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E nligt lagen om Sjätte AP-fonden (2000:193), ska dess styrelse, 
samtidigt som att årsredovisning och revisionsberättelse över-

lämnas 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 specifi ka uppdrag och de mål som angivits 
för verksamheten.
Utvärderingen utgår från det övergripande målet att AP6, inom ra-
men 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 övergri-
pande punkter:
• Fonden har under 2021 skapat ett resultat om 22 175 Mkr vilket 

innebär en avkastning för 2021 om 49,1% och en femårsavkast-
ning om 19,1% att jämföra med avkastningsmålet* om 10,2%. 
Fonden har aldrig tidigare under dess livstid skapat en så hög 
avkastning vare sig i absoluta tal eller procentuellt.

• Den långsiktiga investeringsstrategin med noggrant utvalda fon-
der och co-investeringar är etablerad och mycket framgångsrik. 
Genom att portföljen sedan ett antal år ställts om mot denna 
inriktning har ett stort antal av portföljens investeringar nått 
en mognadsfas och börjar avyttras varför resultatet av strategin 
börjat att tydligt höja avkastningen i portföljen. Allokeringen 
med en större del av portföljen mot buyout (fondinvesteringar 
och co-investeringar) kombinerat med fondinvesteringar inom 
venturefonder och diversifi ering genom secondary-investeringar 
skapar en mycket välbalanserad risk/avkastningsprofi l för total-
portföljen. Investeringsverksamhetens väl utvecklade förmåga 
att välja ut högkvalitativa investeringar som skapar långsiktigt 
hållbar avkastning bidrar starkt till årets resultat. Därtill kom-
mer en mycket stark kapital- och transaktionsmarknad efter de 
mest omfattande globala nedstängningarna som rådde under 
pandemins första 12-15 månader. Årets utvärdering av strate-
gin visar att de starka resultaten är genomgående i portföljen 
där särskilt large cap buyout bidrar kraftigt och att venture-
portföljen svarar för den högsta procentuella avkastningen. 
Kvaliteten i portföljen är hög genom portföljkomposition och 
urval av investeringar. De värderingsuppgångar som skett i hela 

BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING

kapitalmarknaden under 2021 höjer den allmänna risknivån och 
behöver beaktas framåt.

• Den genomgående höga avkastningen i portföljen under året 
visar också att fonden har en välkomponerad portfölj som från 
att under många år varit i investeringsfas börjar skapa större 
realiserade värden och bidrar därmed till en god långsiktig 
avkastning till en balanserad risk.

• AP6 har en väldiversifi erad portfölj av investeringar med expo-
nering inom olika branscher, storlekar, faser, strategier, geogra-
fi ska placeringar samt investeringstidpunkter. Sammantaget 
resulterar detta i en tillfredsställande riskspridning.

• Fondens genomsnittliga nettoavkastning under de senaste fem 
åren om 19,1% överstiger avkastningsmålet om 10,2%. Även 
på 10 år har AP6 skapat en högre nettoavkastning om 13,8% 
jämfört med jämförelseavkastningen som uppgår till 12,1%.

• I takt med att fonder och medinvesterare realiserar innehav 
sker distribution till investerare. AP6:s strategi är att följa med 
fondpartners och medinvesterare vid avyttring. Såväl investe-
ringstakten som försäljningstakten har under året varit hög och 
AP6 har utfäst kapital till nya förvaltare utöver investeringar i 
befi ntliga fondrelationer i linje med strategin. Co-investeringar 
har avyttrats i god takt och nya co-investeringar har skett med 
fl er befi ntliga fondrelationer än tidigare vilket har resulterat i en 
god investeringstakt under 2021. 

• Riskhanteringsarbetet har utvecklats och styrelsen anser att 
fonden har en väl avvägd likviditetshantering och god process 
för optimering av löpande likviditetsläge.

• AP6:s sedan tidigare ambitiösa hållbarhetsarbete har förstärkts 
ytterligare under året och uppmärksammats internationellt på 
olika sätt inom private equity-marknaden.

Sammanfattningsvis är det styrelsens övergripande slutsats att 
AP6 lyckats mycket väl med att utföra sitt uppdrag under 2021. 
AP6 har mycket goda förutsättningar att med ett väl integrerat 
och externt erkänt hållbarhetsarbete, leverera en långsiktigt hög 
avkastning med tillfredsställande riskspridning till det allmänna 
pensionssystemet.

