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BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING

E

nligt lagen om Sjätte AP-fonden (2000:193), ska dess styrelse,
samtidigt som att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till regeringen, också avlägga en egen utvärdering av Sjätte
AP-fondens (AP6:s) förvaltning av fondmedlen under det gångna
året. Styrelsen redovisar här en utvärdering av AP6:s prestation
mot bakgrund av det specifika uppdrag och de mål som angivits
för verksamheten.
Utvärderingen utgår från det övergripande målet att AP6,
inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, ska förvalta anförtrodda medel genom
placeringar på riskkapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras
så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande
riskspridning tillgodoses.
Styrelsens utvärdering kan sammanfattas i följande övergripande punkter:
• Den globala pandemin har inneburit särskilda omständigheter
för omvärlden och därmed även för fondens verksamhet.
• Fonden har under 2020 uppnått den högsta avkastningen sedan
fondens start om 7 649 Mkr motsvarande en avkastning om
20,4 % att jämföra med fondens målindex som uppgick till
15,5 % (Nordic 200 + 2,5 %).
• Årets utvärdering av strategin visar att fondens investeringsstrategi om att bygga upp en investeringsportfölj av noggrant utvalda private equity-fonder och att tillsammans med fonderna ha
kapacitet och expertis att göra co-investeringar, är framgångsrik.

• Den höga avkastningen under året visar också att fondens
investeringsportfölj har motståndskraft för att klara omfattande
externa chocker samt har potential att skapa en god långsiktig
avkastning till en balanserad risk.
• Fondens genomsnittliga avkastning på sysselsatt kapital under
de senaste fem åren om 15,3 % överstiger målindex om 14,1 %
men motsvarande tioårsavkastningen om 10,4 % understiger
målindex om 13,7 %. Genomsnittlig nettoavkastning de senaste
fem åren, om 11,3 %, överstiger internt benchmark (Burgiss
Europa) om 7,4 %.
• Såväl investeringstakten som försäljningstakten har under året
varit god men den internationella expansionen och utfästelser till
nya fondrelationer har begränsats med anledning av pandemin.
• Fonden har en god likviditetshantering och en bra process för
optimering av likviditeten.
• AP6 har ett fortsatt ambitiöst och strukturerat hållbarhetsarbete
som uppmärksammats internationellt inom private equitymarknaden.
• Styrelsen har, med start från 2021, antagit ett nytt mål för verksamheten som utgår från private equity-marknadens avkastning
för att reflektera fondens inriktning mot onoterat.
Sammanfattningsvis är det styrelsens övergripande slutsats att
AP6 lyckats mycket väl med att utföra sitt uppdrag under 2020.
AP6 har goda förutsättningar att med ett väl integrerat och externt
verifierat hållbarhetsarbete, leverera en långsiktigt hög avkastning
med tillfredsställande riskspridning till det allmänna pensionssystemet.
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UTVÄRDERINGENS SLUTSATSER
INVESTERINGSVERKSAMHETEN – STRATEGI

