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 • Första AP-fonden är en av fem AP- 
fonder i det allmänna inkomstpen-
sionssystemet. Kapitalet i AP-fonderna 
används när inbetalningarna till syste-
met understiger utbetalningarna. 
 Fondernas uppdrag är att långsiktigt 
förvalta fondkapitalet med hög avkast-
ning och lågt risktagande.

 • Första AP-fonden förvaltar 233,7 mil-
jarder kronor i en global portfölj bestå-
ende av aktier, räntebärande värde-
papper, fastigheter, riskkapitalfonder 
och hedgefonder.

 • Första AP-fonden investerar långsiktigt 
och är en aktiv ägare. Som ägare stäl-
ler fonden höga krav inom miljö, etik 
och bolagsstyrning.

 • Fondens avkastning den senaste tio-
årsperioden uppgår till 7,0 procent per 
år efter kostnader, vilket överträffar 
femårsmålet på 5,5 procent. Fonden 
har därmed bidragit med 118 mdkr till 
pensionssystemet sedan 2003.



 

Första  
AP-fonden 

2012Året i korthet
 • Årets resultat uppgick till 24 170 mkr 
(–4 223) efter kostnader. Avkastningen upp-
gick till 11,3 procent (–1,9) efter kostnader. 
Fondens genomsnittliga avkastning efter 
kostnader den senaste tioårsperioden är  
7,0 procent vilket överstiger fondens mål  
på 5,5 procent.

 • Fondkapitalet ökade med 20 382 mkr till 
233 700 mkr. Under året betalade fonden 
netto ut 3 788 mkr (1 240) till Pensions-
myndigheten.

 • Fondens förvaltningskostnader var 322 mkr 
(269) vilket motsvarar 0,14 procent (0,12) 
i årstakt av förvaltat kapital.

 • Arbetet med att skapa en mer robust port-
följ fortsatte under 2012. Den totala expone-
ringen mot noterade aktier minskade under 
året samtidigt som nya investeringsstrate-
gier inom aktieportföljen infördes. Cirka 
10 mdkr investerades i hedgefonder.

2012 2011 2010 2009 2008 

Avkastning före kostnader, % 11,4 –1,7 10,3 20,4 –21,7

Förvaltningskostnadsandel, % 0,14 0,12 0,13 0,16 0,16

Avkastning efter kostnader, % 11,3 –1,9 10,2 20,2 –21,9

Avkastning efter kostnader, mdkr 24,2 –4,2 20,5 34,6 –48,0

Nettoflöden, mdkr –3,8 –1,2 –4,0 –3,9 0,9

Fondkapital vid årets slut, mdkr 233,7 213,3 218,8 202,3 171,6

exponering, %

Aktier 47,4 49,2 60,3 58,6 54,6

– varav svenska aktier 11,4 12,6 15,7 13,8 11,2

räntebärande 36,4 40,9 32,5 34,7 40,1

Fastigheter 7,7 5,6 5,0 3,4 4,0

hedgefonder 4,3 0,2 0,3 0,0 0,0

Nya investeringar 0,7 0,6 0,7 0,0 –

riskkapitalfonder 3,2 2,8 2,0 1,7 1,4

Valutaexponering 27,4 21,3 24,0 21,6 22,2

Andel extern förvaltning 39,3 41,4 43,7 42,5 39,7

Femårsöversikt i sammandrag

Avkastning per tillgångsslag 2012, procent¹
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Vd har ordet

”Min ambition är att fortsätta på  
den inslagna vägen och göra fondens  

portfölj  mer robust och mindre  
indexberoende  framöver.”

GoD VäRDe -  
UTVeCKlING TRoTS  
TURBUleNT ÅR



Vd har ordet

”…ett resultat på 24,2 mdkr eller en  
avkastning på 11,3 procent”

trots att de realekonomiska problemen i vår 
omvärld fortsatte under 2012 har Första AP- 
fonden uppnått en avkastning som med god 
marginal överstiger vårt mål. Under året har 
vi fortsatt att anpassa våra investeringar efter 
nya förutsättningar för långsiktig global 
 kapital förvaltning. 

Förra året konstaterade jag att skuldproblematiken i 
Europa och USA skulle fortsätta påverka den globala 
ekonomin negativt framöver. Trots att detta också blev 
fallet har de finansiella marknaderna i världen utvecklats 
bra under 2012. Aktiemarknaderna i världen har uppvisat 
avkastningar på runt 15 procent. Samtidigt präglades rän-
temarknaderna av den politiska osäkerheten, låg tillväxt 
och centralbankers stöd vilket sammantaget ledde till att 
statsräntor i världen sjönk. Under året har vi på Första 
AP-fonden ökat våra investeringar i reala tillgångar och 
hedgefonder och minskat investeringarna i noterade 
aktier och räntemarknader. Sammantaget har det innebu-
rit att vi uppnått ett resultat på 24,2 mdkr eller en avkast-
ning på 11,3 procent. Med tanke på omständigheterna i 
omvärlden måste detta betraktas som ett bra resultat.

Första AP-fonden är en långsiktig investerare vilket 
rimmar väl med vårt långsiktiga uppdrag i pensionssyste-
met. Det är därför glädjande att fonden de senaste tio 
åren lyckats uppnå en avkastning som överstiger det lång-
siktiga målet. Vårt mål är att uppnå 5,5 procents årlig 
avkastning efter kostnader och sedan 2003 har vi nått 
7,0 procent. Därmed har vi på tio år bidragit med ett sam-
manlagt resultat på 118 mdkr vilket är ett viktigt tillskott 
till pensionssystemet. 

Det gångna året diskuterades det svenska pensionssys-
temet och AP-fondernas verksamhet livligt. Det är posi-
tivt att diskussionerna förs brett i samhället, det rör samt-
liga personer i Sverige och det handlar om stora pengar. 
Det är också viktigt att förtroendet för pensionssystemet 
och AP-fonderna är stort. 

Första AP-fondens svar på den statliga utredningen 
om kapitalförvaltningen inom pensionssystemet finns på 
vår webbplats ap1.se. Det går ut på att den framtida kapi-
talförvaltningen bör ha stor självständighet och stort obe-
roende. Därmed får AP-fonderna bättre möjligheter att 
uppfylla det viktiga uppdraget i pensionssystemet. För oss 
är det viktigt att frågan om förändringar hanteras skynd-
samt. En utdragen process skapar osäkerhet för våra med-
arbetare och försvårar rekryteringen av nya kompetenser.

Fonden har under hösten sett över samtliga personal-
relaterade policyer och rutiner. Vi ställer höga krav på hur 
vi agerar och att vi är transparenta med allt vi gör. Det är 
inte minst viktigt eftersom fonden finansieras via pen-
sionssystemet.

Översynen resulterade i några förändringar och preci-
seringar i dessa som nu är genomförda. Dessutom har vi 
utarbetat en gemensam policy för personalrelaterade frå-
gor tillsammans med de andra AP-fonderna.

Vi fortsätter arbetet med att förändra inriktningen på 
vår investeringsportfölj. Syftet med förändringarna är att 
uppnå en mer robust portfölj – det vill säga en portfölj 
som ger lika hög avkastning men med lägre risktagande. 
Därför har vi under 2012 investerat ungefär tio mdkr 
i hedgefonder, ökat fastighetsinvesteringarna med 
4,3 mdkr, fortsatt att investera i riskkapitalfonder med 
1,2 mdkr. 

Vi har också ändrat inriktning på en stor del av aktie-
portföljen för att ytterligare minska risken. Vi beskriver 
närmare vad vi gjort i förvaltnings berättelsen. Min ambi-
tion är att fortsätta på den inslagna vägen och göra fon-
dens portfölj mer robust och mindre indexberoende fram-
över. Första AP-fonden ska alltid veta vad vi äger och vilja 
äga allt som finns i portföljen. Detta innebär att vi kom-
mer att vara bättre rustade att klara utmaningarna på värl-
dens kapitalmarknader.

Det är viktigt att fonden bedriver förvaltningen på ett 
kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna måste ses i relation till 
hur vi på bästa sätt utför uppdraget. Ökade kostnader kan 
motiveras om vi får en högre avkastning eller på annat sätt 
kan utföra uppdraget på ett bättre sätt. Under 2012 upp-
gick kostnaderna till 0,14 procent av det genomsnittligt 
förvaltade kapitalet. 

Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det 
naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Mer koncen-
trerade aktieportföljer gör det möjligt för oss att engagera 
oss ännu mer i de bolag vi äger. Här vill jag gärna fram-
häva det goda samarbete och den dialog vi och andra 
ägare har med svenska bolagsstyrelser. Utomlands är detta 
svårare men även där försöker vi, ofta i samarbete med 
andra, föra en sådan dialog. Jag tror att den svenska 
modellen med hög grad av självreglering och valbered-
ningar ledda av ägarna inneburit att bolagen och dess 
ägare får förtroende för varandra och därmed lättare att 
samarbeta i många frågor.

Jag vill avsluta med att tacka mina medarbetare på 
fonden. Utan kvalificerade och engagerade medarbetare 
inom alla områden hade vi inte kunnat fullgöra vårt 
 viktiga uppdrag i pensionssystemet: att bidra med hög 
avkastning och låg risk till ett av de bästa pensions-
systemen i världen.

Stockholm i februari 2013
Johan Magnusson
Verkställande direktör
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”Alla som arbetar och 
 betalar skatt är del av 

 inkomst pensionssystemet.”
Introduktion 
till Första 
 AP-fonden

FöRSTA AP-FoNDeN I  
INKomSTPeNSIoNSSySTemeT

DeT SVeNSKA 
 PeNSIoNSSySTemeT

Första AP-fonden har tillsammans med Andra, Tredje 
och Fjärde AP-fonderna två huvuduppgifter i det all-
männa inkomstpensionssystemet. Fonderna fungerar 
dels som en buffert, med syfte att täcka framtida utbe-
talningar av pensioner, dels bidrar fondernas avkastning 

till pensionssystemets finansiering på lång sikt. Ju högre 
avkastning fonderna har desto stabilare blir pensions-
systemet. Under de närmaste 25 till 30 åren kommer 
kapital att behöva tas ur AP-fonderna för att täcka pen-
sionsutbetalningarna.

Det allmänna pensionssystemet är ett fristående system 
som helt finansieras med avgifter som baseras på utbe-
talda ersättningar. Alla som arbetar och betalar skatt är 
del av inkomstpensionssystemet. Varje månad betalas 
en fast avgift, 16 procent av lönen (upp till ett tak på 
7,5 inkomstbasbelopp cirka 35 000 kr/månad), till 
inkomstpensionen, och 2,5 procent till premie-
pensionen. 

De pengar som betalas in idag används för att betala 
dagens pensioner. I tider, som nu, när inbetalningarna är 
mindre än utbetalningarna till pensioner, används kapi-
talet i AP-fonderna för att fylla ut skillnaden. I perioder 
när inbetalningarna är större än utbetalningarna läggs 
överskottet i AP-fonderna. Mer information om pen-
sionssystemet finns på Pensionsmyndighetens hemsida 
www.pensionsmyndigheten.se

Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. 
Varje år avsätts 16 procent av lönen och andra skatteplik-
tiga ersättningar till inkomstpensionen.

Första AP-fonden förvaltar en del av pensionsreserven 
som används när det som betalas in till inkomstpension 
understiger det som ska betalas ut.

Eventuell privat pension

Tjänstepension

Allmän pension
Inkomstpension
Premiepension
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Sällanköpsvaror:

Sällanköpsvaror för konsumenter är en bred 
sektor som innefattar bolag inom allt från per-
sonbilstillverkare och konsumentelektronikde-
taljister till mediebolag och kläddetaljister. 
Sektorn erbjuder investeringsmöjligheter i ett 
brett spann av bolag med skilda affärsmodeller 
i olika branscher. Kläddetaljister, exempelvis, är 
en globalt fragmenterad bransch där exempel-
vis amerikanska GAP, spanska, Inditex (med 
Zara), svenska h&m, japanska Fast Retailing 
(med Uniqlo) som växer genom global expan-
sion. De stora kedjorna får via sin expansion 
och sin storlek konkurrensfördelar genom 
större inköpsvolymer och inventariesystem, 
distributionskapacitet, finansiering etc. Sektorn 
har utvecklats klart bättre än börsen generellt 
de senaste tio åren.

h&M

h&m, som säljer konfektionsmode, är sedan 
länge ett av Första AP-fondens största aktiein-
nehav. Fonden äger idag 0,7 procent av bola-
get, till ett värde av 2,5 mdkr. en av de under-
liggande framgångsfaktorerna är bolagets 
starka företagskultur av handelsmannaskap. 
Runt den har en väl fungerade affärsprocess 
byggts upp. med en strategi som kombinerar 
attraktiv prissättning, hög modegrad och nya 
butiker i attraktiva lägen har bolaget haft en 
lång period av snabb expansion. Trots sin stor-
lek har h&m fortfarande endast cirka en pro-
cents marknadsandel av den globala konfek-
tionsmarknaden. Bolagets affärsmodell är inte 
så kapitalkrävande och tillväxten har kombine-
rats med en bra kapitalavkastning. Aktien har 
haft en värdeökning på i genomsnitt 10,2 
 procent per år de senaste tio åren.

Våra  
 innehav

SeKToR: 
SällANKöPSVARoR

Sällanköpsvaror,  
andel av aktieportföljen:

 10%

B
ildkälla: Scanpix.se



Introduktion 
till Första 
 AP-fonden

Se även ägar
rapporten: 

www.ap1.se

”Kapitalförvaltning är en kunskaps  
intensiv  verksamhet med behov av  

många specialistkompetenser.”

lÅNGSIKTIG  
KAPITAlFöRVAlTNING

Pensioner är ett långsiktigt åtagande. Därför är 
det naturligt att förvaltande av pensionskapi-
tal sker långsiktigt. långsiktighet genomsyrar 
hela Första AP-fondens arbete.

LåNGSIkTIGA INVESTERINGAR
Första AP-fonden förvaltar en portfölj bestående av 
noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fast-
igheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går 
under beteckningen nya investeringar.

Investeringsbeslut fattas på långsiktig grund. Fon-
dens investeringsprocess och dess beståndsdelar syftar 
till långsiktigt god avkastning till låg risk.

Fördelningen mellan olika tillgångslag planeras på 
årsbasis men med ett bakomliggande längre tidsper-
spektiv.

LåNGSIkTIGT äGANDE
Första AP-fonden är en långsiktig ägare. Ägarstyrning, 
hur en ägare påverkar bolag till ett ansvarsfullt företa-
gande, står högt upp på agendan och grundar sig på 
övertygelsen om att investeringar i väl skötta bolag på 
lång sikt kommer att ge en högre avkastning och en 
lägre risk. 

