
Längst upp och ut till höger i grafen
återfinns tre grupper som har stor påverkan
på AP6:s verksamhet och vice versa. Dessa
är: företag som AP6 direktinvesterat i,
medarbetare och pensionärer. Under året
har ett stort antal möten hållits med innehaven, det vill säga företag som AP6 har
direktinvesterat i och fondbolag där AP6
har investerat i olika fonder.
Fokus har legat på kravställande och
uppföljning av avvikelserapportering.
AP6 har även deltagit i olika seminarier, paneldebatter och konferenser där
hållbarhetsfrågor varit det centrala temat.
Andra deltagare och åhörare i dessa möten
har varit representanter för ägaren, samarbetspartners och media. Till detta kommer
att vd har haft ett antal möten med andra
myndigheter.
Samarbeten och medlemskap

AP6 är medlem i ett flertal branschorgani
sationer där olika typer av etiska och
aktuella frågeställningar diskuteras. Därigenom skapas förutsättningar för AP6 att
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Sjätte AP-fondens intressenter:

Mer

Politiker

Finansdepartementet

Företag
(AP6 direktinvesteringar)

Myndigheter

Fonder
(AP6 fondinvesteringar)

Medarbetare

Media

Pensionärer

NGO:s*

AP6 påverkas

Riskkapital

Allmänhet

Samarbetspartners

Mindre
Mindre

Mer

AP6 påverkar

* NGO (non-governmental organization): Icke-statlig organisation, en organisation utan statliga band.

medverka till förändring och utveckling av
branschen, samt att driva olika frågeställningar. AP6 har även ett samarbete med
Handelshögskolan vid Göteborgs Univer
sitet inom hållbarhetsområdet.

aldrig får agera på ett sätt som riskerar att
äventyra detta förtroende.
Utöver att uppträda och agera ansvars
fullt, ska AP6 i sin roll som statlig pensionsförvaltare föregå med gott exempel vad
gäller etik, moral och arbete med hållbarhet.

4. Ansvar - pensionärerna

En långsiktigt hållbar och god avkastning är
en självklarhet och en överlevnadsfråga för
en statlig pensionsförvaltare som AP6. Hela
syftet med AP6:s uppdrag och verksamhet
är att skapa avkastning till pensionssystemet. Detta sker genom investeringar som
ger en långsiktigt hållbar värdetillväxt.
I egenskap av statlig pensionsförvaltare
har AP6 ett ansvar att bidra till att upp
rätthålla allmänhetens förtroende för
pensionssystemet. Av detta följer att AP6
som organisation och dess medarbetare

5. Ansvar - ägaren/staten

Riksdagen har beslutat om AP6:s uppdrag,
vilket beskrivs i Lagen (2000:193) om
Sjätte AP-fonden. Läs mer på sidan 6 i års
redovisningen.
Finansdepartementet har en självklar
påverkan på AP6 i sin roll som representant
för ägaren, det vill säga svenska folket.
Andra representanter för ägaren är riks
dagen och regeringen. AP6:s möjlighet till
påverkan gentemot finansdepartementet
ligger i AP6:s förmåga att leverera avkast-

Utöver anslutningen till Global Compact och PRI har AP6 medlemskap
i flera branschorganisationer:
• Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA)
•E
 uropeiska Riskkapitalföreningen (EVCA)
• Institutional Limited Partners Association (ILPA), är en global sammanslutning
av investerare, däribland flera pensionsfonder
•N
 ordic Venture Network (NVN), sammanslutning av ett antal ledande venture
capitalteam i Norden och nordiska institutionella investerare

ning och att uppfylla de lagar, regler och
krav som ägaren ställer. Tillsammans med
krav på avkastning är hållbarhetsfrågor och
etik viktiga områden.
Finansiellt mål

Det faktiska avkastningsmålet utgörs av
indexet SIX Nordic 200 Cap GI med påslag för en riskpremie för onoterade bolag
om 2,5 procentenheter.
SIX Nordic 200 Cap GI beräknas av
SIX Financial Information och är ett portföljindex som återspeglar utvecklingen av
de 200 största bolagen, baserat på marknadsvärdet, som är noterade på de nordiska
börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo
och Stockholm.
Avkastning

Avgörande för avkastningen vid företags
investeringar är AP6:s förmåga att utvärdera, bedöma och investera i bolag som
kan generera god avkastning. Till detta
kommer AP6:s ägarstyrning och respektive
företagslednings förmåga att skapa värde.
Avgörande för avkastningen vid fondinvesteringar är AP6:s förmåga att utvärdera,
bedöma och investera i managementteam
Sjätte AP-fonden 2014 | 21

>> Hållbarhetsrapport

från starten. Genom en ständig gallringsprocess tar sig ett begränsat antal projekt
vidare till investeringskommittén. Där görs
en bedömning som inte sällan resulterar i
krav på fördjupad faktainsamling. När väl
beslut tas om att investera, har kommittén
satt upp övergripande mål för det fortsatta
hållbarhetsarbetet.
Investeringskommitténs rekommendation går vidare till AP6:s styrelse som
beslutsärende.
AP6:s påverkan som ägare

som i sin tur genom sitt arbete med investeringar kan generera god avkastning genom
att utveckla och avyttra bolag.

slutat att rapportera enligt GRI. Det sammantagna hållbarhetsarbetet för AP6 stäms
löpande av med finansdepartementet.

Utvärdering av ägaren och styrelsen

6. Ansvar och ägarstyrning

Finansdepartementet gör en utvärdering av
AP6 i samband med den årliga utvärderingen av AP-fonderna. Till detta kommer
revision som görs av revisorer som utses av
finansdepartementet. Även styrelsen för
AP6 gör varje år en utvärdering av verksam-
heten.

Arbetet med hållbarhetsfrågor är integrerat i AP6:s investeringsorganisation. AP6
som ägare ska vara nära de företag och
fonder som man har investerat i. Närhet
till föret agsledningar och managementteam är avgörande för att kunna ställa
krav och följa upp arbetet med hållbarhet.

En grundbult i alla relationer mellan
AP6 och omvärlden är uppförandekoden«
Riktlinjer för ersättningar

Finansdepartementet har beslutat om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i AP-fonderna. Utöver detta
har AP6:s styrelse beslutat om riktlinjer
som inte bara gäller för ledande befattnings
havare, utan för all anställd personal. AP6
låter varje år genomföra en utvärdering av
ersättningsnivåer till anställd personal.
Ägarens krav på hållbarhetsarbete

Finansdepartementet har uttalat att statliga
bolag och förvaltningar ska ha en hög
ambitionsnivå vad gäller hållbarhetsarbete.
För statliga bolag gäller krav på GRIrapportering. Något sådant finns inte för
AP-fonderna. AP6 har på eget initiativ be-
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AP6:s defintion av ansvar och ägarstyrning
utgår från att ett direkt ägande innebär
ett direkt ansvar. Detta alldeles oavsett
ägarandelen.
Beslutsprocesser

Under vd finns ledningsgrupp och ett antal
kommittéer. Upplägget syftar till att skapa
korta och effektiva beslutsvägar. AP6 arbetar
på ett enhetligt sätt med beslutsunderlag
som dokumenteras i protokoll och diarieförs.
När ett projekt inleds rapporterar inves
teringsansvarig till investeringsteamet och
till ansvarig för Företags- respektive Fondinvesteringar. Frågeställningar kring hållbarhet, avkastning och juridik finns med

AP6 har i sin roll som investerare av statliga pensionsmedel både skyldigheter och
möjligheter att påverka. Detta görs genom
en ägarstyrningsprocess som utgår från
AP6:s uppförandekod och de analyser som
gjorts under investeringsprocessen med
fokus på avkastning, risker och hållbarhetsutmaningar. Analyserna konkretiseras i en
ägarplan för varje företagsinvestering.
Mänskliga rättigheter

Respekt för internationella normer avseende mänskliga rättigheter, anti-korruption,
arbetsrätt och miljöfrågor är ett självklart
krav vid alla investeringar som AP6 gör.
AP6 har undertecknat FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar; PRI, och Global
Compact. Bägge dessa riktlinjer bygger på
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Tillsammans med AP6:s uppförandekod
där mänskliga rättigheter finns upptagna,
bildar dessa tre dokument grunden för de
krav som AP6 ställer på sina samarbetspartners och investeringar.
Screening och värdering utifrån
hållbarhetskriterier

AP6 har som regel att vid varje investeringsprocess göra en omfattande genomgång, en
så kallad due diligence. Denna innehåller
bland annat hållbarhetsaspekter samt
juridiska och finansiella frågeställningar.
Som regel anlitas särskilda konsulter och
experter för att säkerställa att alla frågor
får ett svar.
Beroende på typ av potentiella investe
ringsobjekt, kan även fysiska besök på
plats göras, i syfte att skapa en egen bild av
arbetsmiljö och produktion.
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Typ av produkt, tillverkning, råvaror och
hur dessa utvinns, transporter till och
från produktionsenheten, utsläpp och
annan miljöpåverkan under tillverkningen,
avfall och restprodukter som kan uppstå
i samband med tillverkning, återvinning
av produkter, arbetsmiljö och arbetsvillkor
för personal samt risk för korruption.

Den potentiella investeringen passerar ett
antal kontrollstationer. Det handlar om att
AP6:s investeringskommitté gör principiella bedömningar och ställningstaganden
avseende hållbarhet samt finansiella och
juridiska aspekter under resans gång.
Systemet med olika kontrollstationer har
under 2014 inneburit att investeringsprojekt
sorterats bort på grund av att de på olika sätt
och i olika omfattning inte uppfyller de krav
som AP6:s uppförandekod ställer.

Ägarplan
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Exempel på risker som bedöms och
utvärderas är:

Grunden i ägarstyrningsarbetet

et
rb r
sea a
S tyr el ransv
Äga

Så var fallet vid investeringen i Salcomp
som är en världsledande tillverkare av
laddare för mobiltelefoner, surfplattor och
andra mobila enheter. Investeringen gjordes
i slutet av 2013 och slutfördes i början av
2014. AP6 anlitade konsulter för att säkerställa kvaliteten på bolagets hållbarhetsarbete. Lokala konsulter utförde kontroll på
plats. AP6 besökte tillverkningen i Kina
för att själv kunna bilda sig en uppfattning.
Det arbete som konsulter och AP6 lade ner
resulterade i en omfattande dokumentation
som gav en bild av det faktiska läget och
förbättringsområden.
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AP6:s viktigaste redskap för att uppnå målen om en långsiktigt hållbar värdetillväxt i innehaven är förmågan att påverka. För detta krävs en tydlig beskrivning av vad AP6 vill uppnå
med sina innehav, en tydlig kommunikation till övriga intressenter samt ett systematiskt
utvärderings- och uppföljningsarbete. De olika delarna som visas ovan är alla viktiga i ett
aktivt ägarstyrningsarbete. AP6:s ambition är att utifrån dessa arbeta på ett systematiskt
sätt, där varje steg är väldokumenterat och tydligt för respektive innehav.

Investeringsportföljen

AP6 investerar både direkt i företag och indirekt i företag genom fonder. Ungefär 40
procent av kapitalet är investerat i företag,
cirka 30 procent i fonder och resterande
utgörs av likviditet. Investeringsfokus är
Norden och Europa.
AP6 investerar branschoberoende och
använder sig inte av så kallad negativ
screening, det vill säga att vissa branscher
per definition är uteslutna. Anledningen är
att det inom i stort sett alla branscher kan
förekomma företag vars verksamhet strider
mot AP6:s uppförandekod.

Trots att AP6 inte arbetar med negativ
screening finns det branscher som de facto
är uteslutna. Hit räknas exempelvis vapentillverkning och pornografi.
Ägarstyrning – Företagsinvesteringar

AP6 har en dokumenterad plan för sitt
ägande. Sammantaget utgör de analyser
som gjorts under investeringsprocessen
med fokus på hållbarhetsutmaningar, avkastning och risker, viktiga utgångspunkter för respektive ägarplan.
Huvudsyftet med planen är att beskriva
hur AP6 ska skapa en långsiktigt hållbar

Sjätte AP-fonden förvaltar 23,6 miljarder kronor
Företag, 46 %
30-tal bolag

Fonder, 27 %
ca 300 bolag

Likviditet, 27 %
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hållbarhetsarbetet. Här ingår kravställande,
avvikelserapportering och uppföljning.
AP6 strävar även efter att skapa samverkan mellan olika investerare. Det görs
genom att identifiera frågeställningar kring
vilka så många investerare som möjligt kan
samlas. Syftet är att få flera att tala med en
röst och därigenom skapas kraftsamling för
att driva olika frågor och krav. Generellt är
flertalet investerare som AP6 möter positiva
till att samverka.
Kravställande rapportering hållbarhet

värdetillväxt. AP6 är ofta en av flera ägare
i sina innehav. Detta ställer höga krav på
en tydlig och fortlöpande kommunikation
med de övriga ägarna i innehaven. Genom
ägardialogen tydliggör AP6 sin syn på det
aktuella företagets utveckling och vilka
prioriteringar som står högst upp på listan.
Grundläggande för ägardialogen är att
förankra AP6:s uppförandekod. Denna
tjänar som kompass för alla beslut som rör
AP6 och investeringsverksamheten.
En central del i ägarstyrningen är att
tillsätta en professionell styrelse. AP6
tillämpar en bred ansats när det gäller rekrytering av ledamöter. Det handlar om att
skapa en mix av specialistkompetens, fokus
på hållbarhetsfrågor, jämn könsfördelning
och mångfald. Det senare definierat ur ett
perspektiv som innefattar etnisk bakgrund,
kön, erfarenhet, ålder och utbildning.

Ägarstyrning – Fondinvesteringar

AP6:s fondinvesteringar arbetar enligt en
modell som består av två processer. Den
första löper fram till avtalsskrivningen,
det vill säga fram till att AP6 beslutar att
investera i en fond. Under denna period
klargör AP6 sin grundläggande inställning
i hållbarhetsfrågor. Till exempel vilka
internationella regelverk och riktlinjer som
AP6 anser att ett fondbolag och dess investeringar bör ansluta sig till eller följa.
När väl avtalet är undertecknat vidtar
nästa process, som bland annat tar sig uttryck i en mängd möten och kontakter.
Dessa sker löpande under hela den aktuella
fondens livslängd.
Fokus i relationen till såväl befintliga
som nya fondinvesteringar, ligger på att
förklara, förtydliga och fördjupa kunskapen
om AP6:s uppförandekod och synen på

Största företagsinvesteringar
Norrporten AB, 53 %
Volvofinans
Bank AB, 13 %
Salcomp, 10 %
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AP6 kräver att alla direktägda bolag ska ha
en uppförandekod. Vid utgången av 2014
hade 80 procent av bolagen uppfyllt detta
krav. AP6 har som mål vad gäller företagsinvesteringar, att innehav motsvarande 80
procent av värdet i portföljen ska rapportera
enligt GRI eller motsvarande. Vid utgången
av 2014 hade investeringar motsvarande 34
procent av värdet i AP6:s portfölj rapporter
enligt GRI eller motsvarande.
Norrporten, som är AP6:s enskilt största
innehav, har sedan en lång tid tillbaka ett
ambitiöst hållbarhetsarbete. Dock har man
tidigare inte rapporterat enligt GRI, vilket
man beslutat att göra från och med 2014.
Detta som ett resultat av AP6:s målsättning för företagsinvesteringar.
Klimatanalys

AP6 har under 2014 gjort ett första försök
att analysera portföljens klimatpåverkan.
Det finns i nuläget ett antal svårigheter för
den som önskar analysera onoterade bolag
ur detta perspektiv. Allmänt vedertagna
metoder för att mäta, analysera och jämföra bolags koldioxidavtryck är långt mycket

Största fondinvesteringar
EQT, 27 %
Nordic Capital, 23 %
Creandum, 11 %
CapMan, 10 %

Aibel, 6 %

Accent Equity, 8 %

SLS Invest AB, 4 %
Lindorff, 3 %
Industrial Equity AB, 2 %
Visma, 2 %
BVD, 2 %
Tobii Technology, 1 %
Övriga, 4 %

Scope, 4 %
Intera, 3 %
Cubera, 2 %
Triton, 2 %
FSN, 1 %
Övrigt, 9 %
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mera vanligt förekommande när det gäller
börsbolag, så kallade noterade bolag.
Det faktum att det är relativt ovanligt
att onoterade bolag rapporterar sina kol
dioxidutsläpp publikt, gör att tillgången på
information är begränsad.
Mot bakgrund av dessa förutsättningar
har analysen kommit att begränsas till att
omfatta 80 procent av det totala värdet
i AP6:s portfölj. Angreppssättet för att
bedöma bolagen har gjorts utifrån ett övergripande perspektiv. South Pole Carbon
har anlitats för att genomföra analysen.
AP6 anser att, med beaktande av de
osäkerhetsfaktorer som föreligger, analysen
ska ses som en första indikation på hur
koldioxidintensiv portföljen är. Intressant
att notera är att analysen ger vid handen att
portföljen är mindre koldioxidintensiv än
motsvarande investering i jämförelseindex.
Uppskattade utsläpp per investerad krona
i AP6:s portfölj ligger, enligt genomförd
analys, ungefär en tredjedel lägre än för
motsvarande investering enligt indexet
MSCI World.
Mot bakgrund av erfarenheterna från
denna första klimatanalys konstaterar
AP6 att det finns ett tydligt behov av att
öka transparensen kring onoterade bolags
koldioxidutsläpp. Detta i syfte att skapa
förutsättningar för relevanta jämförelser och
tydliga målsättningar för onoterade innehav.
Uppföljning investeringar

AP6:s direktinvesteringar rapporterar
tertialvis framsteg och avvikelser ur ett
hållbarhetsperspektiv. Detta görs utifrån en
framtagen mall. Den investeringsa nsvariga
följer löpande upp utvecklingen med respektive företagsledning. Till detta kommer
en löpande uppföljning av ägarplanen för
varje investering.
Under 2014 har investeringsansvariga
följt upp och stämt av AP6:s uppförande
kod med respektive innehav. Utifrån
resultatet har avvikelser och framsteg sammanställts.