*Se sid 6 om nytt avkastningsmål
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INVESTERINGSVERKSAMHETEN – STRATEGI

F örvaltat kapital uppgår per årsskiftet till 67,3 Mdr kr. Sedan 
start har AP6 bidragit med nära 57 Mdr kr till det allmänna 

pensionskapitalet. 
AP6:s strategi med noggrant utvalda investeringar inom buyout 
och venture/secondaries är mycket framgångsrik. Portföljen består 
till stor del av fondutfästelser och co-investeringar inom buyout. 
Fondutfästelser görs även inom venture/growth och secondaries. 
Co-investeringar görs inte inom venture på grund av den väsentligt 
högre unika bolagsrisken i det segmentet. Investeringsstrategin 
bygger på att välja ut högkvalitativa förvaltarteam med bevisad 
förmåga att över tid skapa långsiktigt värde i sina investeringar och 
utfästa till deras fonder samt selektivt investera i co-investeringar 
tillsammans med de externa förvaltarteamen. Modellen bygger 
på ett indirekt ägande. AP6 arbetar inte med direktinvesteringar i 
enskilda bolag sedan ett antal år tillbaka. 
Verksamheten har under 2021 haft fokus mot att utveckla port-
följen i linje mot den långsiktiga strategiska inriktningen som 
antogs hösten 2020 och som vidareutvecklar den strategiomlägg-
ning som AP6 har arbetat med i snart tio år. Inom buyout har 
fokus varit på vidareutveckling av portföljen, expandera co-
investeringsrelationerna inom fondportföljen samt selektivt lägga 
till fonder inom mid cap buyout. Ventureportföljen är fortsatt 
under uppbyggnad. Vidare har stort fokus varit på att vidareut-
veckla portfölj- och likviditetsprognosmodeller för att löpande 
ha möjlighet att monitorera portföljens utveckling mot strategin. 
AP6 är en välrenommerad investerare inom private equity genom 
sin erkända kompetens inom fondinvesteringar, co-investeringar 
och hållbarhet. Den starka positionen kan nyttjas till att successivt 
vidareutveckla den starka portfölj av högkvalitativa fondrelationer 
och co-investeringar som idag är etablerad. AP6 har förmåga att 
driva hållbarhetsfrågor i private equity-marknaden och därmed 
skapa en långsiktigt hållbar avkastning till en balanserad risk över 
lång tid. Genom detta bidrar AP6 på ett mycket positivt sätt till 
den allmänna pensionssystemets finansiering. Styrelsen noterar att 
AP6 visar förmåga på att skala upp portföljen på ett kostnadsef-
fektivt sätt och bedömer de förstärkningar av organisationen som 
genomförts som väl avvägda.

Styrelsens bedömning är att AP6 idag har en väl sammansatt 
portfölj med hög långsiktig avkastningspotential till balanserad 
risk samt en väl avvägd likviditetshantering. Marknadsriskerna 
generellt har ökat efter stora värdeuppgångar och stigande försälj-
ningspriser under 2021, vilket kan skapa utmaningar framåt. 

AP6 tillämpar sedan länge en jämn investeringstakt vilket be-
döms vara en förutsättning för investeringar inom denna marknad.

Den enskilt höga avkastningstakten för 2021 bör betraktas 
som unik men fortsatt god riskjusterad avkastning förväntas givet 
AP6:s verksamhet, framgångsrika strategi och väletablerade inves-
teringsportfölj. 
 
Nytt avkastningsmål är infört från och med 2021 

Det nya avkastningsmål som styrelsen antog från och med 2021 il-
lustrerar vad investeringar i den onoterade marknaden kan avkasta 

UTVÄRDERINGENS SLUTSATSER

(se sid 6). Då det är mycket svårt att bedöma utvecklingen utifrån 
resultatet under enskilda år används långa tidsserier för att skatta 
avkastningen. Det avkastningsmål som därför används följer fem 
års rullande data. Avkastningsmålet är viktat med en likviditet om 
10% och uppgick för perioden 2017-2021 till 10,2% IRR. AP6 har 
skapat en avkastning om 19,1% i genomsnitt under samma period. 
Styrelsen bedömer att det nya avkastningsmålet möjliggör en rele-
vant utvärdering av såväl strategi som avkastningen i portföljen. 

Investeringsverksamheten – avkastning
AP6:s nettoresultat för 2021 uppgick till 22 175 Mkr (7 649 Mkr 
för 2020). Resultatet för det sysselsatta kapitalet uppgår till
21 911 Mkr (7 583) varav 16 600 Mkr (6 974) kommer från 
buyoutportföljen. Avkastningen på det kapital som varit sysselsatt i 
onoterade investeringar uppgick till 50,6% (20,4). Nettoresultatet 
motsvarar en avkastning för 2021 om 49,1% (20,4).