Första AP-fondens agerande i ägarfrågor utgår alltid 
från vad som är bäst för företagen och för aktieägarna, 
och därmed för dagens och morgondagens pensionärer. 

Till grund för ägararbetet ligger fondens ägarpolicy 
som publiceras på fondens hemsida www.ap1.se.  Den 
fastställer fondens principer för bolagsstyrning och 
företagens sociala och miljömässiga ansvar samt defi-
nierar vad Första AP-fonden förväntar sig av de bolag 
man investerar i. Grunderna i varje princip gäller för 
såväl svenska som utländska bolag. Dessutom finns till 
varje princip särskilda krav som fonden ställer på 
svenska bolag i kraft av att vara en av de större ägarna.

Första AP-fondens ägararbete under 2012 samman-
fattas i ägarrapporten som återfinns på www.ap1.se. 

LåNGSIkTIG kOMPETENS
Kapitalförvaltning är en kunskapsintensiv verksamhet 
med behov av många specialistkompetenser. Därför är 
det viktigt att kunna rekrytera, behålla och vidareut-
veckla rätt personer. Medarbetarnas samlade erfarenhet, 
motivation och förmåga att arbeta effektivt tillsammans 
är avgörande för fondens resultat. 

Första AP-fonden arbetar långsiktigt med personal-
frågor. Ett resultat av det är en låg personalomsättning 
och bra resultat i den årliga medarbetarundersökningen 
kring hur medarbetarna skattar sin arbetsplats. I not 5 
till resultaträkningen återfinns personalstatistik och 
uppgifter om utbetalade ersättningar.

Etikrådet

Inom ramen för etikrådet har fonden fortsatt föra dialog 
med bolag som brutit mot internationella konventioner 
där flera dialoger haft önskad effekt. etikrådet har också 
fortsatt att utveckla arbetet med proaktiva branschinitiativ 

och andra frågeställningar. etikrådets verksamhet presen-
teras dels i etikrådets årsrapport och på etikrådets webb-
plats www.etikradetapfonderna.se.
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Våra  
 innehav

SeKToR: 
IT

IT-sektorn:

IT-sektorn kan delas in i mjukvarubolag, halv-
ledarbolag, IT-konsulter och hårdvarubolag. 
Affärsmodellerna i dessa bolag skiljer sig kraf-
tigt åt och Första AP-Fonden har framförallt valt 
att fokusera på investeringar i de två första. 
IT-sektorn präglas av korta produktlivscykler 
där en framgång snabbt kan vara utbytt mot en 
annan, vilket gör noggrann bevakning av den 
snabba utvecklingen avgörande för en investe-
rare. mjukvarubolagen har ofta en mer varaktig 
konkurrensposition än många andra IT-bolag. 
Sektorn har utvecklats bättre än övriga sektorer 
de senaste tio åren.

Samsung Electronics

Koreanska Samsung electronics tillverkar ett 
brett spektra av elektronikprodukter. De största 
är TV-apparater, lCD-skärmar, mobiltelefoner 
och halvledare men bolaget tillverkar även 
vitvaror, set top-boxar, utrustning för telekom-
munikationsnät med mera. Första AP-fonden 
äger aktier i Samsung till ett värde av 1,2 mdkr. 
Det är ett av få exempel på innehav av hårdva-
rubolag i portföljen. Samsung har på ett bra 
sätt kombinerat teknologiskt kunnande, design 
och konkurrenskraftiga priser – drivet av de 
stora volymer – för att ta marknadsandelar på 
ett antal marknader. Bolaget har haft en 
genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på cirka 
19 procent sedan 1998. Aktien har stigit i värde 
med i genomsnitt 13 procent per år under den 
senaste tioårsperioden.

IT-sektorn,  
andel av aktieportföljen:

 10%

B
ildkälla: iStockPhoto.com



”Målet för fondens förvaltning är  
att skapa långsiktigt värde”Investerings-

processen

UPPDRAG ATT TRYGGA PENSIONSSYSTEMET
Första AP-fondens uppdrag från riksdagen är att för-
valta fondkapitalet till största möjliga nytta för pen-
sionssystemet. Fonden ska investera så att en långsiktigt 
hög avkastning åstadkoms samtidigt som risken ska 
vara låg.

Uppdraget och de krav som det ställer är grunden 
för fondens verksamhet. Det innefattar bland annat ett 
antal placeringsregler som fonden har att följa (se ruta 
här intill).

För att möta utmaningarna som finns både i pen-
sionssystemet och på de finansiella marknaderna arbe-
tar fonden efter en väl genomarbetad investeringspro-
cess med utgångspunkt i uppdraget, placeringsreglerna 
och förutsättningarna på marknaderna.

INVESTERINGSPROcESSEN
Det övergripande målet för fondens förvaltning är att 
skapa långsiktigt värde genom att vara en professionell 
investerare och en engagerad ägare. 

Första AP-fondens investeringsarbete vilar på ett antal 
hörnstenar:

 • en helhetssyn genomsyrar förvaltningen 
 • en lång placeringshorisont ger långsiktigt hög 

avkastning
 • långsiktigheten kräver uthållighet 

 • investeringarna styrs av fundamental analys
 • intern förvaltning utgör basen för verksamheten 
 • en god långsiktig ägare är en engagerad ägare

RoBUST PoRTFölj
En central utgångspunkt i fondens investeringsprocess 
är ambitionen att portföljen ska vara robust. Det inne-
bär att portföljen har långsiktigt hög avkastning sam-
tidigt som variationerna i avkastningen är låga. För att 
åstadkomma en robust portfölj har fonden ändrat 
inriktning inom aktieportföljen och ökat investering-
arna inom hedgefonder, fastigheter och riskkapital- 
fonder.

RISKhANTeRING
För en kapitalförvaltare som Första AP-fonden är det 
viktigt att analysera och hantera risker. Det gäller både 
finansiella risker och andra ekonomiska risker. Genom 
att balansera riskerna mot varandra är det möjligt att 
totalt sett minska dem. 

eNGAGeRAD äGARe
Som långsiktig investerare är det naturligt att också vara 
en engagerad ägare med tydliga principer. Första AP-
fondens ambition är att ta aktivt ansvar som ägare i 
portföljbolagen samt att samarbeta med andra för att nå 
goda resultat i ägarfrågor.

INVeSTeRINGSPRoCeSSeN

Robust portfölj som 
uppfyller avkastnings-
kraven och balanserar 
riskerna

Riksdagens uppdrag

Placeringsregler

Ägar-
engage-
mang

Helhets-
syn

Risk-
hantering

Lång-
siktighet

INVESTERINGS-
PROCESS
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Investerings-
processen

PLAcERINGSREGLER
Första AP-fonden följer de placeringsregler som riks-
dagen fastställt, som bland annat innebär:

 • att fondens investeringar på svenska reglerade mark-
nader får vara max 2 procent av börsens marknads-
värde

 • att fonden får ha max 10 procent av rösterna i ett 
 noterat bolag

 • att minst 10 procent av kapitalet ska förvaltas externt
 • att minst 30 procent ska placeras i räntebärande 

 papper med låg risk

 • att max 5 procent får placeras i onoterade 
 värde papper

 • att max 40 procent av tillgångarna får exponeras 
mot valutarisk

 • att investeringar inte får ske i råvaror
 • att näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn 

inte ska tas i placeringsbesluten
 • att hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra 

avkall på det övergripande målet om hög avkastning

AP-FONDSUTREDNINGEN
Regeringen tillsatte under 2011 en utredning med 
direktiv att utreda förutsättningarna för att förbättra 
kapitalförvaltningen inom inkomstpensionssystemet. 
I detta ingick att utreda styrningen av AP-fonderna, 
fondernas uppdrag och fondernas placeringsregler. 
Utredningen presenterade sitt betänkande AP- 
fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning 
av pensionsreserven (SOU 2012:53) i augusti 2012. 

Första AP-fonden besvarade utredningens betänkande 
enligt följande i november 2012: 
Första AP-fonden instämmer i delar av utredningens pro-
blembeskrivning och dess principer men anser att det förslag 
som utredningen presenterar behöver förbättras på flera 
väsentliga punkter. Det är positivt att utredningen föreslår 
att rollerna som kapitalägare (huvudman) och kapitalför-
valtare (AP-fonder) ska skiljas åt. Första AP-fonden 
instämmer också i utredningens förslag att ersätta de flesta 
kvantitativa placeringsregler med en aktsamhetsprincip för 
förvaltningen kombinerat med åtgärder som förbättrar 
kvaliteten på uppföljning och utvärdering av kapitalför-
valtningen. 

Fonden anser vidare att det är väsentligt att förutsätt-
ningar skapas för att fondernas långsiktiga inriktning kan 
bibehållas och ytterligare utvecklas. Utredningens förslag, 
med ett antal fonder inom en och samma myndighet som 
kapitalägaren, riskerar att leda till en oönskad likriktning 
av förvaltningen. Utredningens förslag på den här punkten 
innebär att kapitalförvaltningen inte ges tillräckligt stor 
självständighet. Första AP-fonden anser att kapitalför-
valtningen istället ska organiseras i en eller flera självstän-
diga och oberoende fonder som är egna myndigheter med full 
rätt att sluta avtal. Hur många fonder som sköter kapital-
förvaltningen är mindre viktigt än att fonderna är själv-
ständiga och oberoende.

Huvudmannen som har rollen som kapitalägare ska 
vara tydligt och organisatoriskt avskild från kapitalför-
valtningen. Uppgifterna för huvudmannen ska vara att 
tolka uppdraget i pensionssystemet, sätta mål för kapitalför-
valtningen, följa upp och granska förvaltningen och att utse 
styrelseledamöter för kapitalförvaltningen. 

Första AP-fondens svar på betänkandet finns publicerat 
i sin helhet på www.ap1.se.
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Våra  
 innehav

SeKToR: 
INDUSTRI

Industrisektorn:

Industrisektorn inkluderar bolag inom vitt 
skilda områden, allt från gruvutrustning och 
högteknologiska elkraftnät till uthyrning av 
personal. Sektorn är global med stor expone-
ring mot tillväxtregioner. många företag och 
delsektorer uppvisar mycket hög avkastning 
över långa perioder, vilket passar väl in i en 
långsiktig investeringsstrategi. I arbetet att 
identifiera framgångsrika industriföretag inter-
nationellt är kunskap om den svenska indu-
stritraditionen och dess framträdande verk-
stadsindustri en värdefull tillgång. Sektorn har 
utvecklats bättre än andra sektorer de senaste 
tio åren, även om volatiliteten är något större 
än för marknaden generellt.

kone

Kone är ett av världens ledande företag inom 
hissar och rulltrappor. Det har varit en kärn-
investering för Första AP-fonden i många år. 
Kone har arbetat efter strategin att expandera 
genom förvärv men att fortsatt hålla sig inom 
sin nisch. Det har resulterat i fördubblade mark-
nadsandelar och fördubblade vinstmarginaler 
den senaste femårsperioden. Första AP-fonden 
äger 0,2 procent av bolaget till ett värde av 
147 mkr. Kones aktie har stigit med 27 procent 
per år de senaste fem åren.

Industrisektorn,  
andel av aktieportföljen:
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Förvaltnings- 
berättelse

Styrelsen och verkställande direktören för 
 Första AP-fonden avger härmed sin förvalt-
ningsberättelse för 2012. Förvaltningsberättel-
sen har granskats av revisorerna och omfattar 
sidorna 13 till 27.

Per den 31 december 2012 uppgick Första AP-fondens 
kapital till 233 700 (213 318) mkr.1) Ökningen på 20,4 
mkr förklaras av årets resultat om 24 170 (–4 223) mkr 
och ett kapitalflöde inom pensionssystemet på –3 788 
(–1 240) mkr. Sedan år 2003 är det sammanlagda resul-
tatet 118 mdkr.

Resultatet efter kostnader för 2012 blev 24,2 mdkr 
vilket motsvarar en avkastning på 11,3 procent. 
Första AP-fondens mål är att avkastningen ska över-
stiga 5,5 procent efter kostnader över rullande femårs-
perioder. Avkastningen efter kostnader för den senaste 
femårsperioden uppgick till 2,5 procent. För den 
senaste tioårsperioden uppgick avkastningen till 
7,0 procent.

Första AP-fonden strävar efter att bedriva en kost-
nadseffektiv förvaltning. Externa förvaltare används 
enbart om de högre kostnaderna kan motiveras av en 
högre avkastning. Av fondens interna och externa 

1)   marknadsvärden och övriga värden i förvaltningsberättelsen är baserade på intern portföljredovisning och innehåller därmed 
upplupna poster samt nettning av tillgångar och skulder. Värdena i förvaltningsberättelsen är därför inte direkt avstämbara 
med poster i balans- och resultaträkningarna.

Siffror inom parentes anger 2011 års siffror.

Resultat 2012 före kostnader i lokal valuta

Resultatbidrag

Bidrag, mdkr Bidrag, % Portfölj   avkastning, %

Svenska aktier 4,3 2,0 17,2

Aktier utvecklade länder 8,4 4,0 17,0

Aktier utvecklingsländer  
(i svenska kronor) 2,8 1,4 13,5

Aktier totalt 15,6 7,4 16,3

Räntebärande 7,0 3,3 8,8

Fastigheter 1,7 0,8 12,0

hedgefonder 0,2 0,1 6,1

Nya investeringar 0,3 0,1 20,7

Riskkapitalfonder 0,6 0,3 9,3

Allokering, kassa och valuta –1,2 –0,6 –0,6

Totalt 24,2 11,4 11,4

FöRVAlTNINGSBeRäTTelSe
KAPITAl, ReSUlTAT oCh KoSTNADeR

Första AP-fondens årsredovisning 2012 13



”Investeringsprocessen består av tre beslutsnivåer:  
strategisk allokering, strategisk förvaltning och  

operativ förvaltning.”Förvaltnings- 
berättelse

 mandat har flertalet genererat en avkastning efter kost-
nader som överstiger respektive marknads avkastning 
2012. 

Totalt för alla mandat har avkastningen före kostna-
der överstigit marknadens avkastning med totalt 1 574 
mkr vilket kan jämföras med fondens totala kostnader 
på 322 mkr (provisions- och rörelsekostnader). 

AVKASTNING oCh RISK
Första AP-fonden arbetar sedan oktober 2009 efter en  
investeringsprocess baserad på långsiktighet, funda-
mental analys och ett ökat inslag av alternativa investe-
ringar såsom fastigheter, hedgefonder och riskkapital-

fonder. Jämförelser med tiden dessförinnan är därför 
inte meningsfulla. Här följer en beskrivning av avkast-
ning och risk för 2012 respektive treårsperioden  
2010–2012.