AP6:s fondinvesteringar följer upp
utvecklingen inom varje fond genom
dialog med fondbolag och managementteam. Fondinvesteringar har tagit fram
en bedömningsmall för fondbolagens

Utvärdering och revidering av uppföran
dekod, policies och mål sker en gång per år.
AP6 strävar efter en öppen företagskultur och god affärsetik. För att säkerställa
att all information når ledningen, även den

AP6 har under 2014 gjort
ett första försök att analysera portföljens
klimatpåverkan«
arbete med hållbarhet. Mallen följs upp
regelbundet. Till exempel vid utvärdering
av befintliga fonder och inför potentiella
nyinvesteringar.
Intern uppföljning

AP6:s interna hållbarhetsarbete följs upp
under året i samband med sammanställningen av GRI-rapporten.
Uppförandekoden har undertecknats av
samtliga anställda.
Uppföljning av uppförandekoden bygger
på rapportering av avvikelser och framsteg.
Tertialvis rapportering och uppföljning
tillämpas av uppsatta kriterier/mål inom
CSR/ESG för investeringar i företag och i
fonder.

som av olika skäl kan vara känslig för medarbetare att framföra, har AP6 under året
inrättat ett så kallat whistleblower-system.
Genom detta kan alla anställda anonymt
lämna information om de misstänker en
oegentlighet. Inga anmälningar har in
kommit under året.
7. MiljÖansvar
AP6 som organisation

I den egna verksamheten är resandet den
miljöpåverkan som AP6:s medarbetare har
störst möjlighet att påverka. Regler och
förhållningssätt finns beskrivna i AP6:s
riktlinjer. Det handlar om att pröva om
en resa behövs och att när det är möjligt
ersätta denna med video-, telefon- och

Långsiktiga mål för mångfald och jämställdhet
Mångfald:
Jämställdhet:
Jämställdhet i bolagsstyrelser:

En arbetsplats som speglar det svenska samhället (etnisk bakgrund, kön, ålder mm).
En jämn könsfördelning inom alla avdelningar och på alla befattningsnivåer.
Andelen kvinnor ska vara minst 50 procent.
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webbkonferenser. Resor ska planeras och
genomföras så att miljöpåverkan blir så liten
som möjligt.
År 2013 utgör basen för mätningar och
jämförelser.
AP6 har investerat i videokonferenssystem och telefonkonferenssystem för att
kunna minska antalet resor. Under 2014
användes videokonferenssystemet i snitt
nästan två timmar per dag (1,5 tim/dag år
2013). Detta är en ökning med 30 procent,
vilket överträffar målet om 10 procents
ökning på helårsbasis.
Under 2014 har AP6 för första gången
beräknat koldioxidutsläpp från tjänsteresor.
Utsläppen uppgick till totalt 85 392 kg,
vilket motsvarar 0,12 kg/km. Resultatet
från mätningen kommer att ge ett bra verktyg för vårt fortsatta arbete med att minska
klimatavtrycket från våra resor. Tågresor
utgjorde 16 procent av tåg- och flygresor
totalt, vilket är en ökning med 3 procent
gentemot 2013.
IT-miljön har under året genomgått en
rad förändringar. Bland annat har servrar
bytts ut, vilket medfört minskad energiförbrukning. I samband med detta byttes även
säkerhetsutrustning ut, såsom brandsläckningssystem. Detta har medfört att en äldre
och mindre miljövänlig variant av gas som
används för att släcka eldsvådor i server-hallar, har ersatts av en mer miljövänlig variant.
8. Medarbetaransvar

AP6:s medarbetare har en mycket stor påverkan på verksamheten. Värdeutveckling i investeringar och samarbetet med olika aktörer
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är helt avhängigt medarbetarnas prestation.
I egenskap av arbetsgivare kan AP6 påverka
arbetssätt, effektivitet och förhållningssätt i
frågor som gäller etik och hållbarhet.
Antikorruption

Som statlig pensionsförvaltare lyder AP6
under finansdepartementet som har gett
ut riktlinjer för var gränsen går för mutor
och jäv. Dessa bestämmelser har presenterats för och gåtts igenom med alla medarbetare. AP6:s hållning är att hålla en bred
säkerhetsmarginal till det som är tillåtet.
Ju närmare gränsen till vad som är tillåtet,
desto större risk att överträda den.
En anställd eller förtroendevald ska
inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller
hänsyn i sitt arbete. AP6 betonar att det är

viktigt med ett personligt ansvarstagande
och förmågan till att göra etiska val.
AP6 har antagit egna riktlinjer som
innebär nolltolerans mot gåvor. När det
gäller inbjudningar till enskilda medarbetare ska inbjudan ha en tydlig och relevant
yrkesmässig koppling. Det som erbjuds i
form av mötesinramning, plats, förtäring
och dryck ska vara rimligt.
Utgångspunkten för AP6:s riktlinjer har
varit diskussionen kring riskerna med att
överhuvudtaget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har
kontakt med i tjänsten.
Bisysslor är ytterligare ett ämne där
både medarbetare och arbetsgivare måste
vara vaksamma och tillämpa lagar och
regler på samma sätt, det vill säga att upprätta en säkerhetszon till det som är tillåtet.
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Grundläggande är att inte riskera organisationens trovärdighet. Vilka extraknäck
och bisysslor som är förenliga med en
anställning inom staten regleras i lagen om
offentlig anställning, LOA. Som anställd
hos AP6 får man aldrig riskera att handla
i eget intresse – eller att påverkas av någon
annan, som får inflytande över ens beslut.
AP6 tillåter inte bisysslor som strider
mot kravet på lojalitet mot arbetsgivaren.
Innan man som medarbetare
accepterar en inbjudan ska man
ha ställt sig följande frågor:
•Ä
 r detta en förmån och varför erbjuds
den mig?
•H
 ur är förmånen beskaffad och vad är
den värd?
•V
 ilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som skickat
inbjudan?

Lika löner

AP6 följer lagar och regler vad gäller jämställdhet och det är mycket viktigt att lika
villkor gäller vid lika kompetens, erfarenhet
och med samma arbetsbeskrivning. Detta
är en förutsättning för en väl fungerande
organisation. En genomlysning av detta har
genomförts under året.
Mångfald

Det är viktigt att AP6:s personalsamman
sättning speglar Sverige som land och
då är mångfald en viktig faktor. AP6:s
organisation utgörs av en förhållandevis

Beslutsprocesser och kommittéer
Information

Styrelse

Investeringskommitté

Investeringsteam

Investeringsansvarig

Styrelse/ersättningsfrågor

Värderingsfrågor

Värderingskommitté

Hållbarhetsfrågor

Ledningsgrupp

AP6 arbetar med stor öppenhet genom samtliga beslutsnivåer. De beslutsunderlag som
investeringsansvarig bereder och som diskuteras i teammöten och investeringskommitté
är i grunden samma material som styrelsen tar del av.
Kommittéer och investeringsorganisation leds av personer som ingår i ledningsgruppen. Vd stämmer regelbundet av investeringsprocessen med styrelsen.
Ett investeringsbeslut är en process i flera steg. AP6 arbetar på ett enhetligt sätt med
väldokumenterade beslutsunderlag. Beslut i alla beslutsforum dokumenteras i protokoll.

AP6 har engagerat sig i organisationen
Mitt Liv, som arbetar för att utländska personer med akademisk bakgrund ska komma
in på den svenska arbetsmarknaden.
Under året har en rekrytering av vikarie
genomförts i samarbete med Mitt Liv.
Därigenom kunde AP6 erbjuda en utbildad
ekonom med utländsk bakgrund tjänstgöring på ekonomiavdelningen under fem
månader.

Investeringar motsvarande
80 procent av värdet
i AP6:s företagsportfölj ska rapportera
enligt GRI eller motsvarande«
liten personalstyrka med låg personalomsättning, vilket gör det särskilt viktigt att
ha en övergripande och långsiktig plan för
mångfaldsarbetet.
Mångfalds- och jämställdhetsaspekterna är en del av specifikationen vid rekryteringar, både vad gäller visstids- och tillsvidareanställningar. En jämn könsfördelning
på alla nivåer i organisationen är en viktig
faktor för en optimal organisation.

Nominerings- och
Ersättningskommitté

AP6 har också engagerat sig i det
mentorprogram som Mitt Liv arrangerar.
Programmet startade under hösten och
kommer att slutföras vid halvårsskiftet 2015.
Syftet är att underlätta för akademiker
med utländsk bakgrund att ta sig in på
den svenska arbetsmarknaden. Detta sker
genom handledning, stöd, anordnande av
arbetsplatsträffar och andra aktiviteter.
Totalt har AP6 engagerat sig i program-

met med fem stycken medarbetare som var
och en har tilldelats en adept.
Uppföljning av målen om mångfald och
jämställdhet, samt jämställdhet i bolagsstyrelser, sker från och med 2014.
Kompetensutveckling

För att AP6 ska kunna leverera en långsiktigt
hållbar och värdeskapande avkastning, är
löpande kompetensutveckling en nyckelfråga. Det handlar även om att kunna stå sig
som arbetsplats i konkurrensen på marknaden. Kompetensutvecklingen planeras vid det
årliga utvecklingssamtalet. En kompetenskartläggning för hela AP6 har genomförts
2014. Utbildning omfattande 20 timmar har
genomförts kring anti-korruption, mänskliga
rättigheter och policys. Hållbarhetsutbildning har hållits för alla investeringsansvariga
och ledningsgruppen. Den senare har även
genomgått en ledarskapsutbildning. Kopplat
till detta har även en medarbetarutbildning
genomförts. Antalet utbildningstimmar per
anställd var 23 timmar år 2014.
Hälsa

Medarbetarnas hälsa är viktig för AP6:s
utveckling och förmåga att leverera avkast-
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>> Hållbarhetsrapport

Fördelning kvinnor och män

Kvinnor, 46 %

Män, 54 %

ning. Hälsoriskerna kan utgöras av stress
eller stressrelaterade sjukdomar och ergonomiska problem relaterat till kontorsarbete.
Alla anställda omfattas av företagshälsovård med en hälsoundersökning vartannat
år. Alla anställda erbjuds också en sjukvårdsförsäkring samt friskvårdsbidrag. De
anställda kan få hjälp av ergonom för att ha
en bra arbetsmiljö och verktyg för detta.
I övrigt följer AP6 lagar, regler och rikt
linjer som gäller för detta område.
Föregående års värde anges inom
parentes:
• Sjukfrånvaro 1,5 procent (0,8).
• Personalomsättning 0,0 procent (6,4).
• Friskvårdsbidraget har nyttjats av 89
procent av de anställda (82).
Attraktiv arbetsplats

För AP6 är det av strategisk betydelse att
kunna rekrytera och vidareutveckla kompetent personal. Då det handlar om att förvalta allmänna pensionsmedel genom
investeringar i onoterade bolag, är kraven
på kompetens och omdöme höga. AP6
rekryterar personal på en konkurrensutsatt

marknad. För att klara detta och uppfattas
som en attraktiv arbetsplats, arbetar AP6
aktivt med ett balanserat erbjudande.
Detta bygger på tre huvudkomponenter:
1. Intressanta och spännande arbetsuppgifter. AP6 är en betydande aktör inom den
nordiska marknaden för onoterade bolag.
Organisationen ligger i framkant vad gäller
ägarstyrning och hållbarhetsfrågor.
2. En balanserad tillvaro. Det ska gå att
förena en stundtals hektisk och mycket
krävande yrkesroll med att exempelvis vara
småbarnsförälder. Detta synsätt ska prägla
den interna styrningen och arbetsplaneringen.
3. Marknadsmässig och attraktiv ersättning. Inom ramen för riktlinjerna om
ersättningar och förmåner (konkurrenskraftig ersättning som inte är löneledande)
ska personalen kunna få god ersättning och
rimliga förmåner.
Medarbetarnas sammansättning

9. Om rapporten

Denna GRI-rapportering är den andra som
har gjorts av AP6 och rapporteringsperioden avser kalenderåret 2014. AP6 har valt
att göra en så kallad Core-rapportering.
Detta innebär att rapporten utgår från
faktorer som är relevanta för AP6:s verksamhet och som AP6 på olika sätt kan
påverka. Rapporten omfattar samtliga delar av AP6:s verksamhet. Syftet är att göra
denna hållbarhetsrapportering en gång per
år. Inga nya förutsättningar eller betydande
förändringar har skett sedan föregående år.
GRI-rapporten är en del av AP6:s årsredovisning. GRI-rapporten är inte granskad
av revisorer.
För upplysningar eller synpunkter
om hållbarhetsrapporten:

Margareta Alestig Johnson
Vice vd och administrativ chef, ansvarig
hållbarhetsfrågor
margareta.alestig@apfond6.se

•A
 ntal anställda uppgick till 35 (33)
fördelat på 16 (15) kvinnor och 19 (18)
män.
• L edningsgruppen består av 7 personer,
fördelat på 1 kvinna och 6 män.
•A
 v de 35 (33) anställda är 30 (29) anställda på huvudkontoret i Göteborg och
5 (4) i Stockholm.
•A
 rbetet utförs av anställda och inga
säsongsvariationer förekommer.
•S
 tyrelsen består av 5 (5) personer varav
2 (2) kvinnor. Styrelseordförande är
kvinna.

Ledningsgrupp, kommittéer och utskott
Ledningsgrupp:

Karl Swartling (vd)
Margareta Alestig Johnson (vice vd)
Henrik Dahl (CFO)
Mats Lindahl (chef Företagsinvesteringar)
Karl Falk (chef Fondinvesteringar)
Jonas Lidholm (chefsjurist)
Ulf Lindqvist (kommunikationschef)

Investeringsk ommitté:

Margareta Alestig Johnson (ordf.)
Karl Swartling
Henrik Dahl
Mats Lindahl
Karl Falk
Jonas Lidholm
Ulf Lindqvist
Håkan Bohlin
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Värderingskommitté:
Håkan Bohlin (ordf.)
Henrik Dahl
Karl Swartling
Margareta Alestig Johnson

Nominerings - och
Ersättningskommitté:
Jonas Lidholm (ordf.)
Mats Lindahl
Margareta Alestig Johnson
Karl Swartling

Etikkommitté:

Ulf Lindqvist (ordf.)
Jonas Lidholm
Margareta Alestig Johnson

Utskott i AP6:s styrelse
Revisionsutskott
Katarina Bonde (ordf.)
Per Strömberg

Ersättningsutskott
Olle Larkö (ordf.)
Henrik Dagel
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GRI-index Sjätte AP-fonden 2014
Rapporteringsområde

Sida

Extern verifiering*

FAKTA

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

VD:s uttalande

5

Nej

37
Insida, 38, 39
38
38
38
E/T**
38, 49
38, 49
48
19
28
41
40
21

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

19
19
se www.apfond6.se
se www.apfond6.se
se www.apfond6.se
28
28

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

20, 21
20, 21
20–23
20–23

Nej
Nej
Nej
Nej

ORGANISATIONENS PROFIL
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Organisationens namn
Verksamhet
Huvudkontorets lokalisering
Länder för verksamheten
Ägande
Marknader
Storlek på organisationen
Medarbetarna
Kollektivanslutna
Leverantörskedjan
Större förändringar under året
Försiktighetsprincipen
Åtaganden, anslutningar
Medlemskap

MATERIELLA ASPEKTER OCH AVGRÄNSINGAR
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

Omfattning finansiell/hållbarhetsrapportering
Process för innehåll och avgränsningar
Materiella aspekter
Interna avgränsningar för varje aspekt
Externa avgränsningar för varje aspekt
Nya förutsättningar
Betydande förändringar sedan föregående år

Global compact
och PRI
AP6 är ansluten till FN:s Global
Compact och förbinder sig att
förverkliga och integrera principerna om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och
miljö i sin verksamhet samt att
påverka andra företag att följa
Global Compact.
AP6 är ansluten till FN:s
Principer för Ansvarsfulla Investeringar, PRI (Principles for
Responsible Investment). AP6
förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av
miljöaspekter, samhällsfrågor
och god förvaltningssed samt
att genom aktivt ägarskap
uppmuntra till rapportering om
etiska aspekter i investeringarna.