Den starka resultatutvecklingen är genomgående i portföl-
jen även om vissa delar har utvecklats särskilt starkt. Den höga 
transaktionstakten har skapat starka resultat från avyttrade co-
investeringar och genom stora distribueringar (utdelningar) från 
fondportföljen. Den del av resultatet som är orealiserad värderas 
hos fonderna enligt marknadens etablerade värderingsprinciper. 
Buyoutportföljen har avkastat 43,9% där fonderna har gett en 
avkastning om 38,3% och co-investeringar har bidragit med 
50,2% i avkastning. Ventureportföljen avkastade hela 110,6% och 
secondaryportföljen 49,7%. Samtliga delar av portföljen har bidra-
git positivt till totalresultatet. Investeringsportföljens valutahedgar 
har bidragit negativt.

 Utvärderingen av avkastningen för onoterade aktier bör ske 
över lång tid mot bakgrund av avsaknaden av löpande prissätt-
ning av portföljen, vilket sker i den noterade marknaden. För den 
senaste femårsperioden har den genomsnittliga årsavkastningen för 
fonden totalt ökat till 19,1% netto efter kostnader. Avkastnings-
målet som är definierat utifrån femårsperioden uppgick till 10,2%. 
Styrelsen bedömer att AP6:s förvaltning för 2021 uppvisar en 
mycket stark avkastning i förhållande till avkastningsmålet till en 
rimlig förvaltningskostnad beaktat tillgångsslagets goda avkast-
ningspotential och resurskrävande investeringsmodell.

Effekter av Coronapandemin
AP6 har genom Corona pandemin haft en god kontroll över 
likviditetssituationen. Likviditeten i kapitalmarknaden har varit 
mycket hög genom globala penningpolitiska åtgärder varför 
transaktionsmarknaden har fungerat väl och varit stark i samband 
med återhämtningen av den reala ekonomin under 2021. Investe-
ringsverksamheten har i huvudsak påverkats genom det digitala 
arbetssättet då internationella investerarträffar inte varit möjliga 
och fysiska träffar rent generellt har varit få. Det digitala arbetssät-
tet har i stället underlättat och effektiviserat arbetet med due dili-
gence för många investeringar. Styrelsen konstaterar att portföljen 
uppvisat en god beredskap mot fluktuationer i likviditeten samt att 
fonden hanterat verksamheten ansvarsfullt under pandemin.
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Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektivitet är en mycket viktig parameter för förvaltning-
en där kombinationen av fondinvesteringar och co-investeringar 
har stor betydelse. De interna kostnaderna har ökat till 98 Mkr 
(89) vilket är i nivå med före pandemin men som till största delen 
består i ökade personalkostnader för förstärkning av organi-
sationen. De externa förvaltningskostnaderna ökar i takt med 
portföljens tillväxt och svenska kronans depreciering och uppgår 
för året till 677 Mkr (517) vilket motsvarar 1,1% (1,3) av totalt 
förvaltat kapital. Den totala förvaltningskostnaden sjönk till 1,1 % 
av fondkapitalet genom att portföljen växte och blir mer mogen. 
På två år har den sjunkit från 1,5% (2019). Styrelsen bedömer att 
förvaltningskostnaden är rimlig relativt tillgångsslagets resurskrä-
vande karaktär, mitigering sker genom förvaltningsstrategin och 
effektiviteten i den egna organisationen.

Likviditet
AP6 är en stängd fond utan in- och utflöden till inkomstpen-
sionssystemet. Fonden har att balansera framtida åtaganden samt 
löpande in- och utflöden i investeringsverksamheten genom att 
hålla en likviditetsreserv. Storleken på denna bör samtidigt vara 
begränsad i syfte att sysselsätta kapital på den onoterade markna-
den. Likviditetsprognoser och modeller är väl utvecklade. Genom 
portföljens successiva mognad skapas en portfölj där distributioner/
avyttringar från portföljen balanseras väl av neddragningar av ka-
pital/nyinvesteringar även om bruttoflödena kan vara omfattande. 
Verksamheten arbetar löpande med att vidareutveckla likviditets-
prognosmodeller skapade utifrån långsiktiga kassaflödesdata från 
marknaden i syfte att så noggrant som möjligt monitorera framtida 
likviditetssituationer.

Likviditetsreserven förvaltas i en lågriskportfölj motsvarande 
70% i räntefonder med en balanserad durations- och kreditrisk och 
30% i breda aktiefonder i syfte att effektivt förvalta likvida medel 
till en balanserad riskjusterad avkastning med hög likviditet vid 
behov. Förvaltningen genererade ett resultat om 362 Mkr under 
2021. 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 samt likviditetsberedskapen fungerat väl.