För att mäta och förklara bidraget från de olika 
beslutsnivåerna görs en jämförelse med en startportfölj. 
Vid införandet av den förändrade investeringsprocessen 
togs ett antal strategiska inriktningsbeslut. De tre vikti-
gaste var beslutet: att låta andelen svenska aktier vara 
högre än Sveriges marknadsvikt, att vikten för utveck-
lingsländer inom aktieportföljen skulle vara högre än 
deras marknadsvikter och att alternativa investeringar 
skulle utökas upp till 20 procent av portföljen.

Investeringsprocessen bygger på tre beslutsnivåer:

Strategisk  
allokering

•  Allokering mellan  till  gångsslag

•  Storlek på valuta exponering

•  Ränteportföljens  duration

Strategisk  
förvaltning

•  Allokering inom  tillgångsslag

•  Förvaltningsstrategier inom 
 tillgångsslag

Operativ  
förvaltning

•  Förvaltning i för hållande till  
de valda  strategierna

Avkastning för olika beslutsnivåer

Avkastning (före kostnader) 
Beslutsnivå 1 år, % 3 år,%

Startportföljen 11,5% 7,2%

Strategisk allokering –0,1% –0,2%

Strategisk förvaltning –0,4% –0,6%

operativ förvaltning 0,4% 0,0%

Totalt utöver start portföljen –0,1% –0,8%

Total avkastning 11,4% 6,5%

Volatilitet för alla beslutsnivåer

Volatilitet 
Beslutsnivå 1 år, % 3 år,%

Startportföljen 5,2% 8,0%

Strategisk allokering 0,1% –0,8%

Strategisk förvaltning –0,1% –0,1%

operativ förvaltning 0,7% 0,4%

Totalt utöver start portföljen 0,7% –0,5%

Total volatilitet 5,9% 7,5%
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Förvaltnings- 
berättelse

Investeringsprocessen består av tre beslutsnivåer: 
strategisk tillgångsallokering, strategisk förvaltning och 
operativ förvaltning.

 • Strategisk allokering omfattar allokering mellan 
tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investe-
ringar. Dessutom ingår beslut om storleken på fon-
dens valutaexponering och durationen i ränteport-
följen i den strategiska allokeringen. 

 • Strategisk förvaltning omfattar alla beslut om allo-
kering inom tillgångsslag, till exempel allokeringen 
mellan aktieregioner, allokering mellan kreditobliga-
tioner och statsobligationer och allokering mellan 
olika valutor. Även valda förvaltningsstrategier inom 
tillgångsslag ingår i den strategiska förvaltningen. 

 • Operativ förvaltning består av förvaltning i förhål-
lande till de valda strategierna.  

Den strategiska inriktningen (50 procent aktier, 30 pro-
cent räntebärande och 20 procent inom fastigheter, 
riskkapitalfonder, hedgefonder och nya investeringar) 
förväntas innebära en minskad finansiell risk i jämfö-
relse med den portfölj som fonden hade den 1 januari 
2010 (startportföljen i treårsjämförelsen). Fondens 
avkastning under perioden har varit lägre än startport-
följens (6,5 procent jämfört med 7,2 procent). 

Under 2012 har placeringar gjorts i syfte att minska 
risken: investeringar i hedgefonder, ökad valutaexpone-
ring och lågvolatilitetsstrategin inom aktieförvalt-
ningen. Samtidigt har marknadsutvecklingen givit 
anledning till ökat risktagande inom vissa områden: 
Ökad aktieexponering, fokusstrategin inom aktieför-
valtningen och obligationer med låg kreditvärdighet 
och hög direktavkastning. De genomförda åtgärderna 
innebär att fondens risktagande är bättre balanserat. 

Sammantaget har den finansiella risken under 2012 
ökat. I jämförelse med startportföljen den 1 januari 
2012 är avkastningen på fondens portfölj något lägre 
(11,4 procent jämfört med 11,5 procent).

BeTAlNINGAR TIll oCh FRÅN 
 PeNSIoNSmyNDIGheTeN
De år som pensionsavgifterna överstiger de utbetalade 
pensionerna förs överskottet till Första, Andra, Tredje 
och Fjärde AP-fonden. Då avgifterna sedan 2009 varit 
lägre än utbetalade pensioner har underskottet tagits 
från de fyra AP-fonderna. 

Från Första AP-fonden har sammantaget 12,9 mdkr 
förts över till Pensionsmyndigheten sedan 2009, varav 
3,8 mdkr under 2012. Avgiftsunderskottet beräknas öka 
de kommande åren för att bytas i ett överskott i början 
av 2040-talet.

3,8
mdkr fördes över 

till Pensionsmyndig-
heten under 2012
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Förvaltnings- 
berättelse

233,7
mdkr förvaltar  

Första AP-fonden

Portföljsammansättning

Tillgångsslag
Portföljvärde Mkr,  

2012-12-31
Andel,  

%
Exponering,  

%
Portföljvärde Mkr,  

2011-12-31
Andel,  

%
Exponering,  

%

Aktier

Svenska 26 590 11,4 11,4 26 431 12,4 12,6

Utvecklade länder 58 490 25,0 25,0 55 529 26,0 25,3

Utvecklingsländer 23 727 10,2 11,0 22 571 10,6 11,4

Aktier totalt 108 807 46,6 47,4 104 531 49,0 49,2

Räntebärande

Nominella stat 21 199 9,1 29 968 14,0

Nominella krediter 47 977 20,5 38 454 18,0

Realräntor 15 952 6,8 18 881 8,9

Räntebärande totalt 85 128 36,4 36,4 87 303 40,9 40,9

Kassa/valuta 2 683 1,1 0,3 1 748 0,8 0,6

Totalt noterade 
 placeringar 196 618 84,1 84,1 193 582 90,7 90,7

Fastigheter 17 997 7,7 7,7 12 016 5,6 5,6

hedgefonder 10 023 4,3 4,3 516 0,2 0,2

Nya investeringar 1 656 0,7 0,7 1 236 0,6 0,6

Riskkapitalfonder 7 406 3,2 3,2 5 968 2,8 2,8

Totala portföljen 233 700 100,0 100,0 213 318 100,0 100,0

Valutaexponering 64 085 27,4 45 538 21,3

Första AP-fonden förvaltar en global portfölj av aktier, 
räntor, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfon-
der och nya investeringar som till exempel jordbruks- 
fastigheter. Allokering mellan dessa tillgångsslag utgör 
en central del i fondens investeringsprocess.

Fondens arbete påverkas av de finansiella markna-
derna. Under 2012 utvecklades börskurserna i stora 
delar av världen positivt trots en stor oro för utveck-
lingen av den reala ekonomin, bland annat i flera euro-
peiska länder och i USA. Politisk osäkerhet, låg tillväxt 
samt stödåtgärder från centralbanker resulterade i låga 
räntenivåer. Både räntemarknaden och fastighetsmark-
naden utvecklades därför positivt.

 

ALLOkERING
Första AP-fondens övergripande finansiella risker han-
teras genom allokering mellan tillgångsslagen. I alloke-
ringsarbetet justerar fonden den övergripande portfölj-
risken med hjälp av några strategiska variabler som 
aktieandelens storlek, ränteandelens storlek, fondens 
valutaexponering samt genom att fastställa ränteport-
följens räntekänslighet (duration). Utgångspunkten är 
fondens strategiska inriktning med cirka 50 procent av 
kapitalet placerat i aktier, 30 procent i räntebärande vär-
depapper och sammantaget 20 procent inom tillgång-
arna fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och 
nya investeringar.

INVeSTeRINGS-
VeRKSAmheTeN
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”Under 2012 har exponeringen mot  
hedgefonder och fastigheter ökat.” Förvaltnings- 

berättelse

Under 2012 har exponeringen mot noterade aktier 
minskat medan exponeringen mot framförallt hedge-
fonder och fastigheter har ökat. Det följer den långsik-
tiga strategin att minska riskerna i portföljen genom att 
öka inslaget av tillgångar med annat avkastningsmöns-
ter än övriga portföljen. Mer kapital har också allokerats 
till riskkapitalfonder samt till jordbruksfastigheter 
(redovisas inom nya investeringar). 

Exponering mot utländsk valuta minskar risken i 
fondens totala portfölj eftersom utländsk valuta har 
negativ korrelation med övriga tillgångar i portföljen. 
Under 2012 ökade fonden sin exponering från 21,3 till 
27,4 procent av kapitalet för att bättre balansera fon-
dens finansiella risker.

Första AP-fonden beslutade i januari 2013 att inleda 
ett samarbete med den amerikanska förvaltaren Bridge-
water. Samarbetet innebär att Första AP-fonden under 
år 2013 planerar att gradvis investera i storleksord-
ningen tio miljarder kronor i ett mandat förvaltat av 
Bridgewater. En relativt hög avkastning förväntas sam-
tidigt som investeringen kommer att bidra till minskad 
risk i hela portföljen. Dessutom kommer Bridgewaters 
riskanalys och förvaltningsmetoder till viss del använ-
das som ett komplement till fondens. 

Aktier 
Utvecklingen på världens aktiemarknader var god under 
2012, särskilt under andra halvåret. Även om osäkerhe-
ten bestod förbättrades förutsättningarna för både den 
amerikanska och europeiska ekonomin vilket bidrog till 
att riskviljan ökade och till att flertalet börser steg med 
mellan tio och tjugo procent.

AktieFörVAltNiNgeN
Första AP-fonden förvaltar svenska och utländska 
aktier på utvecklade marknader internt. Investeringarna 
sker företrädesvis i stora och medelstora bolag. Externa 
förvaltare anlitas främst för investeringar i utvecklings-
marknader och i utländska småbolag.  

Samtliga interna portföljer förvaltas aktivt med en 
långsiktig investeringshorisont. Förvaltningen utgår 
från egen fundamental analys av värdering, risk och 
bedömning av framtida vinster i bolagen.

Fonden kombinerar tre olika investeringsstrategier – 
fokusstrategin, lågvolatilitetsstrategin och traditionell 
förvaltning – för att skapa en mer indexoberoende och 
robust portfölj som ska klara olika marknadsklimat och 
generera en långsiktigt hög avkastning. Ambitionen är 
att i högre utsträckning äga aktier där fonden har en 
tydlig uppfattning om bolagets värde och i mindre 

Fondkapitalets utveckling, mkr

2012 2011

ingående Fondkapital 213 318 218 781

Nettobetalningar från/till 
 Pensionsmyndigheten –3 568 –1 027

Administrationsbidrag till 
 Pensionsmyndigheten mfl. –220 –213

Periodens resultat 24 170 –4 223

Utgående Fondkapital 233 700 213 318

kostnader och kostnadsandel 2012

kostnad Mkr

Andel av 
 kapital, 

%

Personalkostnader 106     0,05

övriga adm kostnader 71 0,03

rörelsens kostnad 177 0,08

Provisionskostnader 145 0,06

kostnader totalt 322 0,14

Histogram Fondkapitalutveckling, mdkr

Räntebärande
Fastigheter, hedgefonder, nya investeringar 
och private equity

Aktier
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”Förvaltningen utgår från egen fundamental 
analys av värdering, risk och  

bedömning av framtida vinster.”Förvaltnings- 
berättelse

utsträckning följa sammansättningen i marknadsvik-
tade index. En konsekvens av det är att portföljen inne-
håller färre innehav. 

Fokusstrategin är den mest koncentrerade och lång-
siktigt inriktade strategin. Investeringar sker i ett fåtal 
bolag som förvaltaren bedömer har ett lägre pris än 
deras fundamentala värde. Strategin inkluderar mins-
kad aktieexponeringen under oroliga tider med hög 
aktievolatilitet. Fokusstrategin förväntas ge en god risk-
justerad avkastning över en konjunkturcykel och utvär-
deras därför över rullande femårsperioder. När strategin 
implementerats fullt ut 2013 beräknas fonden äga ett 
nittiotal stora och medelstora bolag på utvecklade 
marknader, samtliga internt förvaltade. Detta innebär 
en minskning från tidigare cirka 1500 bolag på motsva-
rande marknader.

Lågvolatilitetsstrategin fokuserar på aktier som har 
låg risk i form av låg volatilitet. Strategin förväntas ge en 
avkastning i linje med börsen över en konjunkturcykel 
men med betydligt lägre variationer i avkastningen. Även 
här sker utvärderingen över rullande femårsperioder.

Traditionell förvaltning baseras på jämförelser med 
aktieindex. Förvaltningen fokuseras på att identifiera 
aktier som förväntas utvecklas bättre eller sämre än det 
valda jämförelseindexet. Utvärderingen sker här över rull-
lande treårsperioder eftersom analyshorisonten är kortare.

Kapitalet som investeras enligt den traditionella 
strategin minskas succesivt till förmån för fokus- och 
lågvolatilitetsstrategierna som ett led i att skapa en mer 
robust portfölj.

Förvaltningen av svenska aktier sker enligt två av 
fondens valda strategier: traditionell förvaltning som 
innefattar ett trettiotal bolag (19 procent av aktieport-
följens värde), och fokusstrategin som innefattar tio till 
femton bolag (5 procent av aktieportföljens värde). För-
valtningen utgår i båda fallen från egen analys av värde-
ring, risk och bedömning av framtida vinster i bolagen.

Förvaltningen av utländska aktier på utvecklade 
marknader sker enligt fondens tre strategier. Utländska 
investeringar enligt fokusstrategin uppgår till ett nittio-
tal bolag (18 procent av aktieportföljens värde). Utländ-
ska investeringar enligt lågvolatilitetsstrategin uppgår 
till drygt hundra bolag (12 procent av aktieportföljens 
värde). 

Utvecklingsmarknader, småbolag samt en del av 
exponeringen i Nordamerika och Asien förvaltas av 
externa förvaltare med en i huvudsak traditionell stra-
tegi relativt index. Totalt förvaltas 38 procent av aktie-
portföljen externt. Ambitionen är att en större andel av 
de noterade tillgångarna ska förvaltas internt framöver. 

UTVeCKlING 2012 – AKTIeFöRVAlTNINGeN
Fondens noterade aktieplaceringar hade ett positivt 
resultat 2012 på 15,6 mdkr före kostnader vilket mot-
svarar 16,3 procent. Denna avkastning överträffade 
marknaden. För den senaste femårsperioden är mot-
svarande avkastning –4,0 procent, vilket inte över-
träffade marknaden.

Utvecklingen av investeringsprocessen inom den 
interna aktieförvaltningen fortsatte under året. Syftet är 

Externa förvaltningsuppdrag, aktier, 2012-12-31

Förvaltare Region Inriktning Mkr Start

Aktier

Blackrock Nordamerika Stora bolag 11 740 jan-01

hillswick Nordamerika Stora bolag 352 dec-09

Blackrock Nordamerika Små bolag 2 478 nov-09

Champlain Nordamerika Små bolag 1 026 nov-09

Ironbridge Nordamerika Små bolag 839 apr-04

jP morgan Stillahavsregionen 746 sep-08

Capital International Stillahavsregionen 1 080 sep-08

Treasury Asia Stillahavsregionen 1 498 dec-03

Blackrock Utvecklingsmarknader 15 794 jun-06

Aberdeen Utvecklingsmarknader 3 957 jun-06

ToBAm Utvecklingsmarknader 1 561 jun-11

Ashmoreemm Utvecklingsmarknader 461 jun-06

41 532
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”Politisk osäkerhet och låg tillväxt tillsam
mans med centralbankernas stöd ledde till 
att statsräntor i världen sjönk ytterligare.”