F

örvaltat kapital uppgår per årsskiftet till 45,2 miljarder kronor.
Sedan start har AP6 bidragit med nära 35 miljarder kronor till
det allmänna pensionskapitalet.
AP6:s strategi med investeringar i utvalda fonder inom buyout
och venture/secondaries är väl etablerad. Huvuddelen av investeringar görs inom buyout med en kombination av fondutfästelser
och co-investeringar. Den mindre delen av portföljen består av
fond-utfästelser inom venture/growth samt investeringar i secondaries. Co-investeringar sker normalt inte i denna del av portföljen.
Styrelsen konstaterade i 2019 års utvärdering att AP6 hade
genomfört omställningen till den nya investeringsstrategi som beslutades 2011. Tidigare direktinvesteringar är därmed i huvudsak
avyttrade.
Under året har ett arbete genomförts med att utvärdera den
aktuella strategin och portföljens komposition för att utvärdera
framtida avkastningspotential och risk. Arbetet omfattade även
en extern verifiering av portföljkompositionen med simulering
av alternativa portföljsammansättningar. Arbetet har resulterat i
att styrelsen har beslutat att i huvudsak fortsätta i linje med den
aktuella strategiska inriktningen beskriven ovan.
Den plattform av högkvalitativa fondrelationer och den position som fonden har byggt upp av kompetens och kapacitet att
bygga en kvalitativ fond- och co-investeringsportfölj, har en stor
potential att skapa en god stabil avkastning till balanserad risk
över lång tid. Förmågan att få tillgång till de bästa fonderna och
co-investeringar är avgörande för att skapa en attraktiv avkastning
inom private equity. Det är tydligt att AP6 är en attraktiv partner
genom att vara helt fokuserad på private equity och med en erkänd
kompetens inom både fond- och co-investeringar samt hållbarhet.
Styrelsens bedömning är att AP6 idag har en väl sammansatt
portfölj med hög avkastningspotential till balanserad risk samt en
lämplig likviditetsnivå. Portföljens potential är mycket god och
kommande förväntade distributioner från försäljningar bedöms
kunna återinvesteras med en fortsatt god förväntad riskjusterad
avkastning i linje med den fastställda strategiska inriktningen.

Avkastningen på det kapital som varit sysselsatt i onoterade investeringar uppgick till 20,4 % (9,0). Fonder bidrog med 14,0 % (9,8)
och co-investeringar med 29,0 % (8,3). Av resultatet i denna del
om 7 583 Mkr är ungefär 60 % realiserat resultat. Utvecklingen
av investeringsportföljen under 2020 visar att portföljen både har
en stor motståndskraft mot marknadsrisker och en underliggande
potential till mycket god avkastning.
Buyoutportföljen har avkastat 20,3 % där co-investeringar har
bidragit med 30,3 % avkastning. Ventureportföljen avkastade
22,0 % vilket till avgörande del kommer från en fondavkastning
om 27,7 %. Bidragsanalysen visar att den positiva resultatutvecklingen är väl fördelad över fondportföljen. Merparten av fondens
externa fondrelationer visar positiv utveckling. Samma breda
spridning av de positiva resultatbidragen gäller även för fondens
co-investeringar där några enskilda co-investeringar har bidragit
särskilt starkt till utvecklingen.
Utvärderingen av avkastningen för onoterade aktier bör ske
över lång tid mot bakgrund av avsaknaden av löpande prissättning av portföljen, vilket sker i den noterade marknaden. För den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga årsavkastningen för
fonden totalt ökat till 11,3 % netto efter kostnader och 15,3 % på
sysselsatt kapital. Motsvarande mål under den senaste femårsperioden uppgick till 14,1 % och internt benchmark till 7,4 %. Styrelsen
bedömer att AP6:s förvaltning för 2020 uppvisar en mycket stark
avkastning i förhållande till benchmark till en rimlig förvaltningskostnad beaktat tillgångsslagets goda avkastningspotential.
Effekter av Coronapandemin

Som en konsekvens av Coronapandemin har samtliga fonder och
co-investeringar analyserats. Endast ett fåtal co-investeringar är
exponerade mot de sektorer som har drabbats hårdast under pandemin och effekten på portföljen är mycket begränsad. Under året
har fonden fortsatt investera kontinuerligt i enlighet med strategin
dock med begränsat antal nya fondrelationer. Effekterna på likviditetsreserven i negativa scenarier har analyserats. Fonden har med
sina modeller god kontroll över likviditetsutvecklingen. Styrelsen
konstaterar att portföljen uppvisat en god motståndskraft.