HÅLLBARHETSARBETE

Styrelsen konstaterar att hållbarhetsfrågorna har en långsiktig 
karaktär och att det sker snabba, hållbarhetsrelaterade förändringar 
i samhället generellt och i finansbranschen specifikt. AP6 har 
under flera år arbetat långsiktigt med ansvarsfulla investeringar och 
integrering av hållbarhet i verksamhetens alla delar. Arbetet grundas 
i internationella normer och standarder för ansvarsfulla investe-
ringar och hållbarhet, samt en kontinuerlig analys av väsentliga 
hållbarhetsfrågor. Genomförandet kännetecknas av tydliga processer 
för integrering av hållbarhet i investerings- och ägandefas, genom 
kravställande, utvärdering, uppföljning och dialog. 
AP6:s årliga ESG-utvärdering av private equity-fonder i portföljen-
samt den återkoppling och dialog kring god praxis som genomförs 

löpande, bedöms vara ett effektivt och kraftfullt sätt för en indirekt 
investerare att både följa upp och påverka investeringarna till ökad 
hållbarhet. Tillvägagångssättet bedöms bidra till att stärka AP6:s 
attraktivitet som samarbetspartner givet förmågan att arbeta med 
investeringar och hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet 
med specifika fokusområden inom hållbarhet bedöms vidare bidra 
till viktig fördjupning inom relevanta sakfrågor. 

Styrelsen noterar att AP6 som undertecknare av PRI under flera 
år erhållit höga betyg i den årliga utvärdering som genomförs av 
PRI (Principles for Responsible Investment). Resultatet från 2021 
har vid tidpunkten för sammanställningen av styrelsens utvärde-
ring, ännu inte tillställts AP6. I utvärderingen för 2020 erhöll AP6 
högsta betyg (A+) i alla de tre utvärderade delar. 
Under 2021 slutfördes Riksrevisionens granskning av AP-fondernas 
hållbarhetsarbete. Styrelsen noterar att Riksrevisionen i gransk-
ningen konstaterar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamåls-
enligt. Styrelsen noterar också Riksrevisionens rekommendation till 
alla AP-fonder att utveckla tydligare mål avseende social hållbarhet, 
samt rekommendationen till AP6 att redovisa hur fonden bidrar 
till FN:s hållbarhetsmål.  Regeringen har under året presenterat 
ett lagförslag där Lagen om Sjätte AP-fonden föreslås komplet-
teras med ett ytterligare mål för investeringsverksamheten. Det 
nya målet innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt 
sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid 
förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling 
kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för 
placeringsverksamheten, att fondmedlen ska placeras så att kraven 
på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning 
tillgodoses. Styrelsen välkomnar lagförslaget, vilket ligger väl i 
linje med AP6:s ambitioner för fortsatt integrering av hållbarhet i 
investeringsverksamheten.

Under 2021 har AP6 tillsatt utökade interna resurser för 
hållbarhet. Förstärkningen bedöms bidra till att upprätthålla 
en ändamålsenlig intern hållbarhetsexpertis som stöd för orga-
nisationens verksamhet samt möjliggöra fortsatt utveckling av 
hållbarhetsarbetet. 2021 har också präglats av en större översyn av 
de hållbarhetsrelaterade mål som styrelsen årligen behandlar och 
fastställer för organisationen att arbeta efter. Styrelsen noterar att 
AP6 i det arbetet ytterligare förtydligar målsättning för social håll-
barhet genom etablerandet av mänskliga rättigheter som ett tredje 
fokusområde i tillägg till klimat och jämställdhet och mångfald, 
och att mer konkreta delmål inom området kommer att utvecklas 
under kommande år. Under 2021 utvecklades också mer konkreta 
delmål avseende klimat, i syfte att operationalisera det visionära 
målet från 2020 om att linjera portföljen med Parisavtalet. Även 
ytterligare målsättningar som syftar till ökad rapportering av håll-
barhetsinformation antogs. 

Mot bakgrund av detta får årets utveckling av hållbarhetsar-
betet anses väl anpassat för att bidra till att uppnå AP6:s målsätt-
ningar samt att möta krav från lagstiftaren och förväntningar från 
den bredare allmänheten. Styrelsens bedömning är att AP6 har 
ett väl fungerande hållbarhetsarbete i linje med den strategiska 
inriktningen.
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BYTE AV AVKASTNINGSMÅL FÖR VERKSAMHETEN

I slutet av 2020 beslutade styrelsen att från och med 2021 byta 
avkastningsmål för verksamheten. Bakgrunden till det ändrade 

avkastningsmålet är att få ett mål som reflekterar uppdraget, det 
vill säga att investera i onoterade bolag och fonder, samt speglar 
den långsiktighet som gäller inom tillgångsslaget och som gör 
jämförelser mot ett års avkastning olämpligt. Genom att välja ett 
mål avsett för onoterade investeringar kan strategi och avkastning 
utvärderas på ett relevant sätt. Det nya målet ger även möjlighet 
till att fördela avkastningen för att internt kunna utvärdera olika 
delsegment och för att göra en komplett bidragsanalys av portföl-
jens olika delar vid utvärdering av det övergripande resultatet.