Aktieportföljens uppdelning på olika marknader och investeringsstrategier

Mkr
Lågvolatilitets-

strategi Fokusstrategi
Traditionell 
 förvaltning Summa 

Sverige 5 693 20 898 26 590

Utvecklade marknader 11 079 19 848 27 563 58 490

Utvecklingsmarknader 1 561 22 165 23 727

Summa 12 641 25 541 70 626 108 807

För att minska risken för stora portföljförluster vid börskrascher balanseras helheten i aktieportföljen genom att 
 komplettera den traditionella förvaltningen med fokus- och lågvolatilitetsstrategierna.

Intäkter från grupptalanprocesser

Första AP-fonden deltar i ett antal grupptalansprocesser 
– så kallade class actions – mot nordamerikanska bolag 
som fonden äger aktier i. Denna verksamhet har inbringat 
över 82 mkr sedan verksamheten påbörjades 2006 varav  
7 mkr under 2012. 

Under 2012 har Första AP-fonden varit drivande i proces-
sen mot NewsCorp Inc. 

Förvaltnings- 
berättelse

att bidra till robusthet i fondens totala portfölj och öka 
möjligheten för fonden att vara en aktiv och engagerad 
ägare. Antalet bolag i portföljen är avsevärt färre än tidi-
gare och portföljerna är mindre styrda av valda aktieindex. 

Under 2012 har förvaltningen inom utvecklade eko-
nomier strukturerats om från externt till internt förval-
tat. Under året har två externa förvaltningsuppdrag 
avvecklats, ett i Stillahavsregionen och ett i Japan. 
Arbetet med att avveckla de externa regionala förvalt-
ningsuppdragen beräknas fortsätta under 2013.

RäNTEBäRANDE VäRDEPAPPER
Året präglades av ökad osäkerhet för hur världsekono-
min skulle påverkas av budgetåtstramningar i länder med 
stora skuldproblem. I fokus stod även det ekonomiska 
reformarbetet för att stärka tillväxten i dessa länder. 

Ytterligare försämrade konjunkturutsikter gjorde att 
många centralbanker fortsatte med expansiv penning-
politik under andra halvåret. USA och Storbritanniens 
centralbanker fortsatte med så kallade kvantitativa lätt-
nader, det vill säga stödköp på obligationsmarknaden. 
Den europeiska centralbanken (ECB) erbjöd treårslån 
för de europeiska bankerna samt förberedde stödköp av 
statsobligationer med löptid upp till tre år från länder 
som ansöker om finansiellt stöd från EU. 

Politisk osäkerhet och låg tillväxt tillsammans med 
centralbankernas stöd ledde till att statsräntor i världen 
sjönk ytterligare, från en historiskt redan mycket låg 
nivå. Samtidigt minskade både kredit- och likviditets-

spreadar för obligationer emitterade av såväl banker och 
industribolag som för skuldtyngda länder i Syd europa.  

RäNTeFöRVAlTNINGeN 
Förvaltning av ränteportföljen sker utifrån ett helhets-
perspektiv. Detta innebär att investeringsbesluten i en 
enskild marknad endast sker utifrån ränteportföljens 
totala exponering samt utifrån önskad riskprofil. 

Ränteförvaltningen har ett strategiskt och ett opera-
tivt ansvar. Den strategiska inriktningen innebär att 
skapa en så hög och stabil portföljavkastning som möj-
ligt över en längre tidshorisont. Det operativa ansvaret 
innebär att taktiskt utnyttja olika möjligheter som upp-
står i marknaden.   

Tidshorisonten för ränteförvaltningen är lång, vilket 
underlättar fondens möjligheter att utnyttja de fördelar 
som det innebär att vara en långsiktig förvaltare. Den 
taktiska analysen används främst för att finna marknads-
lägen för att implementera de mer långsiktiga vyerna.

UTVeCKlING 2012 – RäNToR
Det totala resultatet för ränteförvaltning under 2012 
var 7,0 mdkr eller 8,8 procents avkastning. Av detta 
hänför sig 6,9 mdkr respektive 8,7 procent till räntebä-
rande placeringar med hög kreditvärdighet. 

Fonden har under året även investerat i den ameri-
kanska så kallade High Yield-marknaden, det vill säga 
obligationer med låg kreditvärdighet och hög direkt-
avkastning. Dessa har också gynnats av de minskande 

Första AP-fondens årsredovisning 2012 19



781
mkr, avkastning över 
marknaden på Första 

AP-fondens ränte- 
placeringar

Förvaltnings- 
berättelse

skillnaderna mellan räntor för låntagare med olika  
kreditvärdighet (kreditspredarna). De investeringar som 
gjorts under året har haft en sammanlagd avkastning  
på 8,7 procent. Sammantaget översteg avkastningen på 
fondens ränteplaceringar marknaderna med 781 mkr.

VALUTA
De omvärldsfaktorer som påverkade valutamarknaderna 
under året var i stort de samma som för räntemarkna-
den: skuldproblematik och politisk osäkerhet. Året  
kännetecknades av små rörelser på valutamarknaden. 

Den svenska kronan stärktes marginellt gentemot euron 
och US-dollarn. Den största rörelsen stod den japanska 
yenen för, som försvagades med 10 procent mot kronan. 
Svenska kronan stärktes runt halvårsskiftet då mark-
nadsaktörerna under denna period efterfrågade valutor 
med hög rating. Det står i kontrast till tidigare finansiellt 
turbulenta perioder då den svenska kronan försvagats.

Första AP-fondens valutaförvaltning sker med en 
långsiktig horisont där en fundamental värdering av 
valutorna utifrån realekonomiska faktorer görs. 

Externa förvaltningsuppdrag, räntor, 2012-12-31

Förvaltare Region Inriktning Mkr Start

Räntebärande tillgångar

Blackrock USA
Investment 

Grade 7 902 dec-99

Finsbury high Income Fund (Shenkman Capital) USA high yield 2 356 jun-12

Nordea (macKay Shields) USA high yield 3 075 jun-12

13 333

Valutaexponering 2012-12-31

Mkr USD GBP EUR JPY Övriga Total

Aktier och andelar 51 564 3 733 13 956 2 592 30 385 102 230

obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 20 317 10 890 15 502 1 760 48 469

övriga tillgångar 882 35 59 22 235 1 233

Derivat –39 160 –13 461 –15 522 –6 817 –12 716 –87 686

Total valutaexponering 33 603 1 197 13 995 –2 443 17 904 64 256

Valutaexponering 2011-12-31 21 013 2 698 6 515 –1 205 16 517 45 538

Valutaexponering 2010-12-31 27 633 7 261 –628 –613 18 938 52 591

Valutaresultat 2012

Valuta Avkastning, %

öppen valutaposition,  
utvecklade länder –0,4

öppen valutaposition 
 utvecklingsländer –0,4

Totalt öppen valutaposition –0,8

Omräkning till svenska kronor –2,9

Valutasäkring 2,0

Första AP-fondens årsredovisning 201220



Externa förvaltningsuppdrag, fastigheter, 2013-12-31

Investering Förvaltare Inriktning Start
Värdering,  

2012-12-31, Mkr

ASe holdings Commercial estates Group
Kommersiella fastigheter 
 Storbritannien 2012 199

Aberdeen Asia Aberdeen Asset management Fastigheter Asien 2012 43

CB Richard ellis
CB Richard ellis Global Real estate 
Securities ReITs globalt 2010 1 321

Capitaland China Capitaland Fund management Asia Bostadsfastigheter Kina 2012 153

Cityhold Cityhold AB
Kommersiella fastigheter 
europa 2011 1 898

Investa Property Investa Property Group
Kommersiella fastigheter  
Australien 2012 524

State Street ReIT State Street Global Advisors ReITs globalt 2011 572

Vasakronan Vasakronan AB
Kommersiella fastigheter 
 Sverige 2003 8 391

White Peak II White Peak Projektfastigheter Kina 2012 54

Willhem Willhem AB Bostadsfastigheter Sverige 2011 4 842

Totalt fastigheter 17 997

”Marknadsvärdet för 
 fondens fastighets 

investeringar uppgick vid 
årsskiftet till 18 mdkr.”

27,4
procent, fondens valutaexponering

Förvaltnings- 
berättelse

Fondens öppna valutaposition för valutor inom 
utvecklade marknader hade en avkastning under perio-
den på –0,4 procent i förhållande till fondens totala 
kapital. För valutor inom utvecklingsmarknaderna var 
motsvarande siffra –0,4 procent. 

Fondens valutaexponering inom utvecklade markna-
der har under året bestått av en korg av US-dollar, euro 
och brittiska pund. Vid årets utgång uppgick storleken 
på fondens exponering inom utvecklade marknader till 
17,0 procent av det totala fondkapitalet. För utvecklings-
marknader uppgick exponeringen till 10,2 procent 
av fondkapitalet. 

FASTIGhETER
Utvecklingen på fastighetsmarknaden har varit positiv 
under året både i Sverige och utomlands. Första AP-
fonden fortsatte att implementera den fastlagda strate-
gin att öka andelen fastighetsinvesteringar såväl i Sverige 
som utomlands. 

Marknadsvärdet för fondens fastighetsinvesteringar 
uppgick vid årsskiftet till 18,0 mdkr. Fondens investe-
ringar i fastigheter under året uppgick till 4,3 miljarder 
kronor. Utöver detta ingicks avtal om att investera ytter-
ligare cirka 900 mkr. 

Första AP-fondens fastighetsinvesteringar gav under 
året ett resultat på 1 673 mkr vilket motsvarar en avkast-
ning på 12,0 procent.

Första AP-fondens investeringar i fastigheter är en 
del i ambitionen att göra den totala portföljen mer robust. 
Första AP-fonden strävar främst efter löpande avkast-
ning från hyresbetalningar och investerar endast till en 
mindre del i strategier där en förväntad värdestegring är 
den viktigaste komponenten i den totala avkastningen. 
Efterfrågan på välbelägna fastigheter har globalt sett varit 
stabil under ett par års tid. Mycket av efterfrågan har ska-
pats av bristen på andra investeringsmöjligheter och i 
dagens lågräntenivå förväntas denna trend fortsätta. För 
andra fastigheter utanför de mer etablerade marknaderna 
är efterfrågan och prisbilden mycket annorlunda och För-
sta AP-fonden anser att det kan finnas goda möjligheter 
utnyttja denna skillnad i prissättning de kommande åren.

Första AP-fondens fastighetsinvesteringar utgörs 
främst av det helägda bostadsfastighetsbolaget Willhem, 
det hälftenägda bolaget Cityhold Property och det del-
ägda Vasakronan. De båda sistnämnda bolagen investe-
rar i kommersiella fastigheter, Cityhold Property i ett 
antal större europeiska städer och Vasakronan i utvalda 
svenska tillväxtorter. Fonden gör även andra fastighets-
investeringar internationellt, genom investeringar i 
 onoterade fonder och fastighetsbolag. 

De största investeringarna under året skedde genom 
det helägda fastighetsbolaget Willhem samt inom 
ramen för det med Andra AP-fonden samägda 
 Cityhold Property. 

Första AP-fondens årsredovisning 2012 21



hälsovårdssektorn:

Bolag inom läkemedelstillverkning utgör den 
övervägande delen av hälsovårdssektorn, men 
även tillverkare av sjukhusutrustning, distribu-
törer till hälsovårdsföretag, samt bolag som 
administrerar sjukvårdsförsäkringar och köper 
hälsovårdstjänster ingår.

Trots att världens befolkning åldras och att 
efterfrågan på läkemedel från utvecklingseko-
nomierna ökat har industrins största problem 
under de senaste tio åren varit att många läke-
medelspatent förfallit vilket pressat priserna. 
Dessutom har kraven för att godkänna nya 
läkemedel ökat. Förfallen av patent ligger nu 
i huvudsak bakom bolagen. Framöver bedöms 
nyckeln till hög och uthållig avkastning ligga 
i att leverera unika produkter som ökar effekti-
viteten i hälsovården, samt att ha en fokuserad 
och kostnadseffektiv forskning och utveckling. 
Sektorn har utvecklats sämre än andra sektorer 
de senaste tio åren.

Roche

Roche är världsledande inom cancerbehandling 
och transplantation. Verksamhet sträcker sig 
från forskning till utveckling och försäljning, 
med kärnaffären inom diagnostik och läkeme-
del. De senaste åren har Roche gjort ett antal 
förvärv av biotech-bolag inom smala områden 
vilket kompletterat och stärkt bolagets posi-
tion. Första AP-fonden investerade under 2012 
i Roche och ägde vid årsskifter 0,03 procent 
av bolaget till ett värde av 320 mkr. Inklusive 
utdelningar har aktien stigit med nio procent 
på fem år.

Våra  
 innehav

SeKToR: 
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Förvaltnings- 
berättelse

”Investeringar i riskkapitalfonder  
utgör ett viktigt komplement till  

Första APfondens aktieportfölj.”

Willhem förvärvade svenska bostäder till ett värde 
av totalt 4,8 mdkr. Cityhold Property förvärvade tre 
kontorsfastigheter i London till ett värde av 5,1 mdkr, 
innebärande en nettoinvestering för Första AP-fonden 
om 1,9 mdkr. 

Bland övriga investeringar under året fanns 
Investa Commercial Property Fund, Aberdeen Asia III 
Property Fund of Funds och Capitaland China Value 
Housing Fund.

Första AP-fonden investerade även tillsammans 
med Fjärde AP-fonden i fastighetsbolaget Anglo 
 Scandinavian Estate, som verkar i Storbritannien. 
 Första AP-fondens del av investering var 202 mkr.

Första AP-fondens investeringar i Asien och 
 Australien har procentuellt sett ökat mest under året. 
Investeringar i dessa båda regioner, tillsammans med 
fortsatta investeringar i Europa, kommer att vara i 
fokus under 2013.

RISkkAPITALFONDER
Investeringar i riskkapitalfonder utgör ett viktigt kom-
plement till Första AP-fondens aktieportfölj då de 
erbjuder investeringar med förvaltare som tillämpar 
investeringsstrategier som normalt inte är tillgängliga 
i marknaden för noterade aktier.