Nytt avkastningsmål

Styrelsen har, med start från 2021, antagit ett nytt avkastningsmål
för att reflektera fondens uppdrag att investera på den onoterade
riskkapitalmarknaden (se sidan 6). Tidigare avkastningsmål SIX
Nordic 200 + riskpremie om 2,5 procent, speglade den noterade
marknaden med ett snävt geografiskt perspektiv.
Investeringsverksamheten – avkastning

AP6:s nettoresultat för 2020 uppgick till 7 649 Mkr (2 858 Mkr
för 2019). Resultatet för det sysselsatta kapitalet uppgår till
7 583 Mkr (2 525) varav 3 171 Mkr (1 314) kommer från fondinvesteringar och 4 412 Mkr (1 211) från co-investeringar. Nettoresultatet motsvarar en avkastning om 20,4 % (8,2).
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Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet är i fokus för förvaltningen där kombinationen av fondinvesteringar och co-investeringar har stor betydelse.
De interna kostnaderna har sjunkit till 89 Mkr (95) mot bakgrund
av det digitala arbetet under pandemin. De externa förvaltningskostnaderna har sjunkit något vilket förklaras av stärkt kronkurs
och uppgår för året till 517 Mkr (525) vilket motsvarar 0,9 % (1,0)
av totalt förvaltat kapital. Under året har värdet i totalportföljen
stigit kraftigt vilket har sänkt den genomsnittliga externa förvaltningsavgiften. Styrelsen bedömer att förvaltningskostnaden är
rimlig relativt tillgångsslagets resurskrävande karaktär.

Likviditet

AP6 är en stängd fond utan in- och utflöden till inkomstpensionssystemet. Fonden har att balansera framtida åtaganden samt
löpande in- och utflöden i investeringsverksamheten genom att
hålla en likviditetsreserv. Likviditetsreservens storlek bör samtidigt
vara begränsad i syfte att sysselsätta kapitalet på den onoterade
marknaden. Likviditetsprognoser och modeller är väl utvecklade.
Sedan 2018 har AP6 ett förvaltningsmandat för portföljens
likviditetsförvaltning i syfte att effektivt förvalta likvida medel till
en balanserad riskjusterad avkastning. Mandatet är en lågriskportfölj som fördelar sig mellan 70 % placeringar i räntefonder med
en balanserad ränte- och kreditrisk respektive 30 % placeringar i
breda och indexförvaltade aktiefonder. Förvaltningen genererade
ett resultat om 155 Mkr under 2020. Likviditetsportföljens storlek
är väl avvägd i förhållande till portföljens mognad och storlek.
Styrelsen bedömer att relationen sysselsatt kapital och likviditet
är i balans och att förvaltningen av likviditeten fungerat väl.
HÅLLBARHETSARBETE

Det avtryck som AP6 gör genom sitt hållbarhetsarbete, alltifrån
processer och utvärderingar till ett uthålligt engagemang, bedöms
på sikt kunna ge konkurrensfördelar. Detta genom att olika aktörer
ser AP6 som en attraktiv samarbetspartner just för förmågan att
arbeta med investeringar och hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv.
För femte året i rad redovisar AP6 den årliga utvärderingen
av fondernas ESG-arbete. Alla fonder som ingick i utvärderingen
visar på ambitioner att utveckla ESG-arbetet. I fonder där AP6
investerat sedan tidigare ökade totalbedömningen. Samtidigt
adderades nya fondinvesteringar som började på en lägre nivå.
Totalt sett sjönk därför totalbedömningen något under 2020. Alla
fonder som ingick i utvärderingen visar dock på ambitioner att
utveckla ESG-arbetet.
AP6 har under 2020 genomfört en utökad intressentdialog och
en väsentlighetsanalys. Detta har skett i form av en digital webbenkät till medarbetare och externa intressenter.
Som ett komplement till befintliga granskningsrutiner adderades
under året ett externt nyhets- och analysverktyg, vilket samlar och
strukturerar ESG-relaterade nyheter om bolag. Styrelsen beslutade
under året också att komplettera verktygen för ansvarsfulla investeringar med exkluderingskriterier för investeringsverksamheten.
Ett exempel på ett hållbarhetsarbete i framkant är PRI:s årliga
utvärdering. AP6 som undertecknare av PRI, rapporterar årligen
kring ansvarsfulla investeringar enligt PRI:s specifika ramverk för
rapportering. Baserat på den årliga rapporteringen, sammanställer PRI en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta
betyg som utdelas.
I den senaste utvärderingen erhöll AP6 högsta betyg (A+) i alla
tre utvärderade delar av PRI-rapporten. AP6:s hållbarhetsarbete