Dataunderlag för målet inhämtas hos Burgiss, som är en 
ledande leverantör av data för onoterade investeringar. Kvalitén på, 
och omfattningen av, Burgiss data har successivt ökat de senaste 
åren och per årsskiftet ingick cirka 11 600 onoterade fonder med 
mer än 9 000 Mdr dollar i utfäst kapital. Vidare baseras datan på 
fondförvaltarnas rapportering till sina investerare vilket inne-
bär att avkastningen är framräknad netto efter avgifter och gör 
den jämförbar med AP6:s resultat. Det nya målet baseras på hur 
en medianfond inom det onoterade tillgångsslaget har avkastat 
under den senaste femårsperioden. Inget geografiskt urval sker då 
AP6 inte har någon sådan begränsning. Eftersom AP6:s resul-
tat omräknas till svenska kronor konverteras avkastningsdatan 

AVKASTNING ÖVER OLIKA TIDSPERIODER

från Burgiss också till svenska kronor för att bli jämförbar. Med 
bakgrund av att tidigare noterade mål (SIX Nordic 200 Cap GI 
plus en riskpremie om 2,5%) var svårt att använda för utvärdering 
av förvaltningen har Burgiss data sedan 2016 redan använts som 
intern benchmark, dock med begränsning till europeisk data vilket 
reflekterade investeringsportföljen vid den tidpunkten. 

Till skillnad från en traditionell private equity-fond kan AP6 
varken avropa eller distribuera kapital då fonden är stängd. För att 
hantera denna skillnad i likviditetshantering måste en likviditets-
buffert finnas för att möta löpande investeringsåtaganden som kan 
variera över tid. För att AP6:s nettoavkastning skall få en rättvis 
jämförelse måste målet justeras för dessa förutsättningar. Omfatt-
ningen av nödvändig likviditet bedöms uppgå till cirka 10% av 
fondkapitalet. Avkastningsmålet för denna likviditet är OMX-Tbill 
vilket är det interna mål som finns för AP6:s likviditetsförvaltning. 
Sammanfattningsvis är därför beräkningen av målet viktat, och 
består till 90% av målavkastning för den onoterade portföljen över 
senaste femårsperioden (Burgiss) samt till 10% av målavkastningen 
för likviditetsförvaltningen (OMX T-bill).

SPECIFIKATION AV AP6:S TOTALA AVKASTNING

Period År Totalt Buyout** Venture/
Growth

Secondary Fonden 
totalt

Avkastnings-
mål*

1 år 2021 50,6% 43,9% 110,6% 49,7% 49,1% 14,6%

5 år 2017-2021 24,2% 22,1% 40,9% 18,1% 19,1% 10,2%

Styrelsen utvärderar verksamhetens avkastning över fem år då dessa representerar nuvarande strategiska inriktning

10 år 2012-2021 16,6% 16,5% 17,0% N/A 13,8% 12,1%

Sedan start (25 år) 1997-2021 10,5% 16,1% 2,3% N/A 7,7% N/A

Avkastning de senaste 10 åren innehåller delvis äldre strategier. Avkastning sedan start är ej jämförbar med nuvarande verksamhet. 
 
* Nytt avkastningsmål för 2021. Representerar avkastningen för en medianfond som investerar inom onoterat. För att vara jämför-
bart med AP6:s nettoavkastning så har målet justerats för uppskattat likviditetsbehov om 10%. Avkastningsmålet består således till 
90% av utvecklingen av onoterade tillgångar samt till 10% av OMX T-bill.

**SPECIFIKATION AV AVKASTNING INOM BUYOUT

Period År Totalt Buyout Fonder Co-Invest.

1 år 2021 43,9% 38,3% 50,2%

5 år 2017-2021 22,1% 21,4% 22,6%

10 år 2012-2021 16,5% 18,2% 15,4%

Sedan start (25 år) 1997-2021 16,1% 15,6% 16,6%
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AVKASTNING FÖR ÅRET (2021) SAMT FÖR DE 
SENASTE FEM ÅREN (2017-2021)
Verksamhetens avkastning utvärderas över rullande femårs 
intervaller varför årets avkastning främst ställs i förhållande till 
avkastningsmålet över fem år. Årets totala avkastning får anses 
som mycket hög då den uppgick till hela 49,1% vilket med god 
marginal översteg avkastningsmålet som uppgick till 14,6%. Årets 
starka utveckling ökade nettoavkastningen över fem år till 19,1% 
vilket kan jämföras med målet som uppgick till 10,2%. 