Portföljen fortsatte att utvecklas positivt under 2012 
vilket gav ett resultat på 574 mkr eller 9,3 procent. 
Dessutom var den så kallade exitmarknaden i USA rela-
tivt aktiv under våren vilket resulterade i försäljningar 
till attraktiva värderingar. Utvecklingen i de europeiska 
portföljbolagen var något mer dämpad som ett resultat 
av en något svagare tillväxt inom flera av EU:s ekono-
mier samt en mer dämpad aktivitet på den europeiska 
exitmarknaden.

Första AP-fonden har sedan 2006 investerat globalt 
i riskkapitalfonder via fond-i-fond och fortsatte under 
2012 att öka exponeringen i tillgångsklassen på samma 
sätt. Under året gjordes investeringar i ett tiotal fonder 
för Första AP-fondens räkning. För närvarande uppgår 
investeringarna i riskkapitalfonder till 7,4 mdkr vilket 
är 3,2 procent av Första AP-fondens kapital. 

Stämning av Bank of New York Mellon

Första AP-fonden lämnade den 8 november 2010 in en 
stämningsansökan mot Bank of New york mellon (BNym) 
vid Commercial Court i london. orsaken till stämningen är 
förluster på cirka 35,5 miljoner USD som drabbat fonden 
under 2008, en följd av investeringsbeslut som BNym 
gjort för fondens räkning i dess egenskap av fondens 
ombud för värdepappersutlåning. 

Första AP-fonden anser att investeringsbesluten som 
BNym tog i egenskap av fondens ombud för värdepap-
persutlåning, rörande investeringar av säkerheter i värde-
papper utgivna av Sigma Finance Inc., var vårdslösa och 
bröt mot fondens investeringsriktlinjer. Sigma gick i kon-
kurs i oktober 2008. Ingen uppgörelse har skett under 
2012.

Förvaltningsmandat riskkapitalfonder, 2012-12-31

Investering Förvaltare Inriktning Start
Värdering,  

2012-12-31, Mkr

Stockholm Global Private equity hamilton lane Advisors Globalt 2006 1 622

First Private equity Investments lGT Capital Partners europa och Asien 2006 2 960

WP North America Private equity WP Global Partners Nord amerika 2006 2 757

InnKap Partners
InnovationsKapital  
Nordic Advisors Venture capital  Norden 2004 67

Totalt riskkapitalfonder 7 406
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Förvaltnings- 
berättelse

3,2
procent av fondens  

kapital som investerats 
i riskkapitalfonder

9,9
mdkr, fondens 

 investeringar i hedge-
fonder under 2012

I USA genomfördes flera investeringar. En investe-
ring gjordes i en fond med energi som investerings-
fokus. En annan fond fokuserar på investeringar i något 
större företag som av olika anledningar underpresterar 
och som behöver extern hjälp för att återfå lönsamhet.  

Första AP-fonden gjorde under 2012 tre investe-
ringar i riskkapitalfonder i Europa. En i en pan-europe-
isk fond med gedigen sektorexpertis bland annat inom 
special kemi/farmaceutiska produkter, IT och telekom-
tjänster och media. En annan gjordes i en fond med bas 
i Ryssland som investerar i mellanstora företag verk-
samma bland annat inom mjukvara och internet, media 
och telekom, olja och gas samt finansiella tjänster. 
I Asien gjordes investeringar primärt i fonder med 
fokus på tillväxtbolag i Kina och Indien.

Första AP-fonden kommer under 2013 att fortsätta 
bygga upp exponeringen mot de allra bästa riskkapital-
förvaltarna i världen. Resultatet från riskkapitalverk-
samheten beräknas fortsätta att förbättras i takt med att 
den existerande portföljen mognar och att de existe-
rande portföljbolagen fortsätter att utvecklas positivt.  

hEDGEFONDER
Första AP-fonden investerade under 2012 9,9 mdkr i 
hedgefonder. Hedgefondportföljen är koncentrerad till 
investeringsstrategier som bäst kompletterar Första 
AP-fondens övriga portfölj. Syftet med fondens hedge-
fondinvesteringar är att göra den totala portföljen mer 
robust. Detta åstadkoms främst genom att hedgefon-
dernas avkastning är okorrelerad med andra delar av 
fondens portfölj under normala omständigheter. Dess-
utom förväntas avkastningen vara negativt korrelerad 
med den övriga portföljen vid stora börsnedgångar. 

Även om investeringar görs i en mängd olika hedge-
fondförvaltare och strategier, domineras portföljen av 
systematiska hedgefonder som handlar i likvida ter-
minskontrakt. Strategins fördelar visar sig tydligast när 
längre trender råder på aktiemarknader, valutamarkna-
der och räntemarknader. Under 2012 uppvisade de 
finansiella marknaderna inte sådana utan rörelserna på 
marknaderna var istället snabba delvis till följd av poli-
tisk oro och politiska åtgärder. 

Första AP-fondens totala hedgefondportfölj avkas-
tade 6,1 procent under året.

Förvaltningsmandat hedgefonder, 2012-12-31

Investering Förvaltare Inriktning Start
Värdering,  

2012-12-31, Mkr

AQR mRP offshore AQR Capital management Skydd/diversifiering 2012 509

Triangular 
Blackstone Alternative  
Asset management Skydd/diversifiering 2012 6 592

lGT hedge lGT Capital Partners Skydd/diversifiering 2012 2 318

Cevian Capital II Cevian Capital Aktivistfond europa 2006 604

Totalt hedgefonder 10 023
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20,7
procent, avkastningen 
på nya investeringar

Förvaltnings- 
berättelse

Hedgefondportföljen kommer att fortsätta öka i 
storlek under 2013 med mål om att uppnå 5 procent 
allokering av fondens totala tillgångsmassa. Strategin 
kommer att förfinas men med det fortsatta syftet att 
göra Första AP-fondens totala portfölj mer robust.  

Investeringarna i hedgefonder innefattar även Cevian 
Capital II, en så kallad aktivistfond som främst investe-
rar i minoritetsposter i noterade bolag i Nordeuropa. 

NYA INVESTERINGAR
Under nya investeringar sorterar dels för fonden nya 
typer av investeringar, exempelvis jordbruksfastigheter, 
dels investeringar som görs utifrån en speciell mark-
nadssituation. Under de senaste fyra åren har fonden 
utnyttjat investeringsmöjligheter som uppkommit i 
efterdyningarna av den finansiella krisen.

Avkastningen för nya investeringar 2012 var 
277 mkr eller 20,7 procent.

Under året genomförde Första AP-fonden de första 
investeringarna i en fond som investerar i jordbruksfas-
tigheter. Avsikten med jordbruksinvesteringar är att de 
ska ge en långsiktigt stabil och säker avkastning samt 
att de genom ett annorlunda avkastningsmönster ska 
bidra som ett komplement till den övriga portföljen.

Under 2012 investerades i ett femtontal jordbruks-
fastigheter i Australien och ett tiotal jordbruksfastighe-
ter på Nya Zeeland. I Australien producerar jordbruken 
framförallt spannmål, kött, ull och mjölk. På Nya  
Zeeland är verksamheten koncentrerad till mjölkpro-
duktion.

Förvaltningsmandat nya investeringar, 2012-12-31

Investering Förvaltare Inriktning Start
Värdering,  

2012-12-31, Mkr

Nya investeringar

BlackRock PPI BlackRock Financial management Ränteplaceringar USA 2010 1

Cerep loan onoterat lån Ränteplacering Sverige 2012 300

edelweiss Special  
opportunities eW Special opportunities Advisors mezzanine Indien 2010 123

oaktree opportunities oaktree Capital managemnet Ränteplaceringar USA 2010 177

SBAB Subordinated loan Förlagslån Ränteplacering Sverige 2010 428

First Australian Farmland AAG Investment management jordbruksmark Australien 2012 311

Southern Pastures Southern Pastures management jordbruksmark Nya Zeeland 2012 316

Totalt nya  investeringar 1 656
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Förvaltnings- 
berättelse

ERSäTTNINGAR TILL FONDENS ANSTäLLDA
För att framgångsrikt kunna förvalta en global portfölj 
med ett stort antal tillgångar krävs medarbetare med 
hög utbildning och gedigen kompetens som tar stort 
ansvar. I konkurrensen om dessa förmågor, med såväl 
privata aktörer inom näringslivet som offentliga aktörer, 
får ersättningsfrågor stor vikt. 

Första AP-fondens styrelse har beslutat om en 
Policy för ersättning till ledande befattningshavare där 
det framgår att den sammanlagda ersättningen ska vara 
rimlig, väl avvägd och präglad av måttfullhet. Ersätt-
ningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrens-
kraftig jämfört med den arbetsmarknad som befatt-
ningshavaren befinner sig inom, utan att för den skull 
vara löneledande. Ersättningen till ledande befattnings-
havare i Första AP-fonden sätts efter en väl definierad 
process som involverar styrelsen och dess ersättningsut-
skott. Revisorerna granskar att riktlinjer för ersättningar 
följs. Policyn finns publicerad på fondens webbplats, 
www.ap1.se. 

Styrelsen låter regelbundet göra ersättningsjämför-
elser med relevanta delar av arbetsmarknaden som 
underlag för uppföljningen av fondens ersättningar. 
Styrelsen har under 2012 gått igenom ersättningsstruk-
turen och ersättningsnivåerna i fonden samt inhämtat 
jämförande lönestatistik. Styrelsen har bedömt att 
ersättningsnivåerna är marknadsmässiga, konkurrens-
kraftiga, rimliga och ändamålsenliga utan att vara löne-
ledande vad gäller vd, ledande befattningshavare och 
övriga anställda. 

Styrelsen har konstaterat att fonden följer både den 
av styrelsen beslutade ersättningspolicyn och regering-
ens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befatt-
ningshavare i AP-fonderna som regeringen beslutade 
om 2009-04-20. Det förekommer dock att tidigare 
ingångna anställningsavtal har en uppsägningstid som 
överstiger sex månader. Styrelsen har beslutat att dessa 
avtal inte ska omförhandlas då det skulle innebära 
ökade kostnader för fonden utan att några väsentliga 
förbättringar i avtalen uppnås. Fonden har gått längre 
än regeringens riktlinjer i och med att alla rörliga löner 
tagits bort sedan 1 januari 2010. Första AP-fonden 
 följer också samtliga punkter (9.1 – 9.9) gällande ersätt-
ningar till ledande befattningshavare i Svensk kod för 
bolagsstyrning. För information om utbetalade ersätt-
ningar under 2012 se not 5.

PERSONALRELATERADE POLIcYER
För Första AP-fonden är det viktigt att upprätthålla all-
mänhetens förtroende och fonden utarbetade därför i 
samarbete med Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde 
AP-fonderna, en gemensam policy för fondernas ersätt-
ningar, personalförmåner, representation och tjänste-
resor. Denna gemensamma policy finns publicerad på 
fondens webbplats. Utöver detta gjordes en noggrann 
genomgång av samtliga personalrelaterade riktlinjer, 
regler och rutiner. Under hösten har dessa förändrats 
och preciserats i ett antal avseenden. Fondens styrelse 
har givit de externa revisorerna ett särskilt uppdrag att 
granska hur den gemensamma policyn införlivats i 
 fondens riktlinjer, regler och rutiner.

Samverkan mellan AP-fonderna

Det är av största vikt att Första AP-fondens verksamhet 
fortsätter att bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt vilket 
också inkluderar möjligheterna till effektivitetsvinster 
genom administrativ samverkan med övriga AP-fonder. 
Fonderna har därför ett nära samarbete inom olika områ-
den som inte påverkar konkurrensen mellan fonderna. Det 
mest omfattande exemplet på sådant samarbete är Första, 
Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas arbete inom miljö 
och sociala frågor i det gemensamma etikrådet. även när 

det gäller analys och det praktiska genomförandet av 
röstning på utländska bolagsstämmor samarbetar fon-
derna för att minska kostnaderna. Varje fond tar dock egna 
beslut om hur röstningen i varje enskild fråga ska ske.

Samarbetet mellan fonderna har över åren breddats 
och fördjupats och omfattar samtliga affärsstödjande 
funktioner. Under året har frågor om internationella finan-
siella regelverksförändringar och dess konsekvenser för 
AP- fonderna varit i särskild fokus.
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Förvaltnings- 
berättelsetioÅrsöVersikt

Annualiserat Annualiserat

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003–2012 2008–2012

resultat och  inflöden, mdkr

Fondkapital 31 december 233,7 213,3 218,8 202,3 171,6 218,8 207,1 187,3 156,8 139,3

Nettoflöden från pensions-
systemet –3,8 –1,2 –4,0 –3,9 0,9 2,0 1,7 2,9 1,7 2,6

Årets resultat 24,2 –4,2 20,5 34,6 –48,0 9,7 18,2 27,6 15,9 19,6

Avkastning, kostnader och risk, %

Avkastning före kostnader 11,4 –1,7 10,3 20,4 –21,7 4,8 9,8 17,5 11,4 16,5 7,2 2,6

rörelsekostnader,  
% av förvaltat kapital i årstakt 0,08 0,07 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,11 0,08 0,08

Provisionskostnader, %  
av förvaltat kapital i årstakt 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,04 0,06 0,05

Avkastning efter kostnader 11,3 –1,9 10,2 20,2 –21,9 4,6 9,6 17,4 11,2 16,3 7,0 2,5

risk (standard/ 
avvikelse i årstakt, nominell 
avkastning före kostnader) 5,9 8,9 7,4 9,7 16,6 7,7 6,8 4,9 5,7 8,3 8,2 9,7

sharpekvot 1,9 neg. 1,1 2,0 neg. 0,1 1,0 3,0 1,5 1,6

Avkastning och kostnader 
 totalportföljen, mdkr

resultat före kostnader 24,3 –4,0 20,8 34,9 –47,7 9,8 18,4 27,7 16 19,8 12,0 5,7

totala kostnader –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,3 –0,3

exponering, % 

Aktier 47,4 49,2 60,3 58,6 54,6 59,2 59,8 58,6 58,9 57,9

räntebärande 36,4 40,9 32,5 34,7 40,1 39,2 37,8 34,3 38,0 39,9

Fastigheter 7,7 5,6 5,0 3,4 4,0 2,3 2,5 2,3 2,1 2,3

hedgefonder 4,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya investeringar 0,7 0,6 0,7 0,0 – – – – – –

riskkapitalfonder 3,2 2,8 2,0 1,7 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 –

Valuta 27,4 21,3 24,0 21,6 22,2 18,2 16,0 20,5 20,9 14,8

extern förvaltning, %

Andel av totalportföljen  
per 31 december 39,3 41,4 43,7 42,4 39,7 36,0 34,2 37,7 24,0 22,0

Avkastning efter kostnader (2002-12-31=100)
5,5% per år
Inkomstindex (2002-12-31=100)
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Mkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Räntenetto 1 4 893 4 404

erhållna utdelningar 3 126 3 415

Nettoresultat, noterade aktier och andelar 2 13 650 –17 809

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 3 1 607 1 314

Nettoresultat räntebärande tillgångar 4 529 4 578

Nettoresultat, derivatinstrument –1 094 –2 820

Nettoresultat, valutakursförändringar –2 219 2 964

Provisionskostnader 4 –145 –114

Summa rörelsens intäkter 24 347 –4 068

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 5 –106 –95

övriga förvaltningskostnader 6 –71 –60

Summa rörelsens kostnader –177 –155

Resultat 24 170 –4 223

Mkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Aktier och andelar, Noterade 7 109 403 104 322

Aktier och andelar, onoterade 8 27 254 11 352

obligationer och andra räntebärande tillgångar 9 92 359 95 563

Derivat 10 2 480 987

Kassa och bankmedel 1 268 1 515

övriga tillgångar 11 551 703

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 035 1 335

Summa tillgångar 234 350 215 777

Skulder

Derivat 10 201 1 913

övriga skulder 13 405 473

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 44 73

Summa skulder 650 2 459

Fondkapital 15

Ingående fondkapital 213 318 218 781

Nettobetalningar mot pensionssystemet –3 788 –1 240

årets resultat 24 170 –4 223

Summa fondkapital 233 700 213 318

Summa fondkapital och skulder 234 350 215 777

Poster inom linjen 16 9 880 10 052

ReSUlTATRäKNING

BAlANSRäKNING
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Räkenskaper 
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Första AP-fonden, organisationsnummer 
802005-7538, är en av buffertfonderna inom 
det svenska pensionssystemet med säte i 
Stockholm. Årsredovisning för räkenskapsåret 
2012 har godkänts av styrelsen den 12 februari 
2013. Resultaträkning och balansräkning ska 
fastställas av regeringen.

Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder 
ska årsredovisningen upprättas med tillämpning av god 
redovisningssed, varvid de tillgångar som fondmedlen 
placerats i ska upptas till marknadsvärdet. Med denna 
utgångspunkt har Första till Fjärde AP-fonderna utar-
betat gemensamma redovisnings- och värderingsprinci-
per vilka har tillämpats och sammanfattas nedan. Redo-
visnings- och värderingsprinciperna är oförändrade mot 
föregående år. 

Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper 
anpassas successivt till den internationella redovis-
ningsstandarden, IFRS.  Eftersom IFRS är under 
omfattande omarbetning, har anpassningen hittills 
inriktats mot informationskrav enligt IFRS 7. En full-
ständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt 
påverka redovisat resultat och kapital. Mot nu gällande 
IFRS har följande större skillnader identifierats: 

 • Fonderna värderar inte finansiella instrument base-
rat på köp/sälj kurs utan på marknadsnotering enligt 
valt index (oftast genomsnittskurs). 

 • Transaktionskostnader, såsom courtage, redovisas 
som en del i anskaffningsvärdet för finansiella 
instrument som redovisas till verkligt värde via 
 resultatet. 

 • Koncernredovisning samt kassaflödesanalys upp-
rättas inte.

AFFäRSDAGSREDOVISNING
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på 
penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden 
och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per 
affärsdagen, det vill säga vid den tidpunkt då de väsent-
liga rättigheterna och därmed riskerna övergår mellan 
parterna. Fordran på eller skulden till motparten mellan 
affärsdag och likviddag redovisas under övriga till-
gångar respektive övriga skulder. Övriga transaktioner, 
framför allt transaktioner avseende onoterade aktier, 
redovisas i balansräkningen per likviddagen, vilket 
 överensstämmer med marknadspraxis.

NETTOREDOVISNING
Nettoredovisning tillämpas för fondlikvider, repor och 
derivatinstrument i de fall det finns en sakrättslig rätt 
till kvittning av tillgångar och skulder och om avsikten 
är att avveckla dem samtidigt.

OMRäkNING AV UTLäNDSk VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska 
kronor med den valutakurs som gäller på transaktions-
dagen. På balansdagen räknas tillgångar och skulder i 
utländsk valuta om till svenska kronor till balansdagens 
valutakurser. 

NoTeR

ReDoVISNINGS- oCh 
 VäRDeRINGSPRINCIPeR
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Värdeförändringar på tillgångar och skulder i 
utländsk valuta uppdelas i en del som är hänförlig till 
värdeförändringen av tillgången eller skulden i lokal 
valuta och en del som är orsakad av valutakursföränd-
ringen. Valutakursresultat som uppstår vid förändring 
av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden 
Nettoresultat, valutakursförändringar.

AkTIER I DOTTERBOLAG/INTRESSEBOLAG
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas aktier 
i dotterbolag/intressebolag till verkligt värde.  Verkligt 
värde bestäms enligt samma metoder som tillämpas för 
onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta kon-
cernredovisning föreligger inte.

VäRDERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde 
varvid såväl realiserade som orealiserade värdeföränd-
ringar redovisas i resultaträkningen. I raderna Netto-
resultat per tillgångsslag ingår således såväl realiserade 
som orealiserade resultat. Nedan beskrivs hur verkligt 
värde fastställs för fondens olika placeringar.

NoTeRADe AKTIeR oCh ANDelAR
För aktier och andelar som är upptagna till handel vid 
en reglerad marknad eller handelsplattform, bestäms 
verkligt värde utifrån balansdagens officiella marknads-
notering enligt fondens valda indexleverantör (MSCI, 
SIX, Russel), oftast genomsnittskurs. Innehav som inte 
ingår i index värderas till noterade priser observerbara i 
en aktiv marknad. Erlagda courtagekostnader resultat-
förs under nettoresultat noterade aktier. 

oNoTeRADe AKTIeR oCh ANDelAR
För aktier och andelar som inte är upptagna till handel 
vid en reglerad marknad eller handelsplattform, 
bestäms verkligt värde baserat på värdering erhållen 
från motparten eller annan extern part. Värderingen 

uppdateras då ny värdering erhållits och justeras för 
eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. I de 
fall fonden på goda grunder bedömer att värderingen är 
felaktig sker en justering av erhållen värdering. Värde-
ringen följer IPEVs (International Private Equity and 
Venture Capital Valuation Guidelines) principer eller 
likvärdiga värderingsprinciper och ska i första hand vara 
baserat på transaktioner med tredje part, men även 
andra värderingsmetoder såsom diskonterat kassaflöde, 
substansvärdemetoden och multipelvärdering kan 
användas.

Värdering av onoterade fastighetsaktier baseras på 
en värdering enligt substansvärdemetoden i den mån 
aktien inte varit föremål för transaktioner på en andra-
handsmarknad.

oBlIGATIoNeR oCh ANDRA  
RäNTeBäRANDe TIllGÅNGAR
För obligationer och andra räntebärande tillgångar 
bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella 
marknadsnotering (oftast köpkurs) enligt fondens valda 
indexleverantör (Barclays, SEB). Innehav som inte 
ingår i index värderas till noterade priser observerbara i 
en aktiv marknad. I de fall instrumenten inte handlas på 
en aktiv marknad och tillförlitliga marknadspriser inte 
finns att tillgå värderas instrumentet med hjälp av all-
mänt vedertagna värderingsmodeller som innebär att 
kassaflöden diskonteras till relevant värderingskurva. 

Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt 
effektivräntemetoden baserat på upplupet anskaffnings-
värde. Det upplupna anskaffningsvärdet är det diskon-
terade nuvärdet av framtida betalningar, där diskonte-
ringsräntan utgörs av den effektiva räntan vid anskaff-
ningstidpunkten. Detta innebär att förvärvade över- 
och undervärden periodiseras under återstående löptid 
eller till nästa räntejusteringstillfälle och ingår i redo-
visad ränteintäkt.
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DeRIVATINSTRUmeNT
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat 
på noteringar vid årets slut. I de fall instrumenten inte 
handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga mark-
nadspriser inte finns att tillgå, värderas instrumentet 
med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller 
där indata utgörs av observerbara marknadsdata. 

Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per 
balansdagen redovisas som tillgångar medan kontrakt 
med negativt verkligt värde redovisas som skulder. 
Skillnaden mellan terminskurs och avistakurs för valu-
taterminer periodiseras linjärt över terminskontraktets 
löptid och redovisas som ränta.

ÅTeRKöPSTRANSAKTIoNeR
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas 
såld tillgång fortsatt i balansräkningen och erhållen lik-
vid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret redovi-
sas som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skill-
naden mellan likvid i avistaledet och terminsledet peri-
odiseras över löptiden och redovisas som ränta. 

VäRDEPAPPERSLåN
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till 
verkligt värde medan erhållen ersättning för utlåningen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Erhållna 
säkerheter för utlånade värdepapper kan bestå av värde-
papper och/eller kontanter.  I de fall Första AP-fonden 
har rätt att förfoga över erhållen kontantsäkerhet redo-
visas denna i balansräkningen som en tillgång och en 
motsvarande skuld. I övriga fall redovisas den erhållna 
säkerheten inte i balansräkningen utan anges separat 
under rubriken ”Ställda panter, ansvarsförbindelser och 
åtaganden”. Under denna rubrik redovisas även värdet 
av utlånade värdepapper, samt säkerheter för dessa.

POSTER SOM REDOVISAS DIREkT MOT 
 FONDkAPITALET
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssyste-
met redovisas direkt mot fondkapitalet.

PROVISIONSkOSTNADER
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som 
en avdragspost under rörelsens intäkter. De utgörs av 
direkta transaktionskostnader såsom depåbanksarvoden 
och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta avgif-
ter för noterade fonder. Prestationsbaserade arvoden, 
som utgår när förvaltare uppnår en avkastning utöver 
överenskommen nivå där vinstdelning tillämpas, redo-
visas som avgående post under nettoresultat för aktuellt 
tillgångsslag i resultaträkningen. 

Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar, 
för vilka återbetalning medges före vinstdelning och där 
återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som 
anskaffningskostnad och kommer därmed ingå i det 
orealiserade resultatet. I övriga fall redovisas de som 
provisionskostnader.

RÖRELSENS kOSTNADER
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, 
 arvoden till externa förvaltare och depåbanksarvoden, 
redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar i 
inventarier samt egenutvecklad och förvärvad program-
vara kostnadsförs i normalfallet löpande. 

SkATTER
Första AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid 
placeringar i Sverige. 

Skatt på utdelningar och kupongskatter som påföres 
i vissa länder nettoredovisas i resultaträkningen under 
respektive intäktsslag. 

Fonden är från och med 2012 registrerad till mer-
värdesskatt och därmed skatteskyldig för mervärdes-
skatt för förvärv från utlandet. Fonden har inte rätt att 
återfå betald mervärdesskatt.  Kostnadsförd mervärdes-
skatt inkluderas i respektive kostnadspost.
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Not 1 – Räntenetto

Mkr 2012 2011

Ränteintäkter

 obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 417 3 728

 Derivat 1 693 980

 övriga ränteintäkter 14   – 

Summa ränteintäkter 5 124 4 708

Räntekostnader

 Derivat –231 –303

 övriga räntekostnader 0 –1

Summa räntekostnader –231 –304

Räntenetto 4 893 4 404

Not 2 – Nettoresultat, noterade aktier och andelar

Mkr 2012 2011

Nettoresultat 13 712 –17 763

Avgår courtage –62 –46

Totalt 13 650 –17 809

Not 3 – Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

Mkr 2012 2011

Realisationsresultat 29 59

orealiserade värdeändringar 1 578 1 255

Totalt 1 607 1 314

Not 4 – Provisionskostnader

Mkr 2012 2011

externa förvaltningsarvoden, noterade tillgångar –103 –88

externa förvaltningsarvoden, onoterade tillgångar –29 –12

övriga provisionskostnader, inkl depåbankskostnader –13 –14

Totalt –145 –114

I provisionskostnader ingår inte prestationsbaserade kostnader. Dessa har under året uppgått till 25 mkr (32 mkr) och reducerar 
nettoresultatet för den tillgång som förvaltats.

externa förvaltararvoden för onoterade tillgångar redovisas som provisionskostnad i den mån avtalen ej medger återbetalning 
före vinstdelning i samband med framtida vinstgivande avyttringar. Under året har 37 mkr (40 mkr)  redovisats som en del av till-
gångens anskaffningsvärde. 

NoTeR 
Belopp i mkr där inget annat anges

Första AP-fondens årsredovisning 201232



Räkenskaper 
och noter

NOT 5 – Personal

2012 2011

Antal anställda Totalt Män kvinnor Totalt Män kvinnor

medelantal anställda 46 35 11 45 35 10

Antal anställda den 31 december1) 47 35 12 46 36 10

Antal personer i ledningsgruppen  
den 31 december 6 5 1 6 5 1

1)  Vid utgången av 2012 var en person projektanställd.

Personalkostnader i tkr, 2012
Löner och 

arvoden
Pensions-

kostnader2)
Varav 

 löneväxling
Sociala 

 kostnader Summa

Styrelsens ordförande  113    35    148   

övriga styrelseledamöter (8 pers)  511    148    659   

Vd  2 639    2 958    1 200    831    6 428   

Ledningsgrupp exkl. vd

Chef Allokering  2 545    670    800    4 015   

Chef Kommunikation och ägarstyrning  1 535    772    12    484    2 791   

Chef Affärsstöd  1 502    1 508    240    476    3 486   

Chef extern förvaltning och AI  2 641    941    288    831    4 413   

Chef hR  1 172    864    180    369    2 405   

övriga anställda  44 589    21 029    1 518    14 047    79 665   

Summa  57 247    28 742    3 438    18 021    104 010   

övriga personalkostnader  2 442   

Summa personalkostnader  106 452   

Personalkostnader i tkr, 2011
Löner och 

 arvoden
Pensions- 

kostnader2)
Varav 

 löneväxling
Sociala 

 kostnader Summa

Styrelsens ordförande  113    113   

övriga styrelseledamöter (8 pers)  499    160    659   

Vd  2 759    2 638    1 000    868    6 265   

Ledningsgrupp exkl vd

Chef Allokering  2 541    522    799    3 862   

Chef Kommunikation och ägarstyrning  1 573    690    12    495    2 758   

Chef Affärsstöd  1 476    1 301    75    465    3 242   

Chef extern förvaltning och AI  2 567    833    288    808    4 208   

Chef hR  1 234    614    48    388    2 236   

övriga anställda  40 291    16 786    617    12 666    69 743   

Summa  53 053    23 384    2 040    16 649    93 086   

övriga personalkostnader  2 373   

Summa personalkostnader  95 459   
2)  I angiven pensionskostnad inkluderas även kostnad för löneskatt

Första AP-fonden följer regeringens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda.
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Not 6 – Övriga förvaltningskostnader  

Tkr 2012 2011

Lokalkostnader1) –10 876 –10 701

Köpta tjänster –29 214 –20 889

Informations- och datakostnader –24 162 –23 266

Övriga administrativa kostnader –6 759 –5 289

Totalt –71 011 –60 145

I angivet belopp för köpta tjänster ingår ersättning till  
revisionsbyråer enligt nedanstående fördelning:

Ernst & Young

Revisionsuppdrag –930 –962

Revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget –162 –203

Övriga uppdrag2) –941 –689

–2 033 –1 854

KPMG

Övriga uppdrag3) –227 –271
1)  Första AP-fonden hyr kontorslokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.
2)  Rådgivning bolagsstruktur, fastighets- och riskkapitalinvesteringar samt skatterådgivning riskkapitalinvesteringar.
3)  Rådgivning och hantering av återbetalning av källskatt inom EU.