har även uppmärksammats i andra PRI-sammanhang.
Sedan ett antal år har AP6:s hållbarhetsarbete haft jämställdhet
och mångfald samt klimat som fokusområden, där det finns specifika mål formulerade av styrelsen. För 2021 har styrelsen även satt
kvantitativa mål avseende klimat och jämställdhet för portföljen.
Under 2020 deltog AP6 bl a som talare i ett flertal digitala konferenser och paneler, vilka arrangerades av organisationer såsom
SuperInvestor, PEI (Private Equity International), Kvinnokapital
samt PRI (Principles for Responsible Investment) och ILPA
(Institutional Limited Partners Association). Flera av dessa hade
särskilt fokus på jämställdhet och mångfald.
Sedan 2016 ingår jämställdhet och mångfald som ett standardinslag i granskning och uppföljning av investeringar, där AP6:s
investeringsorganisation ställer frågor inför och efter en investering
om vad fonder och portföljbolag gör för att öka mångfalden.
Klimatfrågan har sedan flera år hög prioritet för AP6 som valt att
integrera denna i utvärderingen av nya investeringar. Det handlar
om att granska olika klimatrelaterade risker och möjligheter som
kan påverka investeringsbeslutet eller planen för ägandet.
Kärnan i AP6:s fokus på klimat är att visa på klimatfrågans
betydelse ur ett investerarperspektiv samt att verka för ökad
transparens kring klimatrelaterade frågor. Detta görs bland annat
genom att sammanställa koldioxidavtryck och fysiska klimatrisker
för portföljen. AP6 har uttryckt stöd för de internationella rekommendationer för hur företag och investerare kan rapportera kring
klimatrelaterade risker och möjligheter, vilka tagits fram av Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Rekommendationerna omfattar såväl redovisning av koldioxidavtryck som analys av framtida klimatrelaterade risker för portföljen.
Styrelsens bedömning är att AP6 har ett väl fungerande hållbarhetsarbete i linje med den strategiska inriktningen.
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AVKASTNING ÖVER OLIKA TIDSPERIODER
MÅL OCH BENCHMARK FÖR VERKSAMHETEN

AVKASTNING ÖVER FEM ÅR (2016 -2020)

tyrelsen har 2012 fastställt ett övergripande mål för verksamheten som utgörs av SIX Nordic 200 Cap GI vilket är
ett nordiskt index som inkluderar de 200 största noterade bolagen
Utöver detta adderas en riskpremie om 2,5 % på grund av det
illikvida tillgångsslaget onoterade bolag. Målet används av styrelsen för att utvärdera verksamheten genom att ge en indikation på
vilken alternativ avkastning som skulle genereras om AP6:s kapital
hade investerats i detta noterade index.
Uppdraget för AP6, som det formuleras i Lagen om Sjätte
AP-fonden (2000:193), är att investera i onoterade tillgångar. Nuvarande mål kompletteras därför med ett benchmark för onoterat,
Burgiss Europe All, vilket visar vad en medianfond inom private
equity avkastat med placeringsinriktning Europa (se definition sid
7) .
De två referenspunkterna som används för AP6:s avkastning, SIX
Nordic 200 Cap GI plus riskpremie och Burgiss Europe All, skall
användas på lång sikt och över flera konjunkturcykler.
Styrelsen har under året beslutat att ett nytt mål skall gälla för
verksamheten från och med den 1 januari 2021. Det nya målet
är i grunden detsamma som det interna benchmark som används
idag. Skillnaden är att målet får en bredare definition vad gäller
geografi där dagens benchmark endast inkluderar Europa. En mer
kvalitativ analys avseende det nya målet kommer att genomföras i
kommande utvärdering.

AP6 som helhet genererade under den senaste femårsperioden
en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 %. Detta understiger
avkastningsmålet för perioden som uppgick till 14,1 %.
Avkastning på sysselsatt kapital uppgår till 15,3 % och överstiger
därmed målet.
Investeringar i buyoutsegmentet genererade en avkastning på
13,9 % vilket får anses vara i linje med målet men också väsentligt
över onoterat benchmark som uppgick till 7,4 %.
Investeringar inom venture har under perioden avkastat
25,0 % varav fonder bidragit med 28,9 %. De sista två större
direkta investeringarna inom venture vilka gjordes inom ramen för
tidigare strategi är nu helt realiserade. Avkastningen över fem år
blev 18,6 %. Då inga co-investeringar genomförs inom venture så
kommer denna avkastning endast presenteras för fonder kommande år.