INTRESSENTDIALOG
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Intressenter
Process för urval av intressenter
Intressentdialog
Innehåll och respons i dialogen

OM RAPPORTEN
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

Rapporteringsperiod
Datum senaste rapport
Rapporteringscykel
Kontakter
Nivå för rapportering/GRI referenslista

G4-33 Extern verifiering

28
19
28
28
29 samt
www.apfond6.se***
29

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

1, 18–28

Nej

1, 19, 20

Nej

Nej

STYRNING
G4-34 Styrning hållbarhetsfrågor
ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Uppförandekod

* P
 raxis är att förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter genomgår extern verifiering, det
vill säga kontrolleras av revisorer. Övrigt innehåll i årsredovisning är kvalitetssäkrat, men ej externt verifierat.
** E/T - ej tillämpligt
*** En komplett hållbarhetsrapport innehållande referenslista inklusive aspekter och indikatorer, presenteras
på hemsidan www.apfond6.se

AP6 har under 2014 genomfört
sin första klimatanalys i syfte
att mäta portföljens koldioxidavtryck. Anaylsen har genomförts av South Pole Carbon.

Om hållbarhetsrapporten
Rapporten omfattar AP6:s
interna verksamhet. Innehållet
har fastställt genom en analys
av verksamhetens påverkansområden. I analysen ingår en
prioritering av varje aktuell
aspekts betydelse och även
identifiering av var påverkan
sker, internt eller externt. Analysen utgår från GRI:s principer
för val av innehåll.
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Specialisering
som ger uTdelning

Det är drygt tre år sedan styrelsen beslutade
om en ny strategi för investeringar och
ytterligare ett antal viktiga förändringar.
Som alltid vid förändring är det viktigt
att värna kontinuiteten. Genom att till
varata kompetens och erfarenhet samtidigt
som man vågar förändra, ifrågasätta och
utmana, är sannolikheten som störst att en
organisation kommer ut ännu starkare och
mer professionell.
Detta är, vill jag påstå, vad som skett
med AP6.
Ökad kvalitet i ägarstyrning och i
analysprocesser som leder fram till investeringsbeslut, har påverkat en mängd andra
processer och rutiner till det bättre.
Att så sker är inte konstigt. En organisation
som vänjer sig vid att kritiskt pröva olika
tillvägagångssätt, blir aldrig färdig.
Det finns alltid saker att förbättra och
har man väl börjat fortsätter man. Här har
styrelsen en viktig roll både som pådrivande
och uppmuntrande. Att ledning och med-
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arbetare känner krav,
stöd och uppmuntran är viktigt, för att
inte säga avgörande,
för det långsiktiga
resultatet.
Ett exempel är
de krav och mål
som styrelsen satte
upp för hållbarhetsarbetet. För att säkerställa att arbetet med dessa viktiga frågor
garanterades en central roll, var vi mycket
tydliga med att hållbarhetsarbetet skulle
integreras i investeringsverksamheten. Att
detta skett med lyckat resultat är glädjande.
AP6 har lyfts fram av ägaren som en
aktör som kommit längre i arbetet med
hållbarhet, jämfört med flera internationella
aktörer inom onoterat. AP6 har även upp
märksammats för sin hållbarhetsrapportering genom att under året nomineras vid
RI Awards i London.
Ett mått på att förändringsarbete rent
generellt håller hög kvalitet, är att det ger
resultat både på kort och lång sikt. Styrelse
och ledning måste navigera både utifrån
nuläget och genom en långsiktig omvärldsanalys.
Därför är det mycket positivt att kunna
konstatera att AP6:s unika position som
investerare både direkt i företag och in
direkt genom fonder, mer än väl stämmer

in på utvecklingen hos investerare inom
vårt tillgångsslag. Allt fler internationella
pensionsförvaltare går från passiv allokering till aktiv investeringsverksamhet inom
onoterat.
Detta samtidigt som AP6 sedan länge
medvetet valt att arbeta med en aktiv
investeringsansats. Här ligger en stor del av
förklaringen till AP6:s lyckade positionering som samarbetspartner.
Under 2014 har AP6 genomfört flera
investeringar som en direkt följd av att
ledande aktörer söker samarbetspartners
till investeringar inom vårt tillgångsslag.
Effekterna av att lägga om en investeringsstrategi kräver tid innan de slår igenom
fullt ut. Särskilt när det handlar om en
portfölj i miljardklassen. Det arbete som
har gjorts och görs visar att AP6 kommit
en bra bit på vägen.
Kombinationen av ett fortsatt starkt
fokus på ansvarsfulla investeringar och ett
ökande intresse för AP6:s specialistkompetens, skapar fortsatt goda möjligheter till
en långsiktigt hållbar värdeutveckling för
pensionskapitalet.
Göteborg i februari 2015

Ebba Lindsö
Styrelsens ordförande, Sjätte AP-fonden
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Fondstyrningsrapport

Enligt den svenska koden för bolags
styrning ska svenska börsnoterade företag
avge en bolagsstyrningsrapport. Den
svenska koden kan anses vara stilbildare
för vad som utgör praxis för andra företag,
organisationer, myndigheter med flera.
Fondstyrningsrapporten har därför hämtat
inspiration från denna kod samtidigt som
den ska beakta Sjätte AP-fondens (AP6)
särdrag.
AP6 är liksom de övriga AP-fonderna
en statlig myndighet. Det är dock stor
skillnad mellan AP-fonderna och andra
statliga myndigheter. Den största skillnaden är att AP-fonderna intar en mycket
självständig ställning i förhållande till
regeringen eftersom verksamheten är
reglerad i lag och att regeringen därför i
mots varande utsträckning saknar föreskriftsrätt över fonderna.
Aktuella frågeställningar
under 2014

Under året har AP6 fortsatt att arbeta med
den strategiska inriktning som beslutades
under 2011. Inom direktinvesteringar har
det gjorts ett antal strategiska förvärv av
mogna bolag som förväntas leva upp till
målet om en långsiktig stabil avkastning.
Investeringarna har gjorts tillsammans
med finansiella och industriella partners
vilket sänker risken i portföljen. Under året

har även fondinvesteringar utfäst kapital
till såväl befintliga som nya managementteam med inriktning mot Norden, men
också mot Europa som ett led i en bredare
geografisk inriktning. Ambitionen är att,
där så är lämpligt, bredda den geografiska
inriktningen i syfte att skapa en tillfredställande riskspridning samt öka möjlighet
till en god avkastning. Denna breddning
sker främst genom investeringar i riskkapitalfonder.
Synergierna genom att både investera i
riskkapitalfonder och direkt i företag har
under året utvecklats ytterligare. Affärsflödet som uppkommit är gynnsamt vilket
skapar möjligheten till fler direktinvesteringar under 2015.
Rekrytering av SPECIALIST
KOMPETENS INOM HÅLLBARHET

AP6 tar nu nästa steg i sitt hållbarhets
arbete och som ett led i detta har en håll
barhetsansvarig rekryterats. Därigenom
tillförs organisationen kompetens och
erfarenhet från operativt hållbarhetsarbete.

nuvarande förordnanden gäller tills dess
att regeringen fastställt AP6:s balans- och
resultaträkningar för 2014. Under året har
ingen förändring skett av styrelsens sammansättning.
Styrelsens arbete

Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten
och i de delar styrelsens arbete inte regleras
i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
regleras det i den arbetsordning som
styrelsen fastställer årligen. Under 2014 har
styrelsen haft sex ordinarie samt tre extra
styrelsemöten. Vid styrelsens samman
träden deltar, förutom styrelsens ledamöter,
även vd för AP6 och berörda anställda som
är experter eller föredragande i ärenden.
Bland de viktigaste uppgifterna som
styrelsen har är att fastställa verksamhetens
avkastningsmål, besluta om allokering av

Ägaren utser styrelsen
Regeringen

Styrelsens sammansättning

Styrelsen, som består av fem ledamöter,
tillsätts av regeringen som också utser ordförande respektive vice ordförande. Rege
ringen tillämpar ettåriga mandatperioder
för styrelseledamöterna, vilket innebär att

Styrelse

VD
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kapitalet, tillsätta och utvärdera vd samt
tillse att verksamheten har goda rutiner för
intern kontroll och uppföljning. Därutöver
utvärderar styrelsen årligen den löpande
verksamheten med fokus på ett långsiktigt
perspektiv.
Revisionsutskott

Revisionsutskottet har, i förhållande till
styrelsen, en beredande funktion i frågor
om revision och finansiell rapportering.
Utskottets uppgift är att övervaka AP6:s
finansiella rapportering och effektiviteten
i den interna kontrollen, internrevision,
riskhantering samt även hålla sig informerad
om revisionen av årsredovisningen. Vidare
är det utskottets uppgift att vid varje årsbokslut godkänna förslag på värdering av
de onoterade tillgångarna. Utskottet ska
också löpande träffa AP6:s revisorer för att
informera sig om revisionen och riskexponering. Utskottet ska sammanträda minst
tre gånger per år varav AP6:s revisor ska
närvara vid minst ett tillfälle. Utskottet ska
bestå av två ledamöter från styrelsen, varav
en ska utses till ordförande. Vice vd, CFO
och eventuellt en controller som protokollförare, är adjungerade.
Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har, i förhållande till
styrelsen, en beredande funktion i frågor
om ersättningsprinciper, ersättningar
och andra anställningsvillkor för AP6:s
ledning. Utskottet ska följa och utvärdera
tillämpningen av de riktlinjer för anställ-

ningsvillkor för ledande befattningshavare
som styrelsen beslutat om och utgår då
från regeringens riktlinjer från april 2009.
Utskottet ska utarbeta förslag till ramar
för årlig lönerevision för AP6:s personal.
Ersättningsutskottet ska bestå av två ledamöter från styrelsen, varav en ska utses till
ordförande. Vd, vice vd och en jurist som
protokollförare ska vara adjungerade.
Arvoden, löner och
incitamentsprogram

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna beslutas av regeringen. Den
årliga ersättningen uppgår till 100 000
kronor för ordförande, 75 000 kronor för
vice ordförande och 50 000 kronor för
övriga ledamöter.
Styrelsen beslutar om ersättning till vd
och löneutrymmet för den övriga personalen. Därutöver beslutar också styrelsen om
eventuella incitamentsprogram. AP6 har
ingen rörlig ersättning eller incitaments
program för ledning eller övriga medarbetare. Under 2009 gav regeringen ut nya
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i AP-fonderna. Härmed togs
möjligheten till rörliga ersättningar bort,
begränsningar infördes för pensionsförmån
samt pensionsåldern reglerades. Läs mer
under not 8.
Intern kontroll

Intern kontroll är en central del för en väl
fungerande och effektiv verksamhet.
Arbetet med intern kontroll görs med stöd

av COSO som är ett internationellt accepterat ramverk. Läs mer om COSO under
Definitioner. Ansvaret för den interna
kontrollen åligger styrelsen. Till sin hjälp
i detta arbete har styrelsen dels vd, samt
vid behov också internrevisionen, som
erhåller uppdrag när styrelsen identifierat
ett särskilt område som ska granskas. Då
AP6 har relativt få anställda, och ingen
separat funktion för internrevision, anlitas
externa konsulter med denna expertkompetens. Internt finns en ansvarig utsedd
för att löpande föra dialogen med dessa
revisorer och avrapportering sker slutligen till revisionsutskottet samt styrelse.
Eftersom den finansiella rapporteringen
granskas av de externa revisorerna ligger
fokus för internrevisorerna istället på att
dokumentera processflöden inom den
operativa verksamheten. De risker som
identifieras, dels av internrevisorer och dels
i den löpande interna kontrollen, reduceras
till en acceptabel nivå genom att tillsätta
nödvändiga aktiviteter i processflödet. De
aktiviteter som tillsätts eller som förändras
sker huvudsakligen inom organisationsstruktur, beslutsvägar, befogenheter eller
ansvarsfördelning. Kommunikationen
avseende dessa delar sker genom de policys
som fastställs av styrelsen samt de instruk
tioner som beslutas av vd. Vidare skapas
dokument och arbetsredskap som möjliggör
den praktiska hanteringen i den löpande
verksamheten.

Intern kontroll av verksamheten
Styrelse
Mål
Policyer
Instruktioner
Kontroll

Investeringskommitté
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Värderingskommitté

Rapporterar
Intern kontroll

VD
Nominerings- och
Ersättningskommitté

Etikkommitté
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Som stöd för verksamheten finns fyra
olika kommittéer:
• Investeringskommittén som är ett
beslutsorgan inom investeringsverksamheten och beredningsorgan inför
beslutsfattande i styrelsen.
• Etikkommittén som hanterar etiska
frågeställningar i verksamheten.
•N
 ominerings- och ersättningskommittén som bevakar de nominerings- och
ersättningsfrågor som respektive
investeringsansvarig har att driva i
portföljbolag.
•V
 ärderingskommittén som inför årsoch tertialbokslut ska godkänna värderingarna av de onoterade innehaven.

För finansiella institut med något större
organisationer samt för de som följer Finansinspektionens föreskrifter finns behov respektive krav på funktioner inom compliance
och risk. Beaktat AP6:s verksamhet samt
relativt begränsade organisation är dessa
funktioner fördelade på olika nivåer inom
organisationen. Funktionen motsvarande
compliance delas av AP6:s jurist (lagar och
regler) samt av CFO (finansiell rapportering). Funktionen motsvarande riskhantering utgörs av en riskcontroller med löpande
avrapportering till vice vd. Riskhantering
är en naturlig del av den löpande investeringsverksamheten. Riskerna hanteras och
rapporteras därför också direkt av respektive
investeringsansvarig vad gäller de fonder
och bolag som AP6 har investerat i.

Revision

Revisorerna i AP6 utses av regeringen.
Tillsatta revisorer är Jesper Nilsson (Ernst
& Young) och Jan Birgerson (Ernst &
Young) och förordnandet löper fram till
31 maj 2015. Ny upphandling har inletts
av finansdepartementet.
I revisorernas uppdrag ingår granskning
av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om räkenskapshand
lingarna och förvaltningen på grundval
av revisionen. I uppdraget ingår också att
granska att AP6 följer vedertagna redovisnings- och värderingsprinciper samt
att upprättade räkenskapshandlingar ger
en rättvisande bild av verksamheten. En
revision har också genomförts av AP6:s
IT-miljö med fokus på de processer som
är hänförliga både till hela IT-strukturen,
men också till affärssystemet.
Revisorerna avger en revisionsberättelse
över sin granskning och rapporterar muntligen direkt till styrelsen minst en gång
per år samt avger skriftlig rapport avseende
förvaltnings- och bokslutsrevisionen. Där
till rapporterar revisorerna muntligt till
finansdepartementet en gång per år.

uppföljning. Utvärderingen ska lämnas till
regeringen i samband med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas.
Utvärderingen sammanställs i en separat
rapport som återfinns på AP6:s hemsida.
Regeringens utvärdering

Utöver styrelsens egen utvärdering genomför finansdepartementet, på uppdrag av
regeringen, en årlig utvärdering av AP6:s
verksamhet. Denna utvärdering görs för
samtliga AP-fonder och med hjälp av
externa konsulter. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till Sveriges riksdag som
offentliggörs i samband med att regeringen
fastställer AP-fondernas resultat- och
balansräkningar för 2014.

Styrelsens egen utvärdering

Enligt Lagen (2000:193) om Sjätte APfonden ska styrelsen genomföra en egen
årlig utvärdering av styrelsens förvaltning
av fondmedlen, det vill säga en resultat-

Ägaren utövar kontroll
Regeringen
Finansdepartementet
Revisorer

AP6

årlig utvärdering av
verksamheten
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Styrelse

Ebba Lindsö

Per Strömberg

Katarina G Bonde

Född: 1955
Invald: 2011
Andr a uppdr ag:
Brummer & Partners.
Styrelseledamot i SBAB
Bank, Burenstam och Partners, LRF, Arbetsförmedlingen, Insynsrådet SCB, UNICEF
Sverige och Konungens
Stiftelse Ungt Ledarskaps
stipendiekommitté.