LÖNEr och ÖvriGa fÖrMåNar
Styrelsearvoden fastställs av regeringen.  I fondstyr-
ningsrapporten på sid 46 redogörs för arvode och när-
varo per styrelseledamot. Styrelsen fastställer anställ-
ningsvillkoren för vd, efter beredning av ersättningsut-
skottet. Övriga anställda har individuella anställnings-
avtal. Uppsägningstid från arbetsgivarens sida är för vd 
18 månader (efter 60 års ålder 6 månader), för lednings-
grupp och övriga anställda mellan 3 och 12 månader. 
Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en upp-
sägningstid för vd på 6 månader och mellan 2 och 3 
månader för ledningsgrupp och övriga anställda i enlig-
het med gällande kollektivavtal. Beskattningsbara 
övriga förmåner uppgick för vd till 5 tkr, för chef alloke-
ring till 2 tkr, för chef kommunikation och ägarstyrning 
till 4 tkr, för chef affärsstöd till 13 tkr, för chef extern 
förvaltning och AI till 4 tkr och för chef HR till 3 tkr. 
För övriga anställda uppgick de till totalt 277 tkr.

rÖrLiGa ErsäTTNiNGar 
Sedan 1 januari 2010 har Första AP-fonden inget 
 system för rörlig ersättning.

PENsioNEr och LiKNaNdE fÖrMåNEr 
I vd:s anställningsavtal förbinder sig fonden att betala 
30 procent i pensionspremie. För den del som gäller 
 allmän pensionsrätt reduceras pensionspreminen till 
11,5 procent. Utöver vd har ytterligare en person i 
 ledningsgruppen samt ytterligare en anställd premie-
bestämd pension. Övriga personer följer gällande 
 pensionsavtal inom bank (BAO) med förmånsbestämd 
pension. All personal har möjlighet att löneväxla, 
brutto lön mot pensionpremie. Premieinbetalningen 
uppräknas då med 5 procent, vilket motsvarar skillna-
den mellan löneskatt och sociala avgifter.

forts. Not 5 – Personal

Not 7 – aktier och andelar, noterade

aktier och andelar, noterade, Mkr
2012-12-31 

verkligt värde
2011-12-31 

verkligt värde

Svenska aktier 24 697 26 286

Utländska aktier 69 695 69 946

Andelar i svenska fonder – –

Andelar i utländska fonder 15 011 8 090

Totalt 109 403 104 322
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Fem största svenska aktieinnehaven, Mkr
Namn Antal Verkligt värde

hennes & mauritz B 11 223 547 2 520

Atlas Copco A+B 11 518 923 1 952

Volvo B 18 336 825 1 628

Nordea 25 683 999 1 595

ericsson B 24 235 719 1 578

Totalt 9 273

Fem största utländska aktieinnehaven, Mkr
Namn Antal Verkligt värde

Samsung electronics Co 186 566 1 206

ABB AG 7 094 645 951

Astra Zeneca Plc 1 852 768 568

Petrochina Co 57 358 940 529

Taiwan Semiconductor 22 847 413 496

Totalt 3 750

en fullständig förteckning över samtliga noterade innehav per 2012-12-31 finns på www.ap1.se

Not 8 – Aktier och andelar, onoterade

Aktier och andelar, onoterade, Mkr
2012-12-31 

Verkligt värde
2011-12-31 

Verkligt värde

Svenska onoterade aktier och andelar: dotter- och intressebolag 8 201 4 763

Utländska onoterade aktier och andelar: dotter och intressebolag 410 –

övriga onoterade aktier och andelar 18 643 6 589

Totalt 27 254 11 352

Svenska aktier och andelar, intresse och dotterbolag

Mkr Säte Org.nr Antal
ägarandel 
(kapital/röst1))

Resultat 
Eget kapital2)

Verkligt  
värde

Vasakronan  
holding AB Stockholm 556650-4196 1 000 000 25% 3 025 / 20 524 5 131

Cityhold Properties AB Stockholm 556845-8631 2 820 342 50%   –19 / 63) 1 116

Willhem AB Göteborg 556797-1295 100 000 99,8%  99,8 / 1 957 1 954

Totalt 8 201

Utländska aktier och andelar, intresse och dotterbolag

Mkr Säte Org.nr Antal
ägarandel 
(kapital/röst1))

Resultat 
Eget kapital2)

Verkligt  
värde

First Australlan Farmland  
Pty ltd Australien 155 718 013 15 000 000 100% ej publ/101 315

ASe holdings S.à.r.l luxemburg B 169327 37 780 37,8% ej publ/1 99

Totalt 414
1)  ägarandel delas endast upp det fall de avviker från varandra.
2)   Avser bolagets totala resultat och egna kapital.
3)   Avser offentliggjorda siffror per 2011-12-31.

forts. Not 7 – Aktier och andelar, noterade
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Övriga onoterade aktier och andelar Säte Org.nr Andel
Anskaffnings-

värde, Mkr

Innkap 3 Partners Sweden KB Göteborg 969673-0333 10,5% 43

Aberdeen Asia III Property Fund of Funds luxemburg 41% 43

AQR mRP offshore Fund l.P. Cayman öarna 100% 496

Capitaland China Value housing Fund Singapore 18% 170

Cevian Capital II, ltd Cayman öarna 1,5% 369

eDW Special opportunities India llC mauritius 17% 145

First hedge Investments I l.P Guernsey 100% 2 451

FIRST II Private equity Investments, l.P. Inc Guernsey 100% 666

FIRST Private equity Invstments, l.P. Inc Guernsey 99% 1 998

First Stockholm Global Private equity, l.P USA 100% 216

Innkap 3 AnnexePartners, l.P Guernsey 11% 3

Innkap 4 Partners l.P. Guernsey 11% 72

Investa Commercial Property Fund Australien 5,6% 539

Second Stockholm Global Private equity l.P USA 99% 1 014

Southern Pastures l.P. Nya Zeeland 99% 333

Third Stockholm Global Private equity l.P USA 99% 344

Triangular Fund l.P Cayman öarna 100% 7 005

Whitepeak Real estate II l.P jersey 26% 67

WP North America Private equity II l.P USA 99% 791

WP North America Private equity l.P USA 99% 1 742

Totalt 18 464

Summa verkligt värde onoterade aktier  
och andelar 27 254

Not 9 – Obligationer och andra räntebärande tillgångar 

Mkr
2012-12-31 

Verkligt värde
2011-12-31 

Verkligt värde

Fördelning på emittenttyp

Svenska Staten 5 668 3 564

Svenska Kommuner

Svenska bostadsinstitut 9 126 12 288

Övriga svenska företag

Finansiella företag 10 917 10 636

Icke-finansiella företag 15 747 12 055

Utländska stater 28 380 35 714

övriga utländska emittenter 22 520 21 306

Totalt 92 358 95 563

Fördelning på instrumenttyp

Realränteobligationer 19 421 20 975

övriga obligationer 56 204 64 880

Statsskuldsväxlar

Certifikat

övriga instrument 16 733 9 708

Totalt 92 358 95 563

forts. Not 8 – Aktier och andelar, onoterade
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Not 10 – Derivat

2012-12-31 2011-12-31

Derivatinstrument med positiva verkliga värden
Nominellt 

värde
Verkligt  

värde
Nominellt 

värde
Verkligt  

värde

Valutaterminer 90 057 2 437 44 297 836

Ränteterminer 44 179 0 20 509 0

Aktieterminer 2 437 3 3 325 0

Swappar 39 7 1 0

Aktieoptioner

– Innehavda, sälj 187 33 494 132

– Innehavd, köp 0 171 19

Totalt 136 899 2 480 68 797 987

varav clearat 46 616 23 834

Derivatinstrument med negativa verkliga värden

Valutaterminer 4 732 99 64 077 1 756

Ränteterminer 6 710 0 27 452 0

Aktieterminer 740 0 3 824 0

Swappar 1 0 1 0

Aktieoptioner

– Utställda, köp 501 36 0

– Utställda, sälj 989 66 1 034 157

Totalt 13 673 201 96 388 1 913

varav clearat 7 450 0 31 276 0

Ingen derivatposition med negativt verkligt värde har en löptid överstigande 12 mån.

Not 11 – Övriga tillgångar  

Mkr 2012 2011

Fondlikvider 261 394

Fordran utländska skattemyndigheter 66 72

övriga tillgångar 224 237

Totalt 551 703

Not 12 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Mkr 2012 2011

Upplupna ränteintäkter 915 1 206

Upplupna utdelningar 109 122

övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 7

Totalt 1 035 1 335
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Not 13 – Övriga skulder  

Mkr 2012 2011

Fondlikvider 168 232

övriga skulder 237 241

Totalt 405 473

Not 14 – Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader  

Mkr 2012 2011

Upplupen prestationsbaserad avgift 0 32

Upplupna förvaltararvoden 27 33

övriga upplupna kostnader 17 8

Totalt 44 73

Not 15 – Fondkapital  

Mkr 2012 2011

Ingående fondkapital 213 318 218 781

Nettobetalning mot pensionssystemet:

Inbetalda pensionsavgifter 55 441 53 895

Utbetalda pensionsmedel –59 005 –54 919

överflyttning av pensionsrätter till eG –5 –2

Reglering av pensionsrätter 1 –1

Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten –220 –213

Summa nettobetalning mot Pensionssystemet –3 788 –1 240

Årets resultat 24 170 –4 223

Utgående fondkapital 233 700 213 318

Not 16 – Poster inom linjen  

Mkr 2012 2011

Panter och jämförliga säkerheter inga inga

Utlånade värdepapper mot annan säkerhet 241) inga

Säkerhet för terminsaffärer 2 137 3 149

Övriga ställda säkerheter 2 161 3 149

Investeringsåtaganden onoterade innehav 7 719 6 903

åtaganden 7 719 6 903

Totalt poster inom linjen 9 880 10 052
1)  erhållna säkerheter för utlånade värdepapper: 26 mkr. 

Första AP-fondens årsredovisning 201238



Räkenskaper 
och noter

Not 17 – Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki

I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella instrument som fon-
den använder sig av. Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till den internationella 
redovisningsstandarden IFRS och till förändringar i IFRS. Eftersom IFRS är under omfattande omarbetning, har 
anpassningen under 2012 inriktats mot informationskrav enligt IFRS7. Syftet med IFRS7 är att lämna information 
om finansiella tillgångars och skulders verkliga värde samt att säkerställa transparens och jämförbarhet mellan olika 
bolag. Detta innebär att upplysningarna om värderingen av tillgångar och skulder i balansräkningen tar hänsyn till 
om handel sker vid en aktiv eller inaktiv marknad samt om noterade priser finns tillgängliga vid värderingen.

VERkLIGT VäRDE
Verkligt värde för ett finansiellt instrument 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. Beroende på vilken marknadsdata som finns tillgänglig vid värderingen av de finan-
siella instrumenten delas dessa in i tre nivåer:

 • Nivå 1: Ett finansiellt instrument tillhör nivå 1 om det finns noterade priser 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 inak-
tiva marknader eller om värdet kan härledas från noterade priser.

 • Nivå 3: Instrumenten tillhör nivå 3 om de inte kan hänföras till nivå 1 eller nivå 2. I dessa fall kan inte observer-
bara marknadsdata användas för värderingen.

AkTIV MARkNAD
En aktiv marknad definieras av att noterade priser med lätthet och regelbundenhet finns tillgängliga på en börs, hos 
en handlare eller dylikt och att prissättning på transaktionerna skett enligt affärsmässiga villkor. I princip är det 
endast aktier för noterade företag, valutor samt räntebärande papper som är utgivna av stat, kommun, banker eller 
större företag som handlas på en aktiv marknad och därmed kan ingå i nivå 1. Att finansiella instrument handlas på 
en aktiv marknad är dock inte tillräckligt för att instrumentet ska räknas till nivå 1. Exempelvis handlas valutaderi-
vat på mycket aktiva marknader men räknas till nivå 2 eftersom värdet måste härledas från priser på andra instru-
ment.

INAkTIV MARkNAD
En inaktiv marknad kännetecknas av låg handelsvolym och att handelsaktiviteten är mycket lägre än på en aktiv 
marknad. Tillgängliga priser varierar kraftigt över tid eller mellan marknadsaktörerna. Priserna är ofta inaktuella.
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Finansiella tillgångar, utgående balans 2012-12-31 Nivå 1, mkr Nivå 2, mkr Nivå 3, mkr Totalt

Aktier och andelar, noterade 110 252 604 0 110 856

Aktier och andelar, onoterade 0 0 26 528 26 528

obligationer och andra räntebärande tillgångar 80 466 1 550 7 799 89 815

Derivat, nettad position, se not 10 tillhörande 
 balansräkningen 0 2 279 0 2 279

Total summa tillgångar värderade till 190 718 4 433 34 326 229 478
1)  Riskprofilerna har använts för samtliga nivåer. Uppdelning i nivåer för underliggande finansiella instrument kan vara 

något annorlunda än balansräkningens. Kassa redovisas inte i denna tabell då kassan inte räknas som finansiellt instrument 
värderade till verkligt värde. Därmed stämmer inte tabellens totalsumma med fondkapitalet.

2)  För standardiserade futures-kontrakt är marknadsvärdet noll, eftersom fonden där endast har exponering. I tabellen redovisas 
netto positioner, se not 10 för mer detaljerad uppdelning.

Finansiella tillgångar, utgående balans 2011-12-31 Nivå 1, mkr Nivå 2, mkr Nivå 3, mkr Totalt

Aktier och andelar, noterade 104 324 516 0 104 840

Aktier och andelar, onoterade 0 0 10 734 10 734

obligationer och andra räntebärande tillgångar 76 322 11 527 5 800 93 649

Derivat, nettad position, se not 10 tillhörande 
 balansräkningen 0 –926 0 –926

Total summa tillgångar värderade till 180 646 11 117 16 534 208 297
1)  Riskprofilerna har använts för samtliga nivåer. Uppdelning i nivåer för underliggande finansiella instrument kan vara något 

annorlunda än balansräkningens. Kassa redovisas inte i denna tabell då kassan inte räknas som finansiellt instrument värde-
rade till verkligt värde. Därmed stämmer inte tabellens totalsumma med fondkapitalet. jämfört med föregående års årsredovis-
ning ingår i år även upplupna räntor i tabellen, rad obligationer och andra räntebärande tillgångar.