S

ÅRETS AVKASTNING VID JÄMFÖRELSE ÖVER FEM ÅR

Årets totala avkastning för AP6 får anses som stark då den uppgick
till 20,4 % vilket med marginal överstiger det övergripande noterade målet (SIX Nordic 200 Cap GI + 2,5%) som uppgick till
15,5 %. Årets starka utveckling ökade nettoavkastningen över fem
år till 11,3 %.
Investeringar inom buyoutfonder samt de co-investeringar som
genomförs med dessa fonder, uppvisade en avkastning för året om
totalt 20,3 %. De senaste fem åren är motsvarande siffra 13,9 %
vilket ungefär är i linje med målet som uppgår till 14,1 %.
Avkastningen inom venture har stärkts betydligt de senaste
åren. Totalt uppgick årets avkastning inom detta segment till
22,0 % och för de senaste fem åren till 25,0 %. Avkastningen
överstiger därmed målet med god marginal.
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AVKASTNING ÖVER TIO ÅR (2011-2020)

AP6 har under senaste tioårsperioden genererat en genomsnittlig årlig
avkastning på 8,5 %, vilket understiger avkastningsmålet för perioden,
som uppgick till 13,7 %. Det skall noteras att målet under perioden
har stigit mycket kraftigt jämfört med andra bredare index.
MSCI Europe har exempelvis e n motsvarande utveckling om 8,1
% vilket därmed är väsentligt lägre än utfallet för målindex. Vid
jämförelse mot onoterade benchmark som uppgår till 8,6 % så är
avkastningen för perioden i linje med denna.
AP6:s investeringsverksamhet har avkastat 10,4 %. AP6:s avkastning belastas av de investeringar inom venture som gjordes inom
ramen för tidigare investeringsstrategi. Investeringar inom buyout har
avkastat 12,4 % där motsvarande siffra för venture endast uppgår till
3,9 %.
FONDKAPITALETS UTVECKLING SEDAN START

Sedan starten har AP6 bidragit med nära 35 Mdr till det allmänna
pensionskapitalet. Fondkapitalet har sedan starten 1996 vuxit från
10,4 Mdr till att vid årsskiftet uppgå till 45,2 Mdr vilket motsvarar
en genomsnittlig årlig tillväxt om 6,3 %.

Sammanfattande avkastningsanalys för sysselsatt kapital
*IRR fondoch co-investeringar

Totalt
Period

År

Totalt

Buyout

Venture

Fonden
totalt
Totalt

Avkastningsmål

PE-benchmark***

Nordic
200

Burgiss
Europa

Sedan start (24 år)

1997–2020

8,5%

14,8%

-0,7%

6,3%

12,8%

N/A

10 år

2011–2020

10,4%

12,4%

3,9%

8,5%

13,7%

8,6%

5 år

2016–2020

15,3%

13,9%

25,0%

11,3%

14,1%

7,4%

1 år

2020

20,4%

20,3%

22,0%

20,4%

15,5%

-3,8%

År

Totalt

Buyout

Venture

Fondinvesteringar
IRR*
Period
Sedan start (24 år)

1997–2020

9,5%

14,4%

3,5%

10 år

2011–2020

15,2%

14,2%

18,5%

5 år

2016–2020

15,6%

13,0%

28,9%

1 år

2020

14,0%

11,9%

27,7%

Co-investeringar
IRR*
Period

År

Totalt

Buyout

Venture

Sedan start (24 år)