Investeringar inom buyout uppvisade en avkastning för året om 
totalt 43,9% där avkastningen i largecap buyout väsentlig över-
stiger midcap buyout. Investeringar i largecap- och midcapfonder 
inom buyout avkastade 38,3%. Investeringar i co-investeringar 
inom i huvudsak largecap buyout, avkastade 50,2%. Totalt de 
senaste fem åren har buyout avkastat 22,1% där både fond- och 
co-investeringar har en liknande avkastningsutveckling om cirka 
22%.  

Fondportföljen inom venture/growth är under uppbyggnad 
men avkastningen har under senare år stärkts betydligt. Årets 
avkastning blev mycket hög och uppgick till hela 110,6%. Totalt 
har segmentet avkastat 40,9% de senast fem åren. 

Även secondary uppnådde en bra avkastning för året om 49,7% 
vilket ökade snittavkastningen för segmentet till 18,1% över fem 
år.

Oavsett segment och tidshorisont så har de senaste årens goda 
resultat genererat en avkastning som överträff ar avkastningsmålet.  

AVKASTNING ÖVER TIO ÅR (2012-2021) SAMT 
SEDAN FONDENS START (1997-2021)
Avkastningen över tio år är delvis belastad av tidigare strategier och 
sedan fondens start är avkastningen inte jämförbar med nuvarande 
avkastningsmål. Beaktat detta har avkastningen för de senaste tio 
åren i genomsnitt genererat en årlig avkastning om 13,8%, vilket 
överstiger avkastningsmålet från Burgiss som för perioden uppgick 
till 12,1%. Sedan start uppgår den årliga avkastningen till 7,7% 
men något avkastningsmål för de senaste 25 åren har inte beräk-
nats då datan inte bedöms vara tillförlitlig.

Avkastningen inom buyout och venture/growth har över de 
senaste tio åren varit i nivå med varandra då de båda uppgår till 
cirka 17% vilket överstiger jämförelsedata för motsvarande period. 
Sedan start är buyout betydligt högre med sina 16,1% jämfört med 
2,3% för venture/growth men dessa längre serier kan inte jämföras 
med nuvarande verksamhet och strategiska inriktning.

FONDKAPITALETS UTVECKLING SEDAN START 
AP6 startade i slutet av 1996 med ett fondkapital på 10,4 Mdr kr 
vilket fram till utgången av 2021 har vuxit till 67,3 Mdr kr och 
innebär att ett ackumulerat resultat genererats om 56,9 Mdr kr. Detta 
motsvarar en total värdetillväxt sedan starten på 547% och en årlig 
genomsnittlig tillväxt på 7,7%.
Merparten av avkastningen sedan start har skett inom ramen för den 
omlagda strategin från 2013 och framåt.

Fondkapitalets utveckling sedan start
Förvaltat kapital har vuxit från 10,4 mdr till 67,3 mdr
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AP6 har en väldiversifi erad portfölj av investeringar med 
exponering inom olika branscher, storlekar, faser, strategier, 

geografi ska placeringar samt investeringstidpunkter. Sammantaget 
resulterar detta i en tillfredsställande riskspridning.

FONDKAPITALETS FÖRDELNING
(67,3 MDR)
Ett rekordresultat för året gjorde att fondkapitalet ökade väsentligt, 
från 45,2 Mdr kr till 67,3 Mdr kr. Året präglades av en hög aktivi-
tet i marknaden där värderingarna ökade kraftigt över hela port-
följen. Investeringsportföljens andel i utländska valuta ökade också 
den kraftigt, från cirka 30,9 Mdr kr till hela 53,7 Mdr kr. Under 
året var investeringstakten rekordhög genom utfästelser till fonder 
om 11,0 Mdr kr och genomförda co-investeringar som uppgick till 
4,3 Mdr kr. Distributioner från försäljningar ökade också till totalt 
rekordhöga 14,4 Mdr kr men givet fondernas investeringstakt och 
co-investeringstakten nämnd ovan, ökade likviditeten endast med 
2,5 Mdr kr, från 6,1 Mdr kr vid årets ingång till 8,6 Mdr kr vid 
årets slut. Den kraftiga tillväxten i fondkapitalet gjorde dock att 
likviditeten höll sig relativt stabilt runt 13% av fondkapitalet vilket  
är något över målet om 10%, men en rimlig nivå i förhållande till 
långsiktiga investeringsåtaganden.