Född: 1968
Invald: 2011
Andr a uppdr ag:
Professor i finansiell ekonomi,
särskilt riskkapital, Handelshögskolan i Stockholm.
Adjungerad professor, University of Chicago Booth School
of Business.

Född: 1958
Invald: 2008
Andr a uppdr ag:
Styrelseordförande i
Propellerhead Software AB.
Styrelseledamot i Aptilo
Networks AB, Avega Group AB,
Mycronic AB, Micro Systemation AB och Image Systems
AB.

Henrik DageL

Olle Larkö

Född: 1958
Invald: 2011
Andr a uppdr ag:
Head of Special Operations på
Swedfund. Styrelseledamot i
Raffia Holdings Ltd, Athi River
Steel Ltd och HSF Wuxi Electro
Mechanic Ltd.

Född: 1952
Invald: 2006
Andr a uppdr ag:
Professor, Dekanus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet. Styrelseledamot i
European Dermatology Forum,
styrelsemedlem i Chalmers
stiftelse och medicinskt sakkunnig Domstolsverket.

Ordförande

Ledamot
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Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

LEDNING <<

Ledning

Karl Swartling
Vd

Född: 1965
Anställd: 2012
St yre l se uppdr ag:
Inga
Inga innehav i onoterade
företag.

Margareta
Alestig Johnson

Vice vd och administrativ chef
Född: 1961
Anställd: 2013
St yre l se uppdr ag:
Green Cargo AB och
0X2 Group AB.
Inga innehav i onoterade
företag.

Henrik Dahl

Karl Falk

Född: 1975
Anställd: 2008
St yre l se uppdr ag:
AP Partnerinvest Sec AB,
AP Industriinvest AB,
Amplico Kapital AB, DAWA
Däck AB, Gar Förvaltnings AB,
Industrial Equity (I.E.) AB samt
123 Servicecenters Fastighets
AB.
Inga innehav i onoterade
företag.

Född: 1972
Anställd: 2012
St yre l se uppdr ag:
AUVIMO AB och Fyrfond AB.
Inga innehav i onoterade
företag.

CFO

Mats Lindahl

Jonas Lidholm

Ulf Lindqvist

Född: 1964
Anställd: 2012
St yre l se uppdr ag:
Norrporten, Gnosjögruppen
AB, SLS Invest AB, Nordia
Innovation AB, Industrial
Equity (I.E.) AB, Bergsala AB
och Göteborg International
Film Festival.
Inga innehav i onoterade
företag.

Född: 1970
Anställd: 2001
St yre l se uppdr ag:
Styrelseledamot i AP Riskkapital AB, AP Partnerinvest
Fashion AB samt NetSys
Technology Group Holding AB.
Inga innehav i onoterade
företag.

Född: 1963
Anställd: 2008
St yre l se uppdr ag:
Inga
Inga innehav i onoterade
företag.

Chef Företagsinvesteringar

Chefsjurist

Chef Fondinvesteringar

Kommunikationschef
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Ersättningsnivåer, förmåner och
kostnader för representation
Regeringen antog 2009 riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i
AP-fonderna, övrig personal omfattades
inte. Det övergripande syftet var att slå
vakt om allmänhetens förtroende för
AP-fonderna. Sett ur ett större perspektiv
rymmer förtroendefrågan en mängd saker.
Ersättningar utgör en del, ansvarsfulla investeringar en annan. Öppenhet och transparens är ytterligare andra faktorer som
bygger förtroende.
AP6 redovisar arbetet med ansvarsfulla
investeringar på olika ställen i årsredovis
ningen, bland annat genom GRI-rapporte
ring. Här nedan redovisas förmåner, riktlinjer för ersättningar till samtlig personal
samt resultatet av en jämförelse av ersättningsnivån för samtliga anställda.

Analys av AP6:s
ersättningsnivåer

Regeringens riktlinjer för ledande
befattningshavare inom AP-fonderna

Privata kapitalförvaltare:

• Den totala ersättningen till AP-fondernas
ledande befattningshavare ska vara rimlig
och väl avvägd
• Den ska även vara konkurrenskraftig,
takbestämd och ändamålsenlig, samt
bidra till en god etik och organisationskultur
• Ersättningen ska inte vara löneledande i
förhållande till jämförbara institut utan
präglas av måttfullhet
• Rörlig lön, så kallad bonus, får inte ges
• Övriga anställda kan få rörlig lön, dock
maximalt motsvarande två månadslöner
AP6:s styrelse har beslutat:

• A ll personal, inte bara ledande befattningshavare, ska omfattas av regeringens
riktlinjer
• Ingen möjlighet till rörlig lön, så kallad
bonus
AP6 ska även verka för att riktlinjerna
tillämpas så långt som möjligt i företag där
AP6 har ett ägande.
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AP6 har låtit genomföra en utvärdering av
totala ersättningsnivåer (lön och pension)
till all anställd personal. För denna utvärdering har McLagan anlitats. Bolaget är
en del av Aon Consulting Company, ett
externt och oberoende internationellt
konsultföretag. Jämförelsematerialet har
delats in i två kategorier för att ta hänsyn
till skillnader i ersättningsstruktur och
ersättningsnivåer mellan dessa. AP6:s
verksamhet avviker till viss del från övriga
då fokus för verksamheten baseras på onoterade innehav. Detta innebär att AP6 har
ett behov av specifik kompetens hos medarbetare som identifierar, genomför och
bevakar investeringar i onoterade bolag.

• A FA Försäkring, Alecta, Alfred Berg,
American Express, AMF Pension, Brummer & Partners Fund Services, Carnegie, Euroclear, Folksam, GE Capital,
Handelsbanken Asset Management,
Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar
Fonder, Nordea Fonder, SEB Kapitalförvaltningen, SEB Wealth Management,
Skagen fonder, Skandia Liv, Swedbank,
Swedbank Robur och Ålandsbanken.
Statliga företag och myndigheter:

Statligt ägda finansiella företag:
Almi Invest, Fouriertransform, Industrifonden, Inlandsinnovation, SBAB, SEK
och Swedfund.
Myndigheter: Finansinspektionen, Kammar
kollegiet, Nobelstiftelsen, Riksbanken,
Riksbankens Jubileumsfond och Riksgälden.
Resultat av utvärdering

Resultatet av McLagans utvärdering visar
att totalersättningen (lön och pension) för
anställda på AP6:

• Totalt sett ligger 12 procent under den
privata marknaden.
• Totalt sett ligger 13 procent över jämför
bara befattningar inom statliga företag
och myndigheter.
Totalersättningen (lön och
pension) för anställda vid AP6
i jämförelse med
AP6 2014

AP6 2013

–12 %

–8 %

+ 13 %

+9%

Privata
kapitalförvaltare
Statliga företag och
myndigheter

Slutsatsen från styrelsen för AP6 är att
ersättningar till de anställda därmed kan
anses som rimliga och i enlighet med regeringens riktlinjer. Det vill säga att ersättningsnivåerna är väl avvägda och konkurrenskraftiga, i jämförelse med andra bolag
med fokus på förvaltning av långsiktigt
kapital.
Kostnader för representation och
skattepliktiga förmåner 2014

De senaste två åren har AP6 sett över för
måner och regler för representation. Detta
görs med utgångspunkt från att vara en
attraktiv och modern arbetsgivare som
hanterar offentliga medel.
Här har gjorts ett medvetet val när till
exempel tjänstebilar avskaffades och kollektivtrafikkort infördes. För representation
gäller att den ska vara rimlig och ändamålsenlig. Till exempel är alkohol inte tillåtet
vid intern representation.
Kostnad
Representation
(Intern och extern)
Skattepliktig förmån
(Kollektivtrafikkort
och rikskuponger/rikskort)

SEK/anställd/år
1 382

10 946

förvaltningsberättelse <<

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sjätte AP-fonden (AP6) avger härmed årsredovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2014. Efterföljande resultat- och balansräkningar, specifikationer och bokslutskommentarer
utgör en integrerad del av årsredovisningen.
Årets väsentliga händelser

Strategin som fastställdes av den delvis nya styrelsen 2011 anses
nu helt implementerad i Sjätte AP-fondens verksamhet. Målet är
tydligt och avser att skapa långsiktigt hög avkastning med en tillfredställande riskspridning genom investeringar på den onoterade
riskkapitalmarknaden. Portföljen för direktinvesteringar är nu omstrukturerad och resurserna omställda till att bygga en diversifierad
framtida portfölj med en väl avvägd riskprofil. Inom investeringsorganisationen utvecklas nu det internationella kontaktnätet vilket
har bidragit till att AP6 utgör en viktig nordisk samarbetspartner
för flera utländska investerare, något som påverkar affärsflödet
positivt och ger fler och större syndikat att genomföra investeringar
med. För AP6:s fondinvesteringar har den geografiska breddningen
inneburit att ett flertal pan-europeiska fonder utvärderats under
året. Resultatet är utfästelser till två välrenommerade buyout-fonder.
Totalt utfästes 2,1 miljarder kr till riskkapitalfonder varav 2,0
miljarder kr inom buyout och 0,1 miljarder kr inom venture capital.
Investeringsorganisationens korsvisa kompetensutnyttjande
mellan fondinvesteringar och företagasinvesteringar fortsätter,
vilket ger effektivitet i organisationen och i de interna processerna.
Företagsinvesteringar bidrar med sin kompetens vid de utfästelser
som genomförs till nya fonder, vad avser de fall där processen kräver utvärderingar av AP6:s befintliga investeringar i portföljbolag.
Fondinvesteringar bidrar, genom investeringar i fonderna, med ett
viktigt kontaktnät. Företagsinvesteringar har exempelvis den unika
möjligheten att få arbeta med och selektivt utvärdera investeringsförslag (co-investeringar) som uppkommer i bolag vars huvudägare
utgörs av fonder som AP6 investerat i. Investeringsförslagen är ofta
väl genomlysta av huvudägaren, vilket leder till ett mycket effektivt
resursutnyttjande med minimerade transaktionskostnader som
följd. Flödet av nya affärsmöjligheter har varit gynnsamt under
året vilket för direktinvesteringar har inneburit att investeringar
genomförts till ett sammanlagt värde om cirka 2,0 miljarder kr.
Investeringstakten för både företags- och fondinvesteringar ligger i
linje med den långsiktiga plan som styrelsen fastställt och aktiviteten förväntas vara fortsatt hög under 2015.
Starkt börsår, men avkastning i mogna bolag överträffar
målet över längre tid

Under 2014 rusade börsen återigen, och därmed också AP6:s
noterade målindex (SIX Nordic 200 Cap GI) som steg med hela
17 %. Det kan därmed konstateras att AP6 inte lyckats nå upp till

årets mål som uppgick till 19,5 % (indexutveckling om 17,0 % plus
överavkastningsmål om 2,5 %). Vad som bör beaktas är att AP6
investerar i onoterade tillgångar som av naturliga skäl inte speglar
den volatilitet och riskprofil som finns i en noterad aktieportfölj
eller i ett enskilt noterat index. Ambitionen är istället att befintliga
investeringar tillsammans med dem som successivt genomförs
ska ge en hög stabil avkastning över lång tid. Av denna anledning
ska inte avkastningen jämföras med ett enskilt år på börsen utan
istället utvärderas över tid och över flera konjunkturcykler. Analys
sedan starten av verksamheten (18 år) respektive 10 år visar på en
avkastning inom segmentet mogna bolag om 15,1 respektive 13,0
%, vilket ska jämföras med målet för perioderna som uppgår till
12,3 respektive 13,6 %. Det kan därmed konstateras att de investeringar som gjorts i mogna bolag (buyout) och som ligger till grund
för nuvarande strategi, har varit mycket framgångsrika. AP6:s
totala avkastning når inte upp till målet i någon av perioderna,
men detta får ses som mindre relevant då resultatet belastas av tidigare strategi och de investeringar som då genomfördes i tidig fas
(venture capital).
Fondkapital

Sedan 2003 har majoriteten av det allokerade kapitalet varit investerat i onoterade bolag. En analys visar att fondkapitalet under
perioden 2005–2014, det vill säga de senaste 10 åren, vuxit från
13,9 miljarder kr till 23,6 miljarder kr vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,4 %. AP6 startade i slutet av 1996 med
ett fondkapital på 10,4 miljarder kr vilket fram till utgången av
2014 har vuxit med 13,2 miljarder kr till 23,6 miljarder kr. Detta
motsvarar en total värdetillväxt sedan starten på cirka 127 % och
en årlig genomsnittlig tillväxt på 4,6 %.
AP6 är en stängd buffertfond vilket innebär att det inte finns
några krav på att årligen betala in eller ta emot pengar för att
balansera det allmänna pensionssystemets betalningsflöden. Detta
medför att vinster återinvesteras samt att eventuella förluster måste
täckas av fondkapitalet.
Vid utgången av 2014 uppgick det av AP6 utfästa, ännu ej utbetalade, kapitalet till investeringar i fonder och direktägda bolag till
5,5 miljarder kr (5,6).
Resultat

Nettoresultatet för 2014 uppgår till 1 441 miljoner kr (1 860)
vilket motsvarar en avkastning på 6,5 % (9,2). Avkastningen ska
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jämföras med avkastningsmålet för 2014 som uppgick till 19,5 %.
Resultatet för åren 2005–2014 uppgår till 9 666 miljoner kr. Detta
motsvarar en årlig avkastning om 5,4 % och ska jämföras med av
kastningsmålet för perioden som uppgår till 13,6 %.
Resultatet utgörs av realiserade och orealiserade värdeförändringar i tillgångar samt räntor och utdelningar. Det realiserade
resultatet består av skillnaden mellan försäljningsintäkt och bokfört värde vid tidpunkten för avyttring. Därutöver ingår eventuella
nedskrivningar av anskaffningsvärden. Det orealiserade resultatet
består av värdeförändringar i befintliga innehav. Kostnaderna
utgörs av externa och interna förvaltningskostnader hänförliga till
investeringsverksamheten samt interna gemensamma kostnader.
Förvaltningskostnader

Kostnaderna delas in i externa och interna förvaltningskostnader
respektive gemensamma kostnader.
Externa förvaltningskostnader avser främst förvaltningsavgifter
som betalas till förvaltare av noterade innehav.
I de interna förvaltningskostnaderna ingår personalkostnader
som är relaterade till investeringar i fonder, direktägda bolag och
likviditetsförvaltningens innehav. Här ingår också kostnader som
är direkt hänförliga till investeringsverksamheten.
I gemensamma kostnader ingår personalkostnader för vd och
gemensamma specialistfunktioner samt kostnader för lokaler,
externt köpta tjänster, IT samt allmänna kontorsomkostnader. Då
AP6 inte bedriver momspliktig verksamhet får ingående moms
inte lyftas. Denna kostnadsförs därför löpande och ingår i AP6:s
kostnader.
Den förvaltningsavgift som betalas till de fonder som investerar
i onoterade företag redovisas som en del av anskaffningskostnaden
för respektive fond. Aktiverade förvaltningsavgifter nedvärderas
därefter vid varje årsbokslut.
De totala kostnaderna för AP6 uppgick under 2014 till 120
miljoner kr (121), varav 72 miljoner kr (71) är hänförligt till investeringsverksamheten och likviditetsförvaltningen, och 48 miljoner
kr (50) avser gemensamma kostnader

Organisation och medarbetare

AP6 ägs av staten och ligger under finansdepartementet. Organisatoriskt består investeringsorganisationen av företagsinvesteringar
och fondinvesteringar. Dessa förvaltar det som AP6 i analyssammanhang kallar för det sysselsatta kapitalet. Utöver detta finns en
förvaltning av likviditeten vilket inkluderar investeringar i räntebärande värdepapper samt i noterade småbolagsfonder. Likviditets
förvaltningen hanterar den likviditetsreserv som hålls för att
genomföra ny- och tilläggsinvesteringar inom företag och fonder.
Som stöd till investeringsverksamheten finns administrativa funktioner som juridik, ekonomi, business control, personaladministration och IT. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Antalet anställda inom AP6 uppgick vid årsskiftet till 35
personer (33). Ytterligare personaluppgifter återfinns under not 8.
För mer information kring AP6:s organisation och medarbetare
hänvisas till hemsidan, www.apfond6.se.
Investeringsverksamheten

Affärsverksamheten delas in i investeringsverksamheten respektive likviditetsförvaltningen. Investeringsverksamheten består av
investeringar direkt i företag samt indirekta investeringar i företag
genom fonder. Investeringsfokus är i huvudsak Norden.
Företagsinvesteringar

Företagsinvesteringars marknadsvärderade kapital uppgick till
10,8 miljarder kr (9,0) vid utgången av 2014 och årets resultat före
interna kostnader uppgick till 372 miljoner kr (418).
Under 2014 genomförde AP6 ett flertal transaktioner, både köp
och försäljningar. Holmbergs Childsafety (ledande leverantör av
säkerhetsdetaljer till bilbarnstolar) samt Unfors RaySafe (leverantör
av utrustning för realtidsmätning av strålning), såldes för sammanlagt 346 miljoner kr. Bolagen värderades till försäljningspris vid
föregående årsskifte varför resultateffekten för året är marginell.
Flera förvärv, som ligger i linje med strategin, genomfördes
också. I januari 2014 slutfördes investeringen i det finska bolaget
Salcomp, som är en global världsledande tillverkare av laddare för