1997–2020

7,7%

15,2%

-6,0%

10 år

2011–2020

7,5%

11,2%

-6,0%

5 år

2016–2020

15,0%

14,7%

18,6%

1 år

2020

29,0%

30,3%

-6,5%

*Co-investeringar: Under året har namnet direktinvesteringar ersatts med co-investeringar då det bättre speglar genomförda investeringar under framförallt de senaste fem åren.
**Årlig avkastning (IRR): Måttet anger årlig genomsnittlig avkastning för ett investeringssegment. En IRR blir inte definitiv förrän innehav realiseras varför
måttet blir mer relevant över längre tidsperioder.
***PE-benchmark: Visar avkastningen för en medianfond i Europa inom samtliga PE-strategier. För att vara rättvisande vid utvärdering av AP6 nettoavkastning så har detta benchmark justerats för ett uppskattat likviditetsbehov om 10 %. Siffran för respektive period består således till 90 % av utvecklingen av
onoterade tillgångar samt till 10 % av OMRX T-bill.

Fondkapitalets utveckling 1996–2020
Miljarder SEK
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PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING
OCH RISKSPRIDNING

A

P6 har en väldiversifierad portfölj av investeringar med exponering både direkt och indirekt i olika branscher, företagsstorlekar och faser, strategier, geografisk placering samt investeringstidpunkter. Sammantaget resulterar detta i en tillfredsställande riskspridning.

Sysselsatt kapital
fördelat på marknadssegment
Fondinvesteringar Venture 9%
Fondinvesteringar
Secondary 5%

Fondkapitalets fördelning

Venture
9%

Likviditet
14%

Fondinvesteringar
49%

Coinvesteringar
37%

Fördelning av fondkapitalet
per investeringstyp
Aktieindexfonder 4%

Kassor 3%

Räntefonder 7%
Likviditetsförvaltning
14%

Coinvesteringar
37%

Syssatt
kapital
86%

Fondinvesteringar
Buyout
45%

Fondinvesteringar
Secondary
4%

FONDKAPITALETS FÖRDELNING
(45,2 MDR)

Ett rekordresultat för året gjorde att fondkapitalet ökade väsentligt, från 37,5 Mdr till 45,2 Mdr. Året blev volatilt till följd av
pandemin men sett ur ett helårsperspektiv blev investeringstakten
relativt normal och likviditeten ökade något, från 12 % till 14 %
av fondkapitalet. Det bitvis osäkra läget avseende marknadsutvecklingen gjorde att årets utfästelser om 6,8 Mdr fokuserades mot befintliga fondrelationer. Co-investeringar genomfördes till ett värde
om 1,8 Mdr vilket är något lägre än tidigare år men ett resultat av
en lägre aktivitet i marknaden under framförallt andra kvartalet
hänförligt till pandemin. Utfäst, men ännu inte sysselsatt, kapital
uppgår till 18,7 Mdr. Av dessa utgör fondinvesteringar 18,2 Mdr
och co-investeringar 0,5 Mdr. Investeringstakten av detta utfästa
kapital utgör en viktig del i hur likviditeten kommer att utvecklas
framöver.
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Coinvesteringar
Buyout
43%

Buyout
91%

Fondinvesteringar
Buyout
43%

FÖRDELNING SYSSELSATT KAPITAL
(39,1 MDR)

Det sysselsatta kapitalet, som uppgår till 86 % av fondkapitalet,
fördelas på flera olika investeringstyper. På fondsidan utgörs de av
primärutfästelser till fonder liksom förvärv av secondaryandelar
och utfästelser till secondaryfonder. Portföljen anses väl diversifierad i flera dimensioner såsom exempelvis branscher, vintage och
geografi. Totalt står fonder för 57 % av det sysselsatta kapitalet.
Co-investeringar vilka genomförs tillsammans med fonder
samt övriga partners står för 43 %. Under året har det genomförts
fem nya investeringar inom denna kategori, vilket har skapat en
portfölj som består av ett 60-tal bolag. Co-investeringar genomförs
i stor utsträckning utan att belastas av avgifter, vilket leder till att
den totala förvaltningskostnaden kan sänkas.
I likhet med tidigare år minskade andelen venture något i portföljen. Främsta anledningen till detta är att likvid från två större
investeringar inom tidigare direktinvesteringar erhållits. Exponering mot venture kommer framöver att drivas genom utfästelser till
fonder. Av kvarvarande utfäst kapital utgör venture 12 % varför
förutsättningar finns för att andelen kan komma att öka något
framöver.
LIKVIDITETSFÖRVALTNINGEN
(6,1 MDR)