FÖRDELNING SYSSELSATT KAPITAL 
(58,8 MDR)
Det sysselsatta kapitalet, som uppgår till 87% av fondkapitalet, 
fördelas på fl era olika segment. Investeringar inom buyout, ven-
ture/growth samt secondary görs via fonder som står för totalt 61% 
av det sysselsatta kapitalet. Totalt utfästes ett kapital om 11,0 Mdr 
kr till nya och befi ntliga fondrelationer. Inom buyout görs också 
co-investeringar vilka totalt utgör 39% av det sysselsatta kapitalet. 
Under året genomfördes 15 nya co-investeringar inom denna ka-
tegori till ett värde av 4,3 Mdr kr, vilket har adderat till portföljen 
som består av ett 60-tal innehav. Portföljen inom venture/growth 

har under året ökat från 12% till totalt 15% av det sysselsatta 
kapitalet vilket främst är föranlett av kraftiga värdeökningar. 
Totalt innehåller investeringsportföljen ett tusental underliggande 
bolag och är väldiversifi erad i fl era dimensioner såsom exempelvis 
bransch, vintage och geografi .

LIKVIDITETSFÖRVALTNINGEN 
(8,6 MDR)
AP6 är en stängd fond varför en tillräcklig likviditetsbuff ert måste 
fi nnas för att säkerställa framtida investeringsåtaganden. Likvidi-
teten monitoreras noga och prognoser upprättas löpande både ur 
ett lång- och ett kortsiktigt perspektiv. Det kortare perspektivet 
utgörs av betalningsberedskapen vilket normalt motsvarar net-
tofl öden inom investeringsverksamheten för en period om en till 
tre månader. 

Ur ett längre perspektiv fi nns behov av att investera likviditeten 
i syfte att över tid nå en god riskjusterad avkastning. Detta uppnås 
genom att 30% placeras i fem geografi skt breda och passivt förval-
tade aktieindex och resterande del i räntefonder med en välbalanse-
rad ränte- och kreditrisk.

Förvaltningen är mycket resurseff ektiv och hanteras externt. På 
så vis kan AP6 fokusera resurser på kärnverksamheten samtidigt 
som en förvaltningsmodell fi nns på plats för att generera en väl 
riskavvägd avkastning på likviditeten. Resultatet för förvaltningen 
uppgick till 0,4 Mdr kr under 2021 samtidigt som distributioner 
från private equity-portföljen ökade likviditeten från 6,1 Mdr kr 
till 8,6 Mdr kr. Inom likviditetsförvaltningen hanteras även AP6:s 
valutarisker där derivat används för att hålla exponeringen som 
enligt lag maximalt får utgöra 10% av fondkapitalet. Investe-
ringsportföljens omfattning i utländsk valuta har, till följd av den 
kraftiga värdetillväxten och valutakursförändringar, ökat väsentligt 
under året. De valutasäkringar som genomförs avser att skydda 
bolagsvärderingarna mot valutaeff ekter men i takt med att den 
utländska portföljen ökar, ökar även den likviditetsbuff ert som 
AP6 måste hålla för att löpande realisera derivaten. Investeringar 
inom private equity är långsiktiga varför förfallostrukturen och 
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DIVERSIFIERING INOM BUYOUT 
(48,1 MDR)
Aktuellt marknadsvärde för buyoutportföljen uppgår till 48,1 Mdr 
kr vilket motsvarar 81% av investeringsportföljen alternativt drygt 
72% av fondkapitalet. Marknadsvärdet för fonder inom segmentet 
uppgår till 25,3 Mdr kr och för co-investeringar till 22,8 Mdr kr. 
Inklusive kvarvarande utfäst kapital till buyoutfonder om cirka 
18,0 Mdr kr, är det totala värdet inklusive framtida investeringså-
tagande hela 66,1 Mdr kr. 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 
drygt 100 aktiva fonder med kompletterande strategier ger en 
tillfredsställande riskspridning för fondsegmentet.

DIVERSIFIERING INOM VENTURE 
OCH GROWTH 
(8,4 MDR)
Aktuellt marknadsvärde för investe-
ringar inom venture/growth uppgår 
totalt till 8,4 Mdr kr vilket motsvarar 
15% av investeringsportföljen alternativt 
12% av fondkapitalet. Risken inom 
segmentet är högre än inom buyout. 
Ur ett portföljperspektiv innebär detta 
att segmentet skall utgöra en mindre 
del av den totala portföljen vilket ur 
ett långsiktigt perspektiv bedöms vara 
i linje med nuvarande nivå. Den högre 
förlustrisken gör det särskilt viktigt för 
AP6 att göra rätt urval av förvaltare 
varför tillgången till dessa är avgörande. 
Fondförvaltarna inom segmentet hante-
rar i sin tur den högre risken genom att 
göra fler och mindre investeringar i sina 
fonder än i en motsvarande buyoutfond. 
Portföljen innehåller ett 30-tal fonder 
med fler än 300 bolag. På senare år har 
portföljen fått en god geografisk diver-
sifiering genom att flera framgångsrika 
amerikanska venturefonder har adderats 
till i portföljen.