2)  För standardiserade futures-kontrakt är marknadsvärdet noll, eftersom fonden där endast har exponering. I tabellen redovisas 
netto positioner, se not 10 för mer detaljerad uppdelning.

Fonden har en övervägande andel placeringar i nivå 1 där värderingen är hämtad från oberoende och välrenomme-
rade värderingskällor.

REDOVISNING AV FÖRäNDRINGAR INOM NIVå 3 UNDER åRET
Under 2012 har värdet på fondens innehav av värdepapper i nivå 3 förändrats med 17 792 mkr.           

 Detta beror på att fonden köpt sådana värdepapper för 19 899 mkr, sålt för 2 628 mkr. Dessutom har kvar-
varande värdepapper haft en värdeförändring (inklusive valutaeffekter) på 521 mkr.

REDOVISNING AV FÖRäNDRADE kLASSIFIcERINGAR UNDER åRET
Inga värdepapper i fondens portfölj har omklassificerats under 2012.

forts. Not 17 – Finansiella instrument, pris och värderingshierarki
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RiskpRofileR
Alla placeringar på finansiella marknader innebär ett risktagande. De mest betydande riskerna kan delas in i tre 
grupper: investeringsrisker, förvaltningsrisker och operationella risker. Investeringsriskerna kan dessutom delas in i 
marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Fondens viktigaste investeringsrisk är marknadsrisken vilket är risken 
att värdet på en tillgång förändras. Marknadsrisken kan kvantifieras och brukar anges i standardavvikelse för avkast-
ningen (volatilitet), value at risk, expected shortfall och andra mått.

Likviditetsrisken är risken att omsättningen i ett instrument är låg, vilket kan leda till en stor skillnad mellan 
köp- och säljkurser och därmed höga transaktionskostnader, eller att det inte är möjligt att sälja instrumentet vid 
den tidpunkt som önskas. Fondens aktieplaceringar sker på noterade marknader och har i de flesta fall en hög likvi-
ditet. Alternativa investeringar har låg likviditet. I tabellen nedan redovisas förfallostrukturen för fondens obliga-
tionsportfölj.

Kreditrisk uppstår vid investeringar i obligationer och risken för att emittenten inte kan fullgöra sina skyldig-
heter och i värsta fall betalningsinställelse. Kreditrisk uppskattas av kreditrating-institut. För att begränsa denna 
risk investerar fonden med få undantag inte i obligationer med sämre rating än BBB.

känslighetsanalys: Redovisning av maRknadsRisk
Marknadsrisken presenteras här som prognostiserad volatilitet och en känslighetsanalys för tillgångarna. Beräk-
ningarna är gjorda utifrån fondens portföljsammansättning per 31 december 2012 och historiska marknadsavkast-
ningar. Känslighetsanalysen är gjord genom simulering av avkastningsutfall för fondens tillgångar. Genom att den 
historiska avkastningsfördelningen används för simuleringen tas hänsyn till eventuella extrema utfall. Det innebär 
att antaganden om normalfördelning inte behöver göras. Simuleringarna som redovisas i tabellen görs för ett kort 
riskperspektiv. I simuleringen används ett års datahistorik och risken presenteras för en horisont om en dags  
värdeförändring. Simuleringen utgår från en gemensam standard som Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden 
enats om.

Simuleringen visas med två olika men relaterade riskmått. Value at risk visar det resultat som fonden överträffar 
med 95 procents sannolikhet. Måttet expected shortfall estimerar storleken på den förlust som kan inträffa med  
5 procents sannolikhet. Expected shortfall visar den förväntade förlusten givet att förlusten är större än value at  
risk-måttet. 

Fondens risk mätt som prognostiserad volatilitet uppgick till 6,7 procent för fondens totala portfölj per den  
sista december. Tillgångsslaget valuta visar fondens sammantagna valutarisk medan övriga tillgångar i tabellen är 
säkrade för valutarisk. Tabellen visar diversifieringsvinsten som kommer av att fonden placerar i olika tillgångar som 
tillsammans minskar fondens risk för förlust jämfört med tillgångarnas risk var för sig.

känslighetsanalys,  
marknadsrisk 2012-12-31 volatilitet årstakt, %

 expected shortfall 
(5%), en dag, mkr

value at risk (95%), 
en dag, mkr

Aktier 12,1 –1 876,0 –1 415,5

Räntebärande 1,6 –168,1 –124,6

Alternativa investeringar 13,3 –629,2 –448,9

Valuta 8,3 –711,2 –537,5

Bidrag från diversifiering –4,0 1 308,6 967,3

portföljen totalt 6,7 –2 075,8 –1 559,2

forts. Not 17 – Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki
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Redovisning av obligationers förfallostruktur och kreditrisk visar enbart direkta innehav och inte indirekta innehav 
via olika finansiella instrument , exempelvis fonder och ETF. Vidare omfattar redovisningen inte korta fodrings-
bevis på banker eller lån utgivna till fastighetsbolag.

Likviditetsrisk 2012-12-31 (Förfallostruktur)

Löptid år, mkr < 1 1 < 3 3 < 5 5 < 10  > 10 
Total balans, 

mkr

Nominellt stat 0 462 2 155 8 833 6 781 18 231

Nominellt kredit 1 855 13 080 11 506 9 117 3 366 38 924

Realt 0 1 405 3 915 6 520 7 589 19 429

76 584

REDOVISNING AV FÖRFALLOSTRUkTUR
Förfallostrukturen för obligationer presenteras i tabellen nedan. Fondens räntebärande tillgångar ger enligt 
nu varande förfallostruktur inbetalningar till fonden som överstiger de utbetalningar till pensionssystemet som 
prognosticeras. Fonden kan därmed möta de prognosticerade kraven på utbetalningar till pensionssystemet.

REDOVISNING AV kREDITRISk
Kreditrisken för obligationer uppskattas via indelning i olika ratingklasser. Första AP-fonden använder rating-
instituten Standard & Poor och Moodys. Ratinginstituten lämnar ett omdöme som anger en obligations kreditrisk 
där högsta kreditrating är AAA. Fonden har ett begränsat innehav i obligationer med rating BBB och inga innehav 
med sämre rating. Den sammantagna bedömningen är att fondens innehav i obligationer har en låg kreditrisk.

kreditrisk

Rating, mkr AAA AA A BBB <BBB
Total balans 

mkr

Nominellt stat 14 271 3 283 0 2 530 0 20 084

Nominellt kredit 20 958 6 637 8 065 6 132 130 41 922

Realt 9 549 1 717 0 3 312 0 14 578

76 584
1) Redovisning av räntebärande värdepappers kreditrisk utifrån ratingbetyg utgivna av välrenommerade ratinginstitut.

forts. Not 17 – Finansiella instrument, pris och värderingshierarki
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STYRELSENS FÖRSäkRAN
Härmed försäkras att, såvitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed och de av AP-fonderna gemensamt utarbetade redovisnings- och värderingsprinci-
perna samt att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig 
betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av fonden som skapats av årsredovisningen.

Stockholm den 12 februari 2013

 Urban Karlström Annika Sundén
 Ordförande Vice ordförande

 Göran Arrius Ulf Axelson Anders Knape

 Christina Lindenius Tor Marthin Per Nordberg Ola Pettersson

 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 februari 2013

 Jan Birgerson Peter Strandh
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen
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Räkenskaper 
och noter ReVISIoNSBeRäTTelSe

REVISIONSBERäTTELSE
För Första AP-fonden, org. nr 802005-7538

RAPPoRT om ÅRSReDoVISNINGeN
Vi har utfört revision av årsredovisningen för Första AP-fonden för 2012. Fondens  års redovisning 
återfinns på sidorna 13 till 43 i detta dokument.

STyRelSeNS oCh VeRKSTällANDe DIReKTöReNS ANSVAR FöR ÅRSReDoVISNINGeN
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 sty-
relsen 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. 

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 årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation 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 riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur 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 fondens interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-
sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

UTTAlANDeN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag (2000:192) om allmänna 
pensionsfonder (AP-fonder) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Första AP- 
fondens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om allmänna pensionsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen fastställes.
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Räkenskaper 
och noter

RAPPoRT om ANDRA KRAV eNlIGT lAGAR oCh ANDRA FöRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat och inventerat de tillgångar som Första 
AP-fonden förvaltar. Vi har också granskat om det finns någon anmärkning i övrigt mot styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Första AP-fonden för 2012.

STyRelSeNS oCh VeRKSTällANDe DIReKTöReNS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna samt för 
förvaltningen av fondens tillgångar enligt lagen om allmänna pensionsfonder. 

ReVISoRNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om resultatet av vår granskning och inventeringen av 
de tillgångar som fonden 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 fondens inne-
havsförteckning innehavsförteckning samt ett urval av underlagen för denna.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen i övrigt har vi utöver vår revision av årsredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med lagen om allmänna pensions-
fonder. 

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.

 

Stockholm den 13 februari 2013

 Jan Birgerson Peter Strandh
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
 Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen
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”Första APfondens svar på Buffertkapital 
utredningens betänkande finns publicerat 

på fondens webbplats www.ap1.se.” 
Fondstyrning

Första AP-fonden tillämpar frivilligt Svensk kod för 
bolagsstyrning i de delar det är möjligt. En del i detta är 
att publicera denna fondstyrningsrapport. Kodens reg-
ler är inte tillämpliga i alla delar eftersom Första AP-
fonden är en statlig myndighet (för detaljer se fondens 
hemsida www.ap1.se). I tabellen redovisas de regler som 
fonden inte följer med förklaringar till detta. Alla övriga 
kodregler följs.

AP-fonderna är mer självständiga än de flesta myn-
digheter eftersom verksamheten endast regleras i lag 
och inte i föreskrifter eller regleringsbrev. Ledamöterna 
i fondernas styrelser och de externa revisorerna utses av 
regeringen. På regeringens uppdrag utvärderas samtliga 
AP-fonders verksamhet varje år. Granskningen resulte-
rar i en skrivelse till riksdagen.

Den av regeringen tillsatta Buffertkapitalutred-
ningen för att utreda styrningen av AP-fonderna, fon-
dernas uppdrag och fondernas placeringsregler lämnade 
sitt betänkande (SOU 2012:53) i augusti 2012. Första 
AP-fondens svar på betänkandet finns publicerat på 
fondens webbplats www.ap1.se. 

STYRELSEN 
Första AP-fondens styrelse består av nio ledamöter som 
samtliga utses av regeringen. Regeringen utser tillika 
ordförande och vice ordförande. Bland övriga ledamö-
ter föreslås två av ledamöterna av organisationer som 
företräder arbetstagarintressen och två av organisatio-
ner som företräder arbetsgivarintressen. Fondens vd är 
inte ledamot av styrelsen. 

Under 2012 har inga förändringar i Första AP- 
fondens styrelse skett. I samband med att ny ledamot 
utses anordnar fonden en särskild genomgång för denne 
av fondens verksamhet, även om detta inte varit aktuellt 
under 2012. Ledamöternas förordnande gäller till dess 
att fondens balans- och resultaträkningar för 2012 har 
fastställts. 

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamö-
terna bestäms av regeringen. Helårsersättning uppgår 
till 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 75 000 
kronor till vice ordförande och 50 000 kronor till övriga 
ledamöter. Till detta kommer en möjlighet att arvodera 
utskottsarvode med sammanlagt 100 000 kronor. Sty-
relsen har beslutat att arvodera medlemmar av styrel-
sens revisionsutskott och ersättningsutskott med en 
ersättning på 20 000 respektive 13 000 kronor per år. 
För mer information om arvodering av styrelseledamö-
ter se not 5. En närmare presentation av styrelsens leda-
möter, deras övriga uppdrag etc. finns på sid 52–53.

ARBETSORDNING 
Styrelsen ansvarar för Första AP-fondens organisation 
och förvaltningen av fondens medel. Styrelsens arbete 
styrs av den av styrelsen årligen fastställda arbetsord-
ningen. Styrelsen fastställer – i enlighet med de krav 
som ställs i Lagen (2000:192) om allmänna pensions-
fonder (AP-fonder) – årligen fondens affärsplan, mål 
och riktlinjer för placeringsverksamheten, budget, risk-
hanteringsplan och ägarpolicy. Styrelsen utser även fon-
dens vd och delegerar ansvaret för den löpande förvalt-

FoNDSTyRNINGS RAPPoRT

Regler i Svensk kod för bolagsstyrning Första AP-fonden inte följer

kodregel Gällande kommentar

1.1 – 1.7, 6.1 och 9.7 Bolagsstämma Första AP-fonden är en statlig myndighet 
och har ingen bolagsstämma. Regeringen 
har beslutsrätten i dessa frågor.

2.1 – 2.7 Val och arvodering av styrelse 
och  revisorer

Val- och arvoderingsfrågor bereds av finans-
departementet. 

7.6 Revisorers översiktliga granskning 
av halvårsrapport

Fondens halvårsrapport revisorsgranskas 
inte av kostnadsskäl. halvårsrapporteringen 
av fondens resultat påverkar inte pensions-
systemet.
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”Närvaron på 
 revisionsutskottets möten  

var 100 procent.”
Fondstyrning

ningen till denne. Styrelsen ska sammanträda minst fyra 
gånger per år. Under 2012 sammanträdde styrelsen åtta 
gånger. Närvaron vid styrelsemötena har i genomsnitt 
varit 88 procent (se tabell). Redovisning av den löpande 
kapitalförvaltningen och riskrapportering har varit stå-
ende punkter på dagordningen. Under året har styrelsen 
låtit göra en extern utvärdering av styrelsen och styrel-
sens arbete. 

Fondens externa revisorer rapporterar till styrelsen 
minst en gång per år. Styrelsen har inom sig utsett två 
utskott, ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 
Båda utskotten är beredande och styrelsen har behållit 
beslutsrätten i samtliga frågor som behandlas i ut skott-
 en. Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete i  frågor 
rörande intern kontroll, operativa risker, finansiell 
 rapportering och revision. Under 2012 bestod revisions-
utskottet av Annika Sundén (ordförande i utskottet), 
Christina Lindenius och Per Nordberg och utskottet 
sammanträdde fem gånger. Närvaron på revisionsut-
skottets möten var 100 procent. Ersättningsutskottet 
bereder styrelsens arbete i frågor rörande ersättnings-
frågor. Under 2012 har utskottet bestått av styrelsens 
ordförande Urban Karlström (ordförande i utskottet), 
Anders Knape och Tor Marthin. Utskottet har sam-
manträtt fem gånger under året, Närvaron på ersätt-
ningsutskottets möten var 93 procent.

FONDLEDNING Och ERSäTTNING 
Första AP-fondens styrelse har delegerat ansvaret