Likviditetsförvaltningen är uppdelad i ett kortare och ett längre
perspektiv. Den kortare avser AP6:s närliggande behov av likviditet
vilket normalt motsvarar nettoflöden inom investeringsverksamheten för en period om cirka tre månader. Den korta förvaltningen
utgörs av ränteinstrument med mycket låg risk samt behållning på
bankkonton.
Ur ett längre perspektiv placeras likviditet i syfte att över tid
nå en god riskjusterad avkastning. Detta uppnås genom att 30 %
placeras i fem geografiskt breda och passivt förvaltade aktieindex

och resterande del i räntefonder med en välbalanserad ränte- och
kreditrisk.
Förvaltningen är mycket resurseffektiv och hanteras externt.
Genom detta kan AP6 fokusera resurser på kärnverksam- heten
samtidigt som en förvaltningsmodell finns på plats för att skapa en
väl riskavvägd avkastning på likviditeten. Resultatet för förvaltningen uppgick till 0,2 Mdr under 2020.
Under året ökade likviditeten från 4,5 Mdr till 6,1 Mdr. Detta
är framförallt en följd av försäljning av en större co-investering
samt att likvid erhölls från två större bolagsförsäljningar vilka
genomfördes under 2019. Nuvarande bedömning är att portföljen
av co-investeringar kommer att bidra positivt till en ökad likviditet
under det närmsta året då delar av flera stora innehav är på väg att
realiseras. Ett eventuellt överskott av likviditet kommer att pareras
över tid genom möjligheten till en tillfredställande hög investeringstakt inom både fond- och co-investeringar.
Inom likviditetsförvaltningen hanteras även AP6:s valutarisker
med hjälp av derivat för att hålla begränsningen enligt lag om
en maximal exponering på 10 procent. Resultatet utgör därefter
en del av investeringsverksamheten där de möter valutaeffekter i
underliggande investeringar.

Största fondinvesteringar

Största co-investeringar

Övriga

Anticimex
Burger King
Aibel
Allegro
Riviera Travel
GlobalConnect
Ellab
Envirotainer
Zenith
Bluestep
OneMed
Atos Medical
Kyriba
Alloheim
eRT
Navex
Lindorff/Intrum SuSe

DIVERSIFIERING INOM CO -INVESTERINGAR
(16,7 MDR)

Portföljen, som svarar för 43 % av investeringsportföljen alternativt
37 % av fondkapitalet, innehåller ett 60-tal bolag. Under året har
fem nya bolag tillkommit där investeringarna totalt uppgick till
1,8 Mdr. Portföljen bedöms vara väl diversifierad där de nya investeringarna genomfördes med partners både i och utanför Norden.

Branschfördelning

EQT

Övriga

Nordic
Capital

Övrigt 5%
Kommunikation 5%
Finansiell 6%

Permira
Alpinvest
Northzone
SVB

IVC

Vista Equity

Bridgepoint
Cinven
FSN
LGT
CVC
Carlyle
Creandum HgCapital

Sällanköpsvaror 12%

Industri
16%

DIVERSIFIERING INOM FONDINVESTERINGAR
(22,4 MDR)

Aktuellt marknadsvärde för fondportföljen uppgår till 22,4 Mdr
vilket motsvarar 57 % av investeringsportföljen alternativt 49 %
av fondkapitalet. Med kvarvarande utfäst kapital om cirka 18,2
Mdr inräknat, är det totala värdet inklusive framtida investeringsåtagande hela 40,6 Mdr. Diversifiering sker mellan olika fonder,
managementteam, investeringsstrategier, geografiskt fokus samt
tidsperioder för att säkerställa en tillfredsställande riskspridning på
portföljnivå.
Exponeringen mot ett 30-tal fondförvaltare med cirka 100-talet
aktiva fonder med kompletterande strategier ger en tillfredsställande riskspridning för fondsegmentet. Indirekt ger fondinvesteringar
en exponering mot över 600 bolag.