därmed likviditetseffekten i en derivatportfölj inte går att matcha 
mot underliggande innehav, särskilt inte när AP6 saknar möjlighet 
att påverka tidpunkten för när innehaven i portföljen ska realiseras. 
I tider när den svenska kronan försvagas mot i huvudsak dollar och 
euro kan därför det kortsiktiga likviditetsbehovet bli betydande. 
AP6 är en stängd fond vilket innebär att behovet av en allt större 
likviditetsbuffert där avkastningen är lägre också påverkar den 
totala avkastningen negativt. Frågan kommer att utredas vidare av 
ledning och styrelse under 2022. 

PROGNOSTICERADE KAPITALFLÖDEN 
För att hantera den illikviditet som investeringar i privatägda bolag 
innebär har en private equity-fond en mycket lång placeringshori-
sont. Institutionella placerare som AP6 som investerar i fonden åtar 
sig att under hela fondens livslängd skjuta till kapital under en i 
förväg definierad investeringsperiod och därefter invänta utdel-
ningar, så kallade distributioner, i takt med att bolagen i fonden 
avyttras. I takt med att fonder och medinvesterare realiserar inne-
hav sker distribution till investerare. Genom portföljens successiva 
mognad erhålles en portfölj där distributioner/avyttringar från 
portföljen balanserar neddragningar av kapital / nyinvesteringar 
väl även om bruttoflödena kan vara omfattande. AP6 arbetar lö-
pande med att vidareutveckla likviditetsprognosmodeller framtag-
na utifrån långsiktiga kassaflödesdata från marknaden i syfte att så 
noggrant som möjligt monitorera framtida likviditetssituationer. 
Genom hög intern kompetens och specialisering har erfarenheter 
omsatts till väl fungerande modeller och system för att hantera och 
prognosticera flöden av kapital. 
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DIVERSIFIERING INOM SECONDARY 
(2,3 MDR)
Aktuellt marknadsvärde för investeringar inom secondary uppgår 
till totalt 2,3 Mdr kr vilket motsvarar 4% av investeringsportföljen 
alternativt 3% av fondkapitalet. Investeringarna utgörs i huvudsak 
av utfästelser till secondaryfonder samt några få egna förvärv av 
secondaryandelar. Eftersom investeringar görs i stora portföljer av 
fonder så har dessa redan från start en bred diversifiering. Risken 
inom segmentet är därför lägst bland de som AP6 investerar inom 
och avkastningsförväntan i nivån med genomsnittet för private 
equity. Portföljen utgörs främst av fyra förvaltare med ett 10-tal 
aktiva secondaryfonder. Dessa fonder har i sin tur investeringar i 
flera hundra olika fonder och som därigenom har exponering mot 
flera tusen bolag.

INVESTERINGSVERKSAMHETENS 
DIVERSIFIERING PER BRANSCH
Diversifieringsstrategin och därmed riskspridningen genomförs 
framför allt genom att fokusera utfästelser till fonder som inriktas 
mot buyoutsegmentet. Endast ett fåtal fondteam är fokuserade mot 
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vissa specifika sektorer vilket gör att majoriteten av fondteamen har 
en bred exponering mot olika branscher. Co-investeringar genom-
förs med buyoutfonder och kan aktivt användas till att vikta upp 
eller ned exponeringen. Likaså utvecklas exponeringen mot ven-
ture/growth genom att utfästa kapital till framgångsrika team. Här 
väger dock inslaget av ny teknik tyngre än för buyoutfoderna. Ana-
lys över AP6:s branschexponering visar att den stämmer relativt väl 
överens med den genomsnittliga marknaden för private equity.

GEOGRAFISK SPRIDNING INOM 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Grafen visar hur investeringsverksamhetens (buyout och venture/
growth) mer än 900 bolag, som finns registrerade i AP6:s affärs-
system, är exponerade mot olika geografier samt hur tillväxten i 
portföljen ökat kraftigt under senare år. Över tid har portföljens 
exponering mot Sverige och övriga Norden minskat till fördel för 
en ökad diversifierad exponering mot Europa och USA. Genom 
AP6:s lokala närvaro och goda relationer med investerare i Norden 
så kommer en avsevärd del av kapitalet även fortsättningsvis att 
vara investerat inom denna region. 