Sjätte AP-fondens utveckling 2005 –2014
Avkastningsutveckling, %
Jämförelseindex1

2005
8,9
6,1

2006
13,7
7,2

2007
14,1
9,0

2008
–16,6
7,4

2009
11,3
7,5

2010
9,4
6,5

2011
–6,9
7,7

2012
9,2
20,2

2013
9,2
30,0

2014
6,5
19,5

Fondkapital, Mdkr

15,1

17,2

19,6

16,4

18,2

19,9

18,5

20,2

22,1

23,6

1 373
–7

2 215
–20

2 610
–33

–3 108
–17

1 999
–16

1 874
–22

–1 237
–23

1 838
–21

1 982
–24

1 561
–22

–125
1 241

–131
2 064

–145
–127
2 432 –3 252

–130
1 853

–146
–120
1 706 –1 380

–116
1 701

–98
1 860

–98
1 441

Resultatsammanfattning, MSEK
Resultat före kostnader
Externa förvaltningskostnader
Interna förvaltningskostnader och
gemensamma kostnader
Årets resultat

1. Jämförelseindex: 2003–2011 absolut avkastningsmål. 2012–2014 avkastningsmål SIX Nordic 200 Cap GI +2,5 %.

38 | Sjätte AP-fonden 2014

förvaltningsberättelse <<

mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Investeringen
innebär att AP6 ingår ett ägarsamarbete med Nordstjernan, som
förblir majoritetsägare. En investering har också genomförts i Tobii
Technology som är ett svenskt företag som fokuserar sin affär på
att utveckla och sälja produkter för ögonstyrning och blickmätning
– så kallad ”eye tracking”. Vidare har tre co-investeringar genomförts, fördelat på EQT (informationstjänstebolaget Bureau van
Dijk), Nordic Capital (kredithanteringsbolaget Lindorff) samt
HgCapital (IT-bolaget Visma). De två förstnämnda har uppkommit genom de långa och starka relationer som skapats genom
investeringar i fonder. Investeringen med HgCapital är unik då
denna är en effekt av utökade internationella kontaktytor och en
önskan att få AP6 som nordisk samarbetspartner. Ovanstående
investeringar uppgår till totalt cirka 2 miljarder kr.
Marknadsvärdet på investeringar i bolag i mogen fas (buyout)
uppgår till totalt 9,9 miljarder kr och årets resultat före interna
förvaltningskostnader till 295 miljoner kr. Resultatet ger en avkastning för året om 3,2 %. För de mogna bolagen utgörs resultatet till
stor del av Norrporten och Volvofinans vilka bidragit med totalt
462 miljoner kr. För Norrportens del är det främst härlett till en
god värdeutveckling i fastighetsbeståndet. Volvofinans visar sitt
bästa resultat någonsin och bolagets direktavkastning förväntas
successivt öka de kommande åren. De båda innehaven, som till
sammans utgör 7,1 miljarder kr eller 66 % av direktinvesteringsportföljen, värderas till substansvärdet. Vid en jämförelse med
liknande noterade bolag och deras premie på aktiemarknaden får
detta anses som försiktigt. Den nya investeringen i Salcomp följer
planen där framför allt det andra halvåret visade på god tillväxt
under lönsamhet. Innehavet i det norska offshoreserviceföretaget
Aibel har under året nedvärderats till följd av den dramatiska
utvecklingen på marknaden och den osäkerhet detta medför.
Marknadsnedgången som inleddes 2013 har under året accelererat
ytterligare vilket belastar hela sektorn. Aibel, som bolag, har i en
mycket svår marknadssituation vidtagit de åtgärder som krävts
och anses fortsatt konkurrenskraftigt i väntan på marknadens
återhämtning.
Marknadsvärdet på investeringar i tidig fas (venture capital)
uppgår till 0,9 miljarder kr och årets resultat till 78 miljoner kr.
Resultatet ger en avkastning för året om 8,0 % och kan främst
härledas till en positiv utveckling av Apotea. Bolaget som är ett
marknadsledande apotek inom distanshandel har bidragit till årets
resultat med 51 miljoner kr.
Avkastning för affärsområdet sedan start (1997–2014) respektive tio år (2005–2014) uppgår för buyout till 15,2 % respektive
9,7 %. Motsvarande siffra för venture capital uppgår till –17,5 %
respektive – 7,1 %, vilket främst är ett resultat av tidigare strategiska inriktning. Investeringar inom det mogna segmentet överträffar
målet som sedan start uppgår till 12,3 %, men ligger något under
målet för de senaste tio åren som uppgår till 13,6 %. Avkastningen
för buyout-segmentet får över tid anses som tillfredställande hög
och framtidsutsikterna för dessa investeringar som fortsatt goda.

Fondinvesteringar

Fondinvesteringar investerar i fonder med erfarna managementteam, vilka investerar i företag inom marknadssegmenten venture
och buyout. Investeringarna görs huvudsakligen i primära fonder
men även inom secondary-marknaden genom utfästelser till
secondary-fonder och genom förvärv av secondary-andelar. Affärs
området är indelat i tre delportföljer: buyout, venture capital och
secondaries. Samtliga investeringar inom den sistnämnda port
följen är gjorda inom segmentet buyout. Affärsområdets marknadsvärderade kapital uppgick vid utgången av 2014 till 6,3 miljarder kr
(5,9) och årets resultat före interna kostnader uppgick till 796
miljoner kr (763).
Det marknadsvärderade kapitalet inom buyout-portföljen
uppgick till 5,0 miljarder kr (4,5) vid utgången av 2014 och årets
resultat före interna kostnader uppgick till 677 miljoner kr (637).
Resultatet har påverkats positivt av uppvärderingar i portföljen
samt av de realiseringar som gjordes till högre värden än ingående
marknadsvärde. Under 2014 har AP6:s fondinvesteringar utfäst
kapital till två nya pan-europeiska buyout-fonder, Bridgepoint V
(100 miljoner euro) samt Carlyle IV (100 miljoner euro). Vidare
har utfästelserna till venture-fonden Northzone och secondaryfonden Cubera VII utökats med 5 respektive 13,8 miljoner euro.
Det marknadsvärderade kapitalet inom venture uppgick vid
utgången av 2014 till 1,3 miljarder kr (1,3) och årets resultat före
interna kostnader uppgick till 119 miljoner kr (125).
Avkastning för fondinvesteringar sedan start (1997–2014)
respektive tio år (2005-2014) uppgår till 14,9 % respektive 19,7 %
inom buyout. Motsvarande siffra för venture capital uppgår till
–3,1 % respektive –3,7 %. Investeringar inom det mogna segmentet överstiger därmed målet för dessa perioder som uppgår till
12,3 % respektive 13,6 %. Liksom för direktinvesteringarna
styrker denna avkastning nuvarande strategi som innebär att nya
utfästelser fokuseras mot riskkapitalfonder som gör investeringar
i mogna bolag. Utfästelser till venture capital-fonder görs fortfarande, om än i mindre utsträckning än tidigare.
förvaltning av likviditetsreserven

Likviditetsreserven utgör den del av AP6:s kapital som inte är investerat inom investeringsverksamheten. Likviditetsreservens syfte
är att upprätthålla en god betalningsberedskap och förvaltningen
ska ske med låg risk och god riskspridning. Investeringar sker i
räntebärande värdepapper med hög likviditet. Målsättningen för
förvaltningen avseende räntebärande värdepapper är att uppnå en
avkastning i linje med OMRX T-Bill. Utöver detta har likviditetsförvaltningen också till uppgift att hantera de finansiella risker som
kan uppstå inom verksamheten, samt vid behov upplåna kapital.
I tillägg till de räntebärande tillgångarna har likviditetsförvalt
ningen även ett antal placeringar i noterade småbolagsfonder.
Dessa placeringar avser externt förvaltade fonder som gör investeringar i små och medelstora noterade företag. Under 2014 har en
del avyttringar av dessa genomförts, vilket skapat försäljningsin-
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täkter om 746 miljoner kr. Kvar finns innehavet i Lannebo Microcap som vid årsskiftet hade ett marknadsvärde om 1,6 miljarder kr.
De noterade småbolagsfonderna utvecklades positivt även under
2014 och bidrog med ett resultat om 324 miljoner kr (703).
AP6 har sedan genomförd strategiförändring under 2011
omstrukturerat portföljen för direktinvesteringar vilket inneburit att
ett antal bolag avyttrats. Vidare har mogna bolag inom fondinvesteringar och företagsinvesteringar fortsatt att leverera stora inflöden.
Detta får till följd att likviditeten idag är större än vad som kan
anses nödvändigt för att kunna parera den totala portföljens inoch utflöden, samt optimera den kortsiktiga avkastningen. Aktivi
teten inom investeringsverksamheten förväntas vara fortsatt hög
de kommande åren varför likviditetsreserven över tid förväntas
minska. Vid utgången av 2014 uppgick det marknadsvärderade
kapitalet inom likviditetsförvaltningen till totalt 6,4 miljarder kr
(7,1), varav de noterade småbolagsfonderna utgjorde 1,6 miljarder kr
(2,1). Resultatet för likviditetsförvaltningen som helhet uppgick till
371 miljoner kr (745).
Utvärdering mot verksamhetens mål

Enligt Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden ska styrelsen för
AP6 genomföra en egen årlig utvärdering av förvaltningen av
fondmedlen, det vill säga en resultatuppföljning. Utvärderingen
ska lämnas till regeringen i samband med att årsredovisning och
revisionsberättelse överlämnas. Utvärderingen sammanställs i en
separat rapport som återfinns på AP6:s hemsida.
utvärdering AV AVKASTNINGSMÅL

Under 2012 implementerade AP6 ett nytt avkastningsmål. Utgångspunkten var att på bästa sätt reflektera strategisk inriktning samt
spegla det som utgör branschpraxis. Syftet var att finna ett index
som framställer specifika jämförelsedata för onoterade bolag.
Ganska snart framkom att befintliga index inte uppfyllde kriterierna vad gäller validitet, integritet och kvaliteten på data. I stället
gjordes ett urval av olika breda aktieindex utifrån AP6:s strategiska
inriktning med tyngdpunkt på mogna bolag i Norden. Resultatet
blev Handelsbankens Nordix All-Share Portfolio Index Total
Return. Under 2013 upphörde detta index att publiceras externt.

Idag ägs och beräknas indexet av SIX på exakt samma sätt som tidigare. Indexet publiceras nu under namnet ”SIX Nordic 200 Cap
GI”. AP6:s mål utgörs av detta index med påslag för en riskpremie
för onoterade bolag om 2,5 %. Analyserna i årsredovisningen
avseende AP6:s avkastning under olika tidsperioder görs i relation
till detta index.
AP6 har tidigare konstaterat att ett noterat mål inte är rättvisande för verksamheten. Framför allt får det en begränsad relevans
vid utvärdering av AP6:s avkastning under kortare perioder. Målet
ska också användas för att på sikt utvärdera befintlig strategi och
inte jämföras med investeringsverksamheten historiskt. Arbete
med att utveckla ett onoterat index pågår hos ett antal indexleverantörer som AP6 varit i kontakt med. Detta arbete kommer att
följas och en fördjupad analys och diskussion kring ett eventuellt
byte av mål kan bli aktuellt när det finns ett alternativ som bättre
speglar AP6:s tillgångsslag.
Regeringens utvärdering

På uppdrag av regeringen genomför finansdepartementet en årlig
utvärdering av AP6:s verksamhet. Denna görs för samtliga APfonder med hjälp av externa konsulter. Utvärderingen presenteras
i en skrivelse till Sveriges riksdag och offentliggörs i samband med
att regeringen fastställer resultat- och balansräkningarna för året,
vilket normalt sett görs under maj månad efterföljande år.
Utvärderingen behandlar främst de avkastningsmål som
styrelsen fastställt samt hur väl investeringsverksamheten uppnått
fastställda mål. Utöver detta görs analyser för att bedöma APfondsystemets effektivitet ur ett generellt perspektiv. Den senaste
skrivelsen återfinns på regeringens och på AP6:s hemsida.
Viktiga händelser
efter räkenskapsårets utgång

Efter årsskiftet har AP6 slutfört co-investeringen i Siemens
Audiology Solutions tillsammans med EQT. AP6:s utfästelse till
Carlyle IV om 100 miljoner euro är villkorad till att fonden ska
nå en storlek om 2 miljarder euro. Nuvarande bedömning är att
fonden når förväntad storlek varför utfästelsen redovisas såsom en
ansvarsförbindelse i likhet med övriga utfästelser.

Sjätte AP-fondens resultat och fondkapital per affärsområde
Resultat
MSEK

Företagsinvesteringar
Fondinvesteringar
Likviditetsförvaltning & Riskhantering
Gemensamt kapital, netto
Interna förvaltningskostnader
Gemensamma kostnader
Totalt
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2010
729
141
982
–
–62
–84
1 706

2011
–1 701
748
–307
–
–56
–64
–1 380

2012
526
910
381
–
–55
–61
1 701

2013
418
763
777
–
–48
–50
1 860

2014
372
796
371
–
–50
–48
1 441

Summa
344
3 358
2 204
–
–271
–307
5 328

Avkastning före
kostnader, % Marknadsvärderat
2010–2014 kapital 2014-12-31
0,8
10 810
12,8
6 284
–
6 424
–
32
–
–
–
–
5,3
23 550
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Hållbart företagande

Hållbarhet gäller för såväl investeringar, organisation som för ledarskap. Hållbarhetsaspekten är en viktig utgångspunkt och en förutsättning för att kunna generera en långsiktigt hög avkastning på de
pensionsmedel som AP6 har som uppdrag att förvalta. Under året
har det intensiva arbetet avseende dessa frågor fortsatt. AP6 rapporterar enligt GRI (Global Reporting Initiative) och har anslutit
sig till PRI (FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar) och Global
Compact. Genom detta är kravställandet tydligt formaliserat i både
investeringsprocess och under innehavstid både vad gäller företagsinvesteringar och fondinvesteringar. Förutsättningarna för de två investeringstyperna skiljer sig åt vilket också återspeglas i implementeringen av hållbarhetsarbetet. En gemensam nämnare är dock att AP6
agerar kravställare. Företag där AP6 har ett direkt ägande, uppmanas
att ansluta sig till Global Compact. Företagsinvesteringar består av
innehav av olika storlek och med olika ägarandel, vilket gjort att AP6
måste anpassa modellerna för olika förutsättningar. Fonder där AP6
har en ägarandel, uppmanas att ansluta sig till eller verka i enlighet
med PRI:s principer. Oavsett typ av investering, direkt eller indirekt,
ingår det i uppdraget för det pågående arbetet med hållbarhetsfrågor
att det ska finnas modeller för kravställande, uppföljning och kontroll
samt avvikelserapportering med åtgärder. Hållbarhetsarbetet utförs
också med syfte att uppfylla de lagkrav som ställs inom miljöbalken,
vilket inkluderar tillämpning av försiktighetsprincipen.
   
Sjätte AP-fondens finansiella instrument
och påverkan på resultat

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett regelverk som är internationellt accepterat och AP6 utvärderar löpande
på vilket sätt årsredovisningen kan förändras och förbättras i
syfte att ge en rättvisande och transparent bild av verksamheten.
I enlighet med detta regelverk ska betydande upplysningar lämnas
avseende finansiella instrument. Upplysningar i enlighet med
IFRS 7 syftar till att göra det möjligt för en användare att bedöma
betydelsen av finansiella instrument, för AP6:s finansiella ställning
och resultat. Till detta hör även karaktären och omfattningen av
de finansiella risker som följer av innehaven och som AP6 därmed
är exponerad för. Nedan beskrivs hur de finansiella instrumenten
påverkar resultatet, den finansiella ställningen, vilka risker som
föreligger avseende de aktuella innehaven samt hur dessa hanteras.
Som utgångspunkt ska nämnas att finansiella instrument enligt
Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden ska värderas till verkligt
värde. För ett finansiellt instrument innebär detta att det definieras
som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller
en skuld regleras. Detta ska ske mellan kunniga parter som är
oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. AP6 klassificerar sina tillgångar till verkligt värde
enligt nedanstående värderingshierarki. Nivåerna sätts utifrån de
marknadsdata som finns tillgängliga vid värderingstillfället.