Hälsovård
30%

IT 26%

INVESTERINGSVERKSAMHETENS
DIVERSIFIERING PER BRANSCH

Diversifieringsstrategin och därmed riskspridningen genomförs
framförallt genom att fokusera utfästelser till fonder som inriktas
mot buyout. Endast ett fåtal fondteam är fokuserade mot vissa specifika sektorer vilket gör att majoriteten av fondteamen har en bred
exponering mot olika branscher. Co-investeringar genomförs med
buyoutfonder och kan aktivt användas till att vikta upp eller ned
exponeringen. Likaså utvecklas exponeringen mot venture genom
att utfästa kapital till framgångsrika team i framförallt USA. Här
väger dock inslaget av ny teknik tyngre än för buyoutfonderna.
Analys över AP6:s branschexponering visar att den stämmer
relativt väl överens med den genomsnittliga marknaden för private
equity i Europa.
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LIKVIDITETSRISK

Geografisk spridning inom
investeringsverksamheten
Globalt 1%
Övriga Norden
14%

Europa 45%

USA 17%

Sverige 23%

GEOGRAFISK SPRIDNING INOM
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Grafen visar hur investeringsverksamhetens mer än 600 bolag
(fond- och co-investeringar) är exponerade mot olika regioner.
Portföljens exponering mot Sverige och övriga Norden uppgår till
37 %. Förra året var motsvarande siffra 45 % vilket visar på den
geografiska breddning som portföljen genomgår.
Portföljen kommer även framöver att ha en avsevärd del av kapitalet investerat i Norden, även om andelen beräknas minska över
tid. Detta som en följd av en strävan att uppnå en större riskspridning i takt med att fondkapitalet växer.

411 06 Göteborg
Besöksadress
Göteborg - Köpmansgatan 32, HK
Stockholm - Norrlandsgatan 16
Telefon 031-741 10 00
www.ap6.se
info@ap6.se
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Likviditetsrisk kan beskrivas som risken för en finansieringskris till
följd av att tillgångar och skulder eller andra åtaganden har olika
löptid. Eftersom AP6 inte har några in- eller utflöden till och från
pensionssystemet, behöver AP6 endast beakta likviditetsrisken i
den egna investeringsverksamheten.
Till skillnad från andra AP-fonder där det regleras i lag hur stor
andel av kapitalet som ska placeras till låg likviditetsrisk, har AP6
satt som mål att likviditetsreserven skall vara betryggande stor,
vilket bedöms motsvara ett belopp om cirka 10 % av det totala
fondkapitalet. Det finns även en kreditfacilitet som kan nyttjas om
finansieringsbehov uppkommer.
Vid utgången av 2020 uppgick likviditetsreserven till 6,1 Mdr
eller 14 % av fondkapitalet vilket är en mindre ökning mot 2019
då motsvarande siffror var 4,5 Mdr eller 12 %.
AP6:s avkastningsmål avser det totala fondkapitalet, vilket också innebär att så mycket som möjligt av kapitalet bör sysselsättas
inom investeringsverksamheten. För att hantera denna balansgång
görs prognoser för likviditetsbehovet på kort och lång sikt. Prognoserna är viktiga för AP6:s möjligheter att uppfylla sin huvudsakliga
uppgift och utgör därför ett styrande inslag i förvaltningen. Under
perioder med stora utflöden och/eller små inflöden, ställs stora krav
på likviditetsberedskap vilket i sin tur ger mindre utrymme för nya
investeringsåtaganden.
Placeringsstrategin för den likviditet som inte anses behövas
inom cirka tre månader förvaltas genom att 30 % utsätts för aktieexponeringen genom fem geografiskt breda aktieindex. Resterande
del utgör investeringar i räntefonder. Förvaltningen har därmed
en god riskspridning och är mycket likvid då uttag kan göras med
kort varsel. Styrelsens bedömning är att AP6 hanterar sin likviditetsrisk på bästa möjliga sätt beaktat förutsättningarna med att
vara en stängd fond.