Verkligt värde hierarki
MSEK

Nivå 1

Aktier och andelar
Räntebärande värdepapper

1 615
4 625

Kassa

Nivå 2

Totalt
verkligt
Nivå 3
värde

– 16 785 18 400
–162
444
4 907

210

–

–

210

Nivå 1) Noterade priser finns att tillgå på aktiva marknader för identiska
tillgångar och skulder.
Nivå 2) Finansiella instrument som inte tillhör nivå 1 tillhör istället nivå 2
om det finns noterade priser på inaktiva marknader eller om värdet
kan härledas från noterade priser.
Nivå 3) I dessa fall finns ingen observerbar marknadsdata som kan användas på tillgången.

Årets förändring inom nivå 3
MSEK

Ingående balans 1 januari
Investeringar
Förändring i verkligt värde*
Avgår anskaffningsvärde
Valutakursdifferenser och
övrigt
Utgående balans
31 december

Företags
Fondin investeringar vesteringar
8 905
2 047

Totalt

5 884 14 789
1 167
3 214

272

424

696

–537

–1 400

–1 937

105

362

467

10 792

6 436 17 229

* Inom nivå 3 ingår ej derivat för valutasäkring varför posten ”förändring
i verkligt värde” och affärsområdenas utgående balans kan skilja något
mot angivna siffror i not och löptext.

Som tabellen visar klassificeras större delen av AP6:s investerade kapital i nivå 3. Detta innebär att det i många fall inte finns
någon marknadsdata att tillgå när tillgångarna ska värderas. AP6
använder IPEV:s principer som ramverk vid värderingen. Vid
värderingstillfället tillämpas flertalet metoder såsom diskonterat
kassaflöde, substansvärdering, multipelvärdering etc (se vidare
under redovisningsprinciper i Not 1).
En del av AP6:s bolag värderas baserat på en modell där framtida kassaflöden blir en indikator på bolagets värde. Förutsättningen
för att denna värderingsmetod ska fungera är att bolaget med rimlig säkerhet kan prognostisera sitt framtida kassaflöde. Eftersom
framtida kassaflöden diskonteras till ett nuvärde är det viktigt att
använda en korrekt kalkylränta. Denna utgör en vägning av kostnaden för lånat och eget kapital och benämns ”WACC” (Weighted
Average Cost of Capital). Kostnaden för eget kapital är att likställa
med det avkastningsmål som AP6 ställer på den del av verksamheten i bolaget som alltså inte kan finansieras externt genom exempelvis banklån. Upplåningskostnaden är i regel lägre än kostnaden
för eget kapital och speciellt då räntekostnader är skattemässigt
avdragsgilla i bolaget. För ett bolag i tidig fas utan möjligheter till
extern finansiering, blir således avkastningsmålet för eget kapital
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relativt högt och ger därmed en betydligt mer restriktiv värdering
i form av lägre bolagsvärde. Det motsatta innebär att ett bolag
med goda finansieringsmöjligheter får en lägre WACC och därmed
också ett högre bolagsvärde i modellen. Den kalkylränta som AP6
använder är central för hur bolaget värderas och därmed också hur
värdeförändringar uppkommer i AP6:s resultaträkning. De viktigaste parametrarna i modellen är dock bedömningen av bolagets
framtida utveckling såsom tillväxt, rörelsemarginal, investeringsbehov med mera. De risker som därmed främst påverkar bolagets
värde är marknadsrisk och performancerisk (se avsnitt Risker i
Sjätte AP-fondens verksamhet).
Värdering till synlig substans är en metod som används av AP6
vid värderingen av Norrporten och Volvofinans. I denna metod
görs inte någon direkt bedömning av bolagens framtida intjäningsförmåga eller hur motsvarande noterade bolag värderas. Värderingen sker istället till justerat eget kapital, vilket vid jämförelse
med övriga marknadsdata visar på en försiktig värdering av dessa
två bolag vid bokslutet 2014.
Den vanligaste värderingsmetoden, som också är den metod
som AP6 använder mest, är multipelvärdering mot så kallade
”peer groups”. Dessa utgörs av ett kluster av liknande bolag, oftast
noterade, som påminner om företaget som ska värderas. En börsnedgång leder sannolikt till lägre multiplar vilket därmed också
ger lägre värden i en onoterad portfölj. Vid en turbulent börs måste
också ett visst mått av försiktighet användas när värderingen delvis
baseras på multiplar. De multiplar som är vanligast förekommande
vid AP6:s värderingar är EV/Sales och EV/EBITDA (se definitioner).
Ett fåtal av AP6:s innehav är så kallade ”pre revenue-bolag”,
det vill säga bolaget har ännu inte någon verksamhet som generar
intäkter. Dessa bolag är mycket svåra att värdera och av naturliga
skäl används en restriktiv värdering som ofta innebär anskaffningsvärde eller lägre.
De private equity-fonder som AP6 investerar i tillämpar samma
värderingsmetodik som ovan. AP6 utvärderar löpande de värderingsmetoder som används och därmed också de värderingar som
rapporteras kvartalsvis.
Vad gäller AP6:s noterade innehav inhämtas aktuell marknadsdata vid bokslutstillfället. Investeringar av detta slag har därför
inget inslag av bedömning vid värderingen.
Risker i Sjätte AP-fondens verksamhet

Varje investering på den finansiella marknaden innebär ett risktagande. AP6 står därför inför ett antal affärsrisker där de mest
väsentliga kan delas in i följande fem kategorier.
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Marknadsrisk: Avser risken att ett verkligt värde eller framtida
kassaflöde från en investering kommer att variera på grund av förändringar i marknaden. De marknadsrisker som främst påverkar
AP6 är aktiekurs-, valuta- och ränterisk. Både fond- och företagsinvesteringar är utsatta för dessa risker och de följs därför upp
kontinuerligt. Av AP6:s tillgångar, värderade till marknadsvärde,
får högst 10 % vara utsatta för valutarisk. Av denna anledning
använder AP6:s derivatinstrument i syfte att hedga valutarisken.
AP6:s marknadsvärderade tillgångar i utländsk valuta uppgick
vid årsskiftet till 6 290 miljoner kr (4 038) varav tillgångar i euro
är enskilt störst med ett marknadsvärde om 3 104 miljoner kr
(1 089). Av det totala marknadsvärdet var 5 655 miljoner kr (3 471)
valutasäkrat vilket ger en valutaexponering på 3,6 % (2,7) i förhållande till fondkapitalet. AP6:s mål enligt fastställd finanspolicy är
att valutaexponeringen ska befinna sig inom intervallet 0–5 %.
Kredit och motpartsrisk: Uppkommer som en effekt av ett bolags
eller en fonds oförmåga eller ovilja att fullfölja sina kontraktsenliga
förpliktelser eller andra åtaganden, vilket därmed kan innebära
förluster. I dessa fall arbetar AP6 med diversifiering av portföljen
så att exponeringen mot enskilda innehav inte ska vara för stor.
Risken hanteras också genom att styrelsen varje år beslutar om en
framtida allokeringsplan som visar hur medlen framåt ska fördelas
mellan tillgångsslag och affärsområden.
Likviditetsrisk: Denna risk kan bäst beskrivas som risken för
finansieringskris. Likviditetsrisk uppstår bland annat då tillgångar,
skulder samt åtaganden har olika löptid. Eftersom AP6 varken har
några in- eller utflöden till pensionssystemet behöver AP6 endast
beakta den egna investeringsverksamheten. Till skillnad från övriga buffertfonder regleras inte i lag hur stor andel av kapitalet som
ska vara placerat i investeringar med låg likviditetsrisk. AP6:s mål
är att likviditetsreserven normalt bör uppgå till 5–10 % av AP6:s
totalt förvaltade kapital. Vidare finns också en kreditlina som kan
utnyttjas om finansieringsbehov uppkommer.
Performance risk: Avser risken att ett innehav inte utvecklas
i enlighet med uppsatt målsättning i exempelvis ägarplan eller
affärsplan. Risken följs upp av företagsinvesteringar och fondinvesteringar men för företagsinvesteringar måste åtgärder mer aktivt
vidtas i de fall risken ökar. AP6 följer sina investeringar genom att
vara aktiv ägare med målsättning att ha minst en styrelserepresentant i varje onoterad direktinvestering. Vidare följs bolagens finansiella utveckling på månadsbasis genom representativa analyser.
Operativa risker: Risken för ekonomiska förluster till följd av
mänskliga fel, icke ändamålsenliga processer, externa händelser
eller felaktiga system. AP6 hanterar dessa risker genom att bland
annat dokumentera och kartlägga olika processflöden. Vidare
genomförs riskscenarier där risker och hot analyseras.

resultaträkning <<

Resultaträkning

MSEK

Investeringsverksamheten
Nettoresultat noterade aktier och andelar
Nettoresultat onoterade aktier och andelar
Aktieutdelning
Ränteintäkter/-kostnader, netto
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Förvaltningskostnader
Gemensamma kostnader
Årets resultat

Not

2014

2013

2
3

291
1 182
86
82
–80
–72
–48

751
1 064
31
112
23
–71
–50

1 441

1 860

4
5
6, 8
7, 8
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Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

9, 10
9, 11
9, 12

1 615
16 785
5 069

2 193
14 595
5 022

23 469

21 810

86
1
71
210

104
13
81
179

368

377

Summa tillgångar

23 837

22 187

FONDKAPITAL OCH SKULDER
Fondkapital
Grundkapital
Balanserat resultat
Årets resultat

10 366
11 743
1 441

10 366
9 883
1 860

Summa fondkapital

23 550

22 109

248
34
5

54
16
8

MSEK

TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar
Aktier och andelar i noterade bolag och fonder
Aktier och andelar i onoterade bolag och fonder
Övriga räntebärande värdepapper
Summa placeringstillgångar
Fordringar och andra tillgångar
Derivat för valutasäkring
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

13

Summa fordringar och andra tillgångar

Kortfristiga skulder
Derivat för valutasäkring
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa fondkapital och skulder
Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser
Åtagande - utfäst, ännu ej utbetalat kapital
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15

287

78

23 837

22 187

665
5 542

535
5 567
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Noter
Alla siffror anges i miljoner kronor om inget annat anges.

Not 1

Redovisningsprinciper

Sjätte AP-fonden (AP6) följer det regelverk som finns i Lagen
(2000:193) om Sjätte AP-fonden. Denna lag trädde i kraft 1 januari
2001. Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed.
Till följd av den lag som styr AP6, ska samtliga placeringar värderas till verkligt värde i AP6:s redovisning. Det har inte skett några
förändringar i AP6:s redovisningsprinciper under 2014.
Redovisning enligt IFRS
IFRS är ett regelverk som är internationellt accepterat och AP6
utvärderar därför löpande de förändringar som sker på detta område. Det ska dock poängteras att det inte finns någon möjlighet
för AP6 att följa IFRS fullt ut då AP6 enligt lag inte ska upprätta
någon koncernredovisning. Som en konsekvens härav så måste
AP6 för varje enskild standard avgöra vad som är tillämpligt och
därefter bedöma vilka uppgifter som ska presenteras för att en
extern läsare ska få en rättvisande bild samtidigt som årsredovisningen ska hållas överskådlig. Bedömningen är att årets resultat
för AP6 i all väsentlighet överensstämmer med IFRS.
AP6 är en myndighet och således ingen juridisk person och
därmed inte heller att anse som ett moderföretag.
Redovisning och värdering av onoterade värdepapper
AP6 värderar samtliga innehav löpande till verkligt värde och
använder IPEVs (International Private Equity and Venture Capital
Valuation Board, www.privateequityvaluation.com) riktlinjer som
ramverk vid värderingen. Principiellt innebär detta att innehaven
ska redovisas till verkligt värde. Det ska noteras att det inte är ett
krav att följa dessa regler men då de är internationellt accepterade samt överensstämmer med hur övriga AP-fonder värderar sina
onoterade innehav så har AP6 valt att följa dessa principer. I anslutning till årsbokslutet genomför AP6 en värdering av respektive
bolag inom respektive portfölj. Tyngdpunkten läggs dock på de
bolag som har materiella värden i relation till den totala portföljen.
Värdering av onoterade innehav innehåller ett stort mått av bedömning varmed förändringar av gjorda antaganden kan påverka
resultatet väsentligt. I varje enskilt fall försöker AP6 avgöra vilken
kombination av värderingsmetoder som är bäst lämpad i syfte att
visa investeringens verkliga värde. Följande värderingsmetoder
används:
Pris enligt senaste investeringsrundan
AP6 har investeringar där det föreligger tredjeparts transaktioner.
Om sådana transaktioner skett under räkenskapsåret så utgör
detta en viktig del vid värderingen. Beaktas görs även de emissioner där endast befintlig ägarkrets deltar (så kallade internrundor).
I de fall där internrundor indikerar en nedvärdering görs en mer de-

taljerade analys och om det är så att bolaget försökt få in extern
part men misslyckats så kan detta indikera att intresset för
bolaget är mycket litet. I dessa fall övervägs en nedvärdering av
innehavet. I samtliga fall beaktas händelser som inträffat mellan
tidpunkten för transaktionen och rapporteringstillfället.
Diskonterat kassaflöde
Denna metod utgår från att värdera bolaget baserat på ett diskonterat framtida löpande kassaflöde. Avdrag görs därefter av aktuell
räntebärande nettoskuld. De framtida flödena nuvärdesberäknas
baserat på en riskjusterad kalkylränta. Det avkastningskrav som
används i modellen och därmed på investeringen ska motsvara
genomsnittlig förväntad avkastning på marknaden för en portfölj
med motsvarande risknivå och tidshorisont. I de fall som investeringen vid värderingstillfället ännu inte påvisar ett positivt kassaflöde och det inte finns en gjord alternativ värdering med ett mer
rättvisande värde, görs en mer försiktig bedömning av bolagets
värde. Investeringens verkliga värde motsvarar då oftast dess
anskaffningsvärde eller lägre.
Substansvärdemetoden
Denna metod lämpar sig väl för företag där värdena främst utgörs
av bolagets nettotillgångar. AP6 använder denna metod vid värderingen av Volvofinans Bank AB samt Fastighetsaktiebolaget
Norrporten. För dessa bolag ger metoden en stabil och i nuvarande marknadsklimat också en försiktig marknadsvärdering.
Multipelvärdering
Denna värderingsmetod är vanligast förekommande och baseras
ofta på multiplar såsom EV/EBITDA och EV/Sales. Multipelvärdering är traditionellt sett enklare att genomföra på mognare bolag
då det oftast finns fler noterade referensobjekt (peergroups) att
tillgå. För enstaka mindre bolag kan det vara svårt att finna lämpliga referensobjekt för en multipelvärdering. Detta föranleder ofta
en mer försiktig värdering som istället baseras på ett diskonterat
kassaflöde alternativt priset enligt senaste investeringsrundan.
Som en del av AP6:s värderingsprocess stresstestas investe
ringarna i syftet att visa påverkan på värderingsintervallet vid
olika scenarier. Visar investeringen stor volatilitet så gör AP6 en
mer restriktiv bedömning av värdet. Omvärderingar av onoterade
innehav redovisas under rubriken Nettoresultat onoterade aktier
och andelar i resultaträkningen och specificeras även i not 3. Föreligger däremot en stadigvarande och väsentlig värdeminskning
(t ex konkurs) så görs en nedskrivning och då oftast med hela det
investerade beloppet. Denna nedskrivning redovisas under rubriken Nettoresultat onoterade aktier och andelar i resultaträkningen
och specificeras även i not 3.
Värderingar av innehav i fonder som investerar i onoterade
företag baseras främst på erhållna värderingar per 31 december
2014 från respektive fond. För de innehav där AP6 ännu ej har
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erhållit värderingar som beaktat utvecklingen under det fjärde
kvartalet 2014 så har senast erhållna värdering justerats för
faktiska transaktioner.
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på
affärsdagen.
Konvertibla lån ingår i posten Aktier och andelar i onoterade
bolag och fonder och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
Med anskaffningsvärde på fond avses alla utbetalningar som
gjorts, exklusive externa förvaltningskostnader (vilka nedvärderas),
för kvarvarande portföljbolag.
Värdeförändringar på onoterade värdepapper, såväl realiserade som orealiserade, redovisas över resultaträkningen och ingår
i årets resultat. Det realiserade resultatet består av skillnaden
mellan försäljningsintäkt och bokfört värde vid avyttringstidpunkten.
I det realiserade resultatet ingår också nedskrivningar av bokförda
värden vilket kan uppkomma vid exempelvis en konkurs. AP6
hanterar vissa investeringar genom renodlade så kallade holding
bolag. För att ge en rättvisande bild av verksamheten så redovisas
en försäljning av holdingbolagets investering som realiserad hos
AP6. Försäljningsbeloppet reducerat med anskaffningsvärdet på
investeringen utgör således det realiserade resultatet. Därefter
värderas holdingbolaget till substansvärdet varmed värdet minskar
successivt med de utdelningar som avser försäljningslikviden. För
att inte redovisa vinsten vid försäljning av investeringen två gånger
så redovisas dessa utdelningar endast över balansräkningen.
Redovisning och värdering av noterade värdepapper
De tillgångar i vilka fondmedel placerats upptas i årsredovisningen
till verkligt värde.
Det verkliga värdet baseras på noterade priser vid marknadens
stängning på årets sista handelsdag. Transaktioner som avser avista, options-, termins- och swapavtal redovisas vid den tidpunkt
då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergår mellan parterna,
det vill säga på affärsdagen. Denna princip omfattar transaktioner
på penning- och obligationsmarknaden samt aktiemarknaden.
Anskaffningsvärdet på aktier och övriga värdepapper inkluderar courtage och andra direkta kostnader i samband med köpet.
Vid beräkning av realisationsvinster och -förluster har genomsnittsmetoden använts.
Värdering sker i första hand till senaste betalkurs under årets
sista handelsdag.
Om det vid särskilda förhållanden på viss marknad bedöms
att slutkursen (betalkurs) inte är representativ kan kurs vid annan
tidpunkt ligga till grund för beräkning av det verkliga värdet.
Positioner i derivatinstrument värderas till verkligt värde där
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen tillsammans med
underliggande tillgångsslag.
Värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas över resultaträkningen och ingår i årets resultat.
Med realisationsresultat menas skillnaden mellan försäljnings
intäkt och anskaffningskostnad. Realisationsresultat avser resultat som uppkommit vid försäljning av tillgångar.
Redovisning och värdering av räntebärande värdepapper
Omfattningen av placeringar i räntebärande värdepapper varierar
i takt med förändringen i fondens likviditetsreserv där storleken
beror på köp och försäljning av innehav. Vid köp av räntebärande
värdepapper redovisas tillgången i balansräkningen under posten
övriga räntebärande värdepapper. Finns det vid anskaffningstill
fället en upplupen ränta så redovisas denna som en upplupen
intäkt. För samtliga räntebärande värdepapper som AP6 investerar
i, bortsett från rena kontoplaceringar typ deposits, finns noterade
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kurser att tillgå. Då AP6:s samtliga tillgångar ska marknadsvärderas redovisas förändringen av marknadsvärdet i resultatet för
noterade tillgångar och specificeras i not 2. Upplupna räntor på
instrumenten redovisas i resultaträkningen på raden ränteintäkter/
-kostnader netto och specificeras i not 4.
Förvaltningskostnader
AP6:s förvaltningskostnader delas upp på externa respektive
interna förvaltningskostnader samt gemensamma kostnader.
Externa förvaltningskostnader som avser förvaltningsavgifter för
noterade innehav, redovisas som en löpande kostnad över resultaträkningen. Den förvaltningsavgift som betalas till de fonder
som investerar i onoterade företag redovisas som en del av anskaffningskostnaden för respektive fond. Aktiverade förvaltningsavgifter nedvärderas på bokslutsdagen. Vid utgången av 2014 har
samtliga aktiverade förvaltningsavgifter nedvärderats till noll kronor.
Inom företagsinvesteringar aktiveras förvaltningskostnader, men
nedvärderas däremot endast om de inte ryms inom ramen för
verkligt värde. Externa kostnader som uppkommer i samband med
köp av bolag aktiveras. Förekommer förvärvsprocesser över ett
bokslut så har kostnaderna för dessa aktiverats såtillvida det vid
detta tillfälle bedöms som sannolikt att investeringen kommer att
genomföras.
Interna förvaltningskostnader, som främst avser kostnader för
AP6:s egen personal som arbetar inom investeringsverksamheten,
kostnadsförs löpande tillsammans med gemensamma kostnader
som främst avser personalkostnader för vd och gemen-samma
specialistfunktioner samt kostnader för lokaler, IT och allmänna
kontorsomkostnader.
Interna och externa förvaltningskostnader särredovisas i
not 6.
Prestationsbaserade ersättningar ingår ej i externa förvaltningskostnader utan reducerar realisationsresultatet för den
tillgång som förvaltats.
Övriga redovisningsprinciper
Koncernredovisning har ej upprättats då aktier och andelar i dotterbolag ska värderas till verkligt värde.
AP6 är en myndighet och således ingen juridisk person och
därmed inte heller ett moderföretag.
Fordringar upptas till det belopp som de beräknas inflyta till.
Skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Inventarie
anskaffningar kostnadsförs löpande.
Realiserat respektive orealiserat resultat redovisas netto i
resultaträkningen. Bruttovärden anges i not.
AP6 är befriad från inkomstskatt och verksamheten är inte
momspliktig. Däremot förvärvsbeskattas AP6 avseende utändska
varor och tjänster. Ingående moms får inte lyftas, utan utgör en
kostnad i verksamheten.
Fondkapitalet består av grundkapital och balanserade vinstmedel. Grundkapitalet består av en överföring från de tidigare
1:a–3:e Fondstyrelserna samt 366 Mkr som återstod från avvecklingsstyrelsen för Fond 92–94. På AP6 åligger inga krav på
inbetalningar till eller utbetalningar från pensionssystemet.
Poster inom linjen
Vid en investering i en private equity-fond görs en avtalsmässig
utfästelse att investera ett visst kapital. Kapitalet investeras efter
hand och utbetalningen görs i takt med investeringarna. Skillnaden mellan utfäst kapital och utbetalat kapital, med tillägg av
eventuellt återinvesteringsbart belopp, återfinns som ett åtagande
under Poster inom linjen.
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Not 2

2014
Noterade innehav
Aktier och andelar

291

Totalt

291

Not 3

2014

2013

751

Resultatandelar från kommanditbolag
Valutakursdifferenser

1
–81

1
22

751

Totalt

–80

23

2014

2013

Totalt

Not 6

2014

2013

1 955
–1 094

2 094
–1 788

–617
–20

–131
–118

Orealiserat
Årets värdeförändring på orealiserade
innehav

Övriga finansiella intäkter och kostnader

2013

Nettoresultat onoterade aktier och andelar

Realiserat
Intäkter vid avyttring
Investerat kapital
Återföring av tidigare bokförda värdeför
ändringar avseende avyttrade innehav
Årets nedskrivningar
Återföring av tidigare bokförda värdeför
ändringar avseende nedskrivna innehav

Not 4

Not 5

Nettoresultat noterade aktier och andelar

16

71

240

128

942

936

942

936

1 182

1 064

Förvaltningskostnader

Externa förvaltningskostnader
– Noterade innehav
Interna förvaltningskostnader
– Personalkostnader
– Juridikkonsulter
– Övriga externa tjänster
– Resekostnader m.m.
– Debiterad moms
– Övriga kostnader

22

24

38
1
5
2
3
1

34
4
2
2
4
1

Totalt

72

71

Inga prestationsbaserade kostnader har utgått under 2014 (under
2013 var motsvarande siffra 2,4 MSEK).
Externa förvaltningskostnader hänförliga till innehav i onote
rade fonder och företag uppgår till 155 MSEK (130) respektive
2 MSEK (7) och aktiveras löpande som en del av anskaffningskostnaden för respektive fond. Vid utgången av året har dock
samtliga aktiverade förvaltningskostnader nedvärderats till noll
kronor. Nedvärderingen ingår i det orealiserade resultatet.

Ränteintäkter/-kostnader, netto

Ränteintäkter
Konvertibellån
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga räntekostnader

Ränteintäkter/-kostnader, netto

2014

2013

–
82

3
109

82

112

0

0

0

0

82

112
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Not 7

Not 8

Gemensamma kostnader
2014

2013

Personalkostnader
Lokalkostnader
IT-kostnader
Externa tjänster
Förvaltningskostnader
Resekostnader m.m.
Debiterad moms
Övriga kostnader

26
6
5
2
2
1
3
3

27
7
5
4
1
0
4
2

Totalt

48

50

I gemensamma personalkostnader ingår kostnader för vd och
organisation för affärssupport.

I förvaltningskostnader ingår ersättningar
till revisionsföretag med:
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdrag
Övriga tjänster
Totalt

2014

2013

1,0

1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,0

1,0

Personal

Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor
för ledande befattningshavare
Under 2009 gav regeringen ut nya riktlinjer för anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Riktlinjerna omfattar
bland annat borttagande av rörliga ersättningar, begränsningar i
pensionsförmåner samt reglering av pensionsålder. Riktlinjerna
omfattar även övriga anställda med undantaget att det är möjligt
att utge rörlig ersättning till anställda förutom ledande befattningshavare, detta tillämpas dock inte av AP6 som inte har några
rörliga ersättningar. Som ledande befattningshavare definieras
befattningshavare som ingår i AP6:s ledningsgrupp. Styrelsens
riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och
övriga anställda på AP6 finns publicerad på www.apfond6.se.
Tillämpade regler för ersättningar och förmåner under 2014
Styrelsen beslutar om den totala årliga lönejusteringen samt eventuell rörlig ersättning. För 2014 har en jämförelse av ersättningar
genomförts mot jämförbara institut, företag och fonder. Styrelsen
bedömer, baserat på denna jämförelse, att ersättningar och för
måner till AP6:s ledande befattningshavare och övriga anställda
är rimliga, måttfulla och konkurrenskraftiga. Jämförelsen finns
redovisad på sidan 36 och på www.apfond6.se.
Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal mellan Bank
institutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges Ingenjörer för akademiker (SACO).
Lön och förmåner
Lön, arvoden och förmåner till styrelse, vd, övriga ledande befattningshavare samt övriga anställda framgår av tabellen på sidan 49.
Ersättning till ledande befattningshavare särredovisas under egen
rubrik.
Pensioner
Ledningsgruppen, inklusive vd, har rätt till pension vid 65 års
ålder och årliga premiebetalningar har gjorts med ett belopp
motsvarande 30 % av pensionsgrundande lön.
AP6 har inte något åtagande om framtida pension och
pensionsvillkor.
Avgångsvederlag
Anställningsvillkor förhandlas individuellt. Vid uppsägning från
AP6:s sida tillämpas en uppsägningstid på högst sex månader
med oförändrad lön och övriga förmåner. Enligt styrelsens riktlinjer
kan befattningshavaren få avgångsvederlag motsvarande högst
18 månadslöner, men AP6:s policy är avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner. Undantag från denna policy kan bestå
av äldre ingångna avtal. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis
och utgörs av den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner.
Reducering sker för annan ersättning som erhålls under den tid
som avgångsvederlaget utbetalas.
Incitamentsprogram
AP6 har inte något incitamentsprogram, vare sig för ledande
befattningshavare eller för övriga anställda.
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Beslut om arvoden och ersättningar
Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Ersättningen uppgår
per år till 100 000 kronor för ordföranden, 75 000 kronor till vice
ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter.
Utöver styrelsearvoden har ingen ersättning betalats till AP6:s
styrelse.
Styrelsen fastställer årligen verkställande direktörens lön och
personalens generella löneutveckling samt eventuellt incitamentsprogram. Något sådant finns dock inte hos AP6.
Ersättning till styrelse
Under 2014 utbetald ersättning till styrelseledamöter särredovisas
enligt följande; Ebba Lindsö 100 000 kronor, Per Strömberg
75 000 kronor, Henrik Dagel 50 000 kronor, Katarina Bonde
50 000 kronor och Olle Larkö 50 000 kronor.
Ersättning till ledande befattningshavare
Löner och ersättningar, pensionskostnad samt övriga förmåner
ska enligt regeringens riktlinjer särredovisas också för andra
ledande befattningshavare än vd.
Som ledande befattningshavare särredovisas vd och övriga
ledningsgruppen vid utgången av 2014; Karl Swartling, Margareta
Alestig Johnson, Jonas Lidholm, Karl Falk, Mats Lindahl,
Ulf Lindqvist och Henrik Dahl.
Totalt utbetalda löner och ersättningar särredovisas i nämnda
ordning enligt följande: 2,9 MSEK, 1,9 MSEK, 1,6 MSEK,
1,7 MSEK, 1,8 MSEK, 1,5 MSEK och 1,5 MSEK.
Pensioner exklusive löneskatt särredovisas enligt följande:
0,9 MSEK, 0,5 MSEK, 0,5 MSEK, 0,5 MSEK,
0,6 MSEK, 0,4 MSEK och 0,4 MSEK.
Utöver lön, andra ersättningar och pension har förmåner
erhållits enligt följande: 492, 14 640, 11 956, 10 220, 21 908,
492 och 21 740 kronor.

Medelantal anställda

Män
Kvinnor

Antal anställda per 2014-12-31

Styrelsen

Ledningsgrupp

2014

2013

17,6

17,4

14,2

13,8

31,8

31,2

Män

19

18

Kvinnor

16

15

35

33

Män

3

3

Kvinnor

2

2

5

5

6
1

6
1

7

7

Män
Kvinnor

2014

2013

Lön och arvoden
Styrelseordförande
Styrelsen exkl. ordförande
Verkställande direktör
Ledningsgruppen
exkl. verkställande direktör
(2013 en person sju mån)
Övriga anställda

0,1
0,2
2,9

0,1
0,2
2,9

10,0
23,7

8,7
23,3

Totalt

36,9

35,2

2014

2013

Övriga Förmåner
Verkställande direktör
Ledningsgruppen
exkl. verkställande direktör
Övriga anställda

0,0

0,0

0,1
0,4

0,1
0,3

Totalt

0,5

0,4

2014

2013

–
–
0,9

–
–
0,9

2,9
7,6

2,6
7,1

11,4

10,6

Pensionskostnader
Styrelseordförande
Styrelsen exkl. ordförande
Verkställande direktör
Ledningsgruppen exkl. verkställande
direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader inkl löneskatt
exklusive pensionskostnader

14,3

14,0

Personalkostnader - Totalt

63,1

60,2
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Not 9

Finansiella tillgångar och skulder per kategori

2014
Finansiella tillgångar till
verkligt värde
Övriga omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa finansiella tillgångar
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa finansiella skulder

2013
Finansiella tillgångar till
verkligt värde
Övriga omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa finansiella tillgångar
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa finansiella skulder

Not 10

Värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Derivat till
verkligt värde via
resultaträkningen

18 400
–
4 625
210
23 235

86
–
–
–
86

–
–
–

–
248
248

Värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Derivat till
verkligt värde via
resultaträkningen

16 788
–
4 828
179
21 795

104
–
–
–
104

–
–
–

–
54
54

Lånefordringar
och övriga
Summa
fordringar/skulder redovisat värde

Verkligt värde

444
72
–
–
516

18 930
72
4 625
210
23 837

18 930
72
4 625
210
23 837

3
36
39

3
284
287

3
284
287

Lånefordringar
och övriga
Summa
fordringar/skulder redovisat värde

Verkligt värde

194
94
–
–
288

17 086
94
4 828
179
22 187

17 086
94
4 828
179
22 187

5
19
24

5
73
78

5
73
78

Aktier och andelar i noterade bolag och fonder

Innehav

Antal andelar

Kapitalandel, %

Aktier
Datawatch

422 452

3,7

Fonder
Lannebo Micro Cap

659 833

Totalt
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Röstandel, % Marknadsvärde, MSEK
3,7

27
1 588
1 615

noter <<

Not 11

Aktier och andelar i onoterade bolag och fonder

I de fall där AP6 äger mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande i ett bolag anges också samtliga
investeringar gjorda på den nivån samt deras röstandel och kapitalandel. Organisationsnummer respektive säte anges ej för utländska
innehav.
Bolag

Investering

123 Servicecenters Fastighets AB
Amplico Kapital AB
AP Industriinvest AB

Organisationsnummer

Styrelsens
säte

Antal Röstandel
andelar
%

556660-4327
556703-3161
556780-7184

Göteborg
Göteborg
Göteborg

1 000
5 000 000
1 000

556742-8882
556754-4431
556739-6857
556754-2583
556736-6934
556711-0407
556631-5932
556437-9344
556614-9000

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Uppsala

556312-2968
556742-8411

556599-9702

1 000
1 000
930
100 000
90 001
1 000
7 149
20 000
432 781

100,0
100,0
100,0
99,2
100,0
100,0
93,0
100,0
90,0
100,0
53,2
100,0
3,6

100,0
100,0
100,0
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
53,2
100,0
15,0

Göteborg
Gislaved

10 000
1 000

n/a
100,0
100,0

11,2
100,0
100,0

Göteborg

1 000

n/a
100,0
23,0
18,0
29,0
26,0
17,0
13,0
99,0
8,0
49,0
19,0
29,0
34,0
33,3
13,2
80,0
n/a
50,0
36,0

12,1
100,0
23,0
18,0
29,0
26,0
17,0
13,0
99,0
8,0
49,0
19,0
29,0
34,0
33,3
13,2
80,0
79,2
50,0
36,0

100,0
6,4
100,0
18,1
15,0

100,0
25,5
100,0
18,1
15,0

Nya Arvika Gjuteri AB
AP Partnerinvest Fashion AB*
AP Partnerinvest MIT AB
AP Partnerinvest Positionering AB
AP Partnerinvest Sec AB
AP Partnerinvest Sport AB
AP Riskkapital AB
Aumar AB
DAWA Däck AB
Energy Potential AB
EQT Yellow Maple Co-Investment
L.P. (Bureau Van Dijk)
Gar Förvaltnings AB*
Gnosjögruppen AB
HgCapital Gabriel Co-Invest L.P.
(Visma)
Industrial Equity (I.E.) AB

Innoventus AB**
Iqube Holding AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Krigskassa Blekinge AB
NCS Invest AB (Aibel)
NetSys Technology
Group Holding AB
Neqst 3 AB

Accumulate AB
Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bokadirekt i Stockholm AB
CombiQ AB
Digital ADTV AB
Flexion Mobile Ltd
FPV Holding AB
myFC Holding AB
Nodais AB
Oricane AB
The Local Europe AB
Yanzi Networks AB
556602-2728
556676-0764
556658-6730
969704-9451
556709-7992
556914-7530

Uppsala
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Ronneby
Stockholm

30 000
360 000

556550-2191
556920-9504

Mölndal
Stockholm

100 000
38 075

556920-9470
556228-6855

Stockholm
Stockholm

23 101
3 496 919

4 662
226 889
800

RP1 Holding AB
Neqst Partner 3 AB
Nordia Innovation AB

Kapitalandel
%
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Bolag (forts.)

Investering

Nordic Capital VIII UF Alexander
Co-Invest L.P. (Lindorff)
Nordic Capital VIII UF Co-invest
Beta, L.P. (Unifeeder)
Norstel AB
NsGene A/S
NS Holding AB

Organisationsnummer

Styrelsens
säte

556672-5346

Norrköping

556594-3999

Sundsvall

Antal Röstandel
andelar
%

Kapitalandel
%

n/a

13,1

n/a
0,0
n/a
50,0
50,0
53,4
100,0
30,5
100,0
100,0
100,0
11,5
45,0
100,0
45,6
32,2
96,8
21,7
79,4
1,3
81,7
32,0
n/a
6,9
71,2
25,0
40,0

23,3
0,0
n/a
50,0
50,0
53,4
100,0
30,5
100,0
100,0
100,0
11,5
45,0
100,0
45,6
32,2
96,8
21,7
79,4
1,3
81,7
32,0
n/a
6,9
71,2
25,0
40,0

21 447
403 585
1 819 884

Norrporten AB
Primelog Holding AB

Primelog Intressenter AB
Salcomp Holding AB
SLS Invest AB

Tobii Technology AB
Unfors Holding AB
Vega Ronneby AB
Volvofinans Bank AB

556680-6914
ARRIGO Logistics Consultants AB
Capacent Holding AB
Financial Industrial (FIND) Consulting AB
Primelog Services AB
Primelog Software AB
556727-5135
556868-7999
556730-2038
AdvanDx Inc
Biopheresis Technologies Inc**
Gyros AB
Light Sciences Oncology Inc
Medical Vision AB
Nuevolution A/S
ONCOlog Medical QA AB**
Precisense A/S**
Carlsson Research AB
556613-9654
556701-5747
556762-7798
556069-0967

Stockholm

331 552

Stockholm
Stockholm
Stockholm

224
225 000
500

Danderyd
Göteborg
Ronneby
Göteborg

5 000 000
163 332
2 017 365
400 000

Totalt anskaffningsvärde på aktier och andelar i bolag uppgår till 8 823 MSEK (6 959).

I de fall namnet på den legala enheten genom vilken fondinvesteringen gjorts inte speglar den faktiska investeringen så anges
namnet på denna inom parentes.
Fonder

Organisationsnummer Styrelsens säte

AEP 2003 KB
Accent Equity 2003 KB
Accent Equity 2012 L.P.
AE Intressenter KB (Accent Equity 2008)
Auvimo AB
Auvimo KB
Axcel IV K/S 2
Bridgepoint Europe V L.P.
CapMan Buyout IX Fund A L.P.
CapMan Buyout VIII Fund B KB
CapMan Equity Sweden KB
CapMan Technology Fund 2007 B KB

969694-5196
969694-7739

Stockholm
Stockholm

969724-7873
556587-9565
969621-7729

Järfälla
Göteborg
Göteborg

969705-5342
969683-1321
969720-4288

Stockholm
Stockholm
Stockholm
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Kapitalandel Anskaffnings%
värde
15,8
65,6
10,0
100,0
100,0
100,0
9,7
n/a
8,5
100,0
96,5
100,0

0
133
81
313
0
164
85
0
173
288
97
93

noter <<

Fonder

Organisationsnummer Styrelsens säte

Chalmers Innovation Seed Fund AB
Creandum Advisor AB
Creandum I Annex Fund AB
Creandum II KB
Creandum III L.P.
Creandum KB
Cubera VI L.P.
Cubera VII L.P.
EQT IV (No. 1) L.P.
EQT V (No. 1) L.P.
EQT VI (No. 1) L.P.
EQT Expansion Capital II (No. 1) L.P.
EQT Mid Market (No. 1) Feeder L.P.
EQT Opportunity (No. 1) L.P.
Femfond KB (Nordic Capital V, L.P.)
FSN Capital IV L.P.
Fyrfond AB
Fyrfond KB
Fyrsikten KB (Nordic Capital VI, L.P)
HealthCap 1999 KB
HealthCap Annex Fund I-II KB
HealthCap III Sidefund KB
HitecVision IV L.P.
HitecVision V L.P.
InnKap 2 Partners KB**
InnovationsKapital Fond I AB**
Innoventus Life Science I KB**
Intera Fund I KY
Intera Fund II KY
IT Provider Century Annex Fund KB
IT Provider Century Fund KB
IT Provider Fund IV KB
Nordic Capital III
Nordic Capital VII Beta, L.P.
Nordic Capital VIII Beta, L.P.
Northern Europe Private Equity KB
(EQT III UK (No. 7) L.P.)
Northzone VII L.P.
Norvestor V, L.P.
Scope Growth II L.P.
Scope Growth III L.P.
Sustainable Technologies Fund I KB
Swedestart Life Science KB**
Swedestart Tech KB**
Triton Fund IV L.P.
Valedo Partners Fund I AB

556759-5003
556644-0300
556759-5623
969708-0274

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

969690-4771

Stockholm

969687-5062

Stockholm

556591-7027
969661-3109
969712-1029
969656-1647
969690-2049
969699-4830

Göteborg
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

969661-4735
556541-0056
969677-8530

Göteborg
Göteborg
Uppsala

969728-8109
969673-0853
969687-5468

Stockholm
Stockholm
Stockholm

969670-3405

Stockholm

969734-9620
969675-2337
969674-7725

Stockholm
Stockholm
Stockholm

556709-5434

Stockholm

Totalt fonder

Kapitalandel Anskaffnings%
värde
23,7
34,0
49,3
98,5
18,6
49,3
9,0
15,0
2,4
3,5
1,6
4,2
8,1
18,9
100,0
7,1
100,0
100,0
100,0
10,5
38,9
22,7
1,4
0,8
5,9
31,3
32,7
12,0
10,0
98,5
98,5
59,1
9,4
2,8
4,4

22
1
25
135
69
33
32
74
108
489
356
120
283
61
53
77
0
499
389
0
194
0
15
28
0
0
37
80
85
6
10
40
1
381
266

69,1
8,0
8,5
24,1
16,7
100,0
16,3
20,6
1,3
25,0

66
31
50
152
55
95
23
22
132
74
6 096

Totalt anskaffningsvärde

14 919

TOTALT MARKNADSVÄRDE

16 785

* Bolaget är vilande.
** Bolaget är under likvidation.
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Not 12

Not 14

Övriga räntebärande värdepapper
2014

2013

Dagslån
Korta räntebärande värdepapper
Lån till onoterade bolag

1 475
3 150
444

1 900
2 928
194

Totalt

5 069

5 022

Skulder till kreditinstitut

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2014

2013

2 000
–2 000

2 000
–2 000

0

0

Utnyttjat kreditbelopp ses som en kortfristig och tillfällig finansiering med en uppskattad förfallotidpunkt inom ett år.
Beviljad kreditlimit inom koncernkontostrukturen uppgår till
2 miljarder kronor.

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014

2013

Upplupna ränteintäkter
Förutbetald management fee
Övriga förutbetalda kostnader och intäkter

51
11
9

54
18
9

Totalt

71

81

Not 15

Övriga kortfristiga skulder
2014

2013

Leverantörsskulder
Övrigt

3
2

5
3

Totalt

5

8

Göteborg den 19 februari 2015

Ebba Lindsö
Styrelseordförande

Henrik Dagel
Ledamot

Per Strömberg
Vice styrelseordförande

Olle Larkö
Ledamot

Karl Swartling
Verkställande direktör
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Katarina G Bonde
Ledamot
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Revisionsberättelse
För Sjätte AP-fonden, org. nr 855104-0721

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sjätte AP-fonden
för 2014. Sjätte AP-fondens årsredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 37–55.

för året enligt lagen om Sjätte AP-fonden. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen
fastställes.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
lagen om allmänna pensionsfonder och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat
inventeringen av de tillgångar som Sjätte AP-fonden förvaltar.
Vi har också granskat om det finns någon anmärkning i övrigt
mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sjätte
AP-fonden för 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur Sjätte AP-fonden upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Sjätte APfondens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde
ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av Sjätte APfondens tillgångar enligt lagen om Sjätte AP-fonden.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om resultatet av
vår granskning och inventering av de tillgångar som Sjätte APfonden förvaltar samt om förvaltningen i övrigt på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om inventeringen av tillgångarna har vi granskat Sjätte AP-fonden innehavsförteckning samt
ett urval av underlagen för denna.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen i övrigt
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i Sjätte AP-fonden för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
har handlat i strid med lagen om Sjätte AP-fonden.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande
inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende förvaltningen.
Göteborg den 19 februari 2015

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med Lag (2000:193) om Sjätte AP-fondens och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av Sjätte AP-fondens finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen

Jan Birgerson
Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen
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Definitioner och förklaringar
Avkastning affärsområden – Resultat före
kostnader dividerat med genomsnittligt
kapital.

Investeringsverksamheten – Ett samlingsbegrepp för det kapital som förvaltas inom
Sjätte AP-fondens affärsområden.

Avkastning AP6 totalt
för ett år – Beräknas som årets resultat i
förhållande till fondkapitalet vid årets början.

IPEV – International Private Equity and Venture Capital Valuation Board.

Avkastning för AP6 totalt för period längre
än ett år – Beräknas som genomsnittlig
avkastning per år.
Buffertfonder – Utgörs av Första till Fjärde
samt Sjätte AP-fonderna. Buffertfondernas
uppgift är dels att jämna ut tillfälliga variationer mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar, dels att bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering.
Buyout – Investering i mogna onoterade bolag
som är kassaflödespositiva. Investering sker
ofta med lånefinansiering.
Co-investment – Innebär att man gör en investering tillsammans med ett eller flera andra
ägarbolag. En co-investment innebär normalt
att man innehar en minoritetspost.
Compliance – Regelefterlevnad.
Corporate Governance – Bolagsstyrning. Ett
samlingsbegrepp för frågor som rör hur bolag
styrs. Centralt för corporate governance är förhållandet mellan olika bolagsorgan (stämma,
styrelse, vd).
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ett ramverk för att utvärdera och hantera ett företags
internkontroll, se sid 30.
Due diligence – ”Företagsbesiktning”, en
arbetsprocess och metod för att samla in och
analysera information om ett företag inför ett
företagsförvärv.
EV/EBITDA – Beräknas som rörelsens värde
dividerat med rörelseresultat (före avskrivningar, finansnetto och skatt).
EV/Sales – Beräknas som rörelsens värde
dividerat med omsättning.
EVCA – European Private Equity and Venture
Capital Association. Europeisk branschorganisation för fonder.
Fondkapital – Det grundkapital som tilldelades Sjätte AP-fonden vid starten tillsammans
med ackumulerat resultat.
Governance – se corporate governance.
Hållbarhetsredovisning – Redovisning av hur
ett bolag arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.
ILPA – Institutional Limited Partners Association. Internationell branschorganisation för
investerare i fonder.
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IRR – Internal rate of Return – Internränta
Beskriver avkastningen på en investering i
form av en ränta.
Life science – Samlingsbegrepp för sektorerna läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik.
Management fee – Avser förvaltningsavgifter
för drift av en fond.
Marknadsvärderat kapital – Noterade
värdepapper värderade till marknadsvärde
på bokslutsdagen och onoterade värdepapper värderade enligt IPEVs principer. Läs mer
under not 1.
Operativ andel % – Anger ägarandel i en private equity-fond oavsett juridisk konstruktion.
Det juridiska ägandet redovisas i not 10.
Private Equity – Ett samlingsbegrepp för
aktier som inte är noterade på en officiell/
publik handelsplats. Ägarengagemanget i en
private equity-investering är ofta aktivt och
tidsbegränsat.
Private equity-fond – Fond vars kärnverksamhet är investering i onoterade bolag och
realisering av värdeökningar i dessa.
Resultat – Summa värdeförändringar, realiserade och orealiserade, i tillgångar, avkastning i form av räntor och utdelningar minskat
med externa förvaltningsavgifter och interna
kostnader.
Riskkapital – Ett samlingsbegrepp för
investeringar i företags egna kapital som
omfattar både noterade och onoterade
företag. Sammanblandas ibland med begreppet private equity som är benämningen på
investeringar i företag som inte är marknadsnoterade.
Riskpremie – Den kompensation som en placerare kräver av en placering i till exempel aktier istället för att placera i en riskfri tillgång.
Secondary – Investering på andrahandsmarknaden innebär att fonden redan funnits några
år. En investering på andrahandsmarknaden
får exponering mot samma bolag som de
ursprungliga investerarna, men ofta med lägre
kostnader och en kortare placeringshorisont
Strukturkapital – Ett företags eller en
organisations gemensamma kunskapskapital
samlat och dokumenterat i företagets/organisationens system.
SVCA – Svenska riskkapitalföreningen.
Utfäst kapital – Det kapital som Sjätte APfonden har utfäst som riskkapital till olika
fonder och bolag över en bestämd tidsperiod.

Venture capital – Investering som genomförs i
ett tidigt skede av ett företags utveckling. Kapitalet som tillförs används ofta för produkteller marknadsutveckling.
Verkligt värde – Verkligt värde definieras som
det belopp till vilket en tillgång skulle kunna
överlåtas eller en skuld regleras, mellan
parter som är oberoende av varandra och som
har ett intresse av att transaktionen genomförs. I normalfallet innebär detta att noterade
tillgångar värderas till köpkurs (marknadsvärde) och att verkligt värde på onoterade
tillgångar uppskattas med hjälp av allmänt
accepterade värderingsmodeller.
Inom aktiva private equity-investeringar finns
olika investeringsansatser som tillämpas av
ledande institutionella investerare:
Fondinvestering – Primärutfästelse
Detta innebär att man utfäster att över tid investera ett visst belopp som sedan kallas på
av fond-teamet när investeringarna görs i olika
bolag. Pengar skickas tillbaka i systemet, till
investeraren, när en exit görs. Detta innebär
väldigt långa åtaganden och baserar sig i
grunden på en bedömning av ett fond-teams
förväntade förmåga att i framtiden göra
lyckade investeringar och leverera avkastning.
Fondinvestering – Secondarymarknaden
Detta innebär att man på begagnatmarknaden köper befintliga fondandelar som någon
annan institutionell investerare av olika skäl
vill göra sig av med. Investerarens analys
handlar både om fond-teamets förmåga,
men även om den portfölj av underliggande
portföljbolag som redan investerats i. Alltså
en specifik analys av portföljbolagen i detalj.
En secondary-investering kan vara ett mycket
bra komplement till primärinvesteringar, bland
annat i syfte att diversifiera portföljen tvärs
fonder av olika årgång.
Direktinvestering
Detta innebär att man investerar direkt i ett
onoterat bolag, får en ägarandel och måste
agera som ägare. Denna typ av investering
ställer helt andra krav på förmågan att analysera investeringen och agera som en aktiv
ägare. En direktinvestering innebär alltid ett
ansvar som man måste ta som ägare. Detta
oavsett ägarandel.
Fondresning
Den process som startar med att ett fondbolag meddelar att det kommer att sätta upp
en ny fond, vilket belopp denna fond omfattar
och vilken inriktning som gäller för fondens investeringar. Fondbolag med investeringsteam
som tidigare levererat hög avkastning möts
ofta av ett stort intresse från investerare.
Vanligtvis har de investerare som deltagit i
tidigare fonder, större möjlighet att få delta.
Fondresningen pågår under en viss tidsperiod.
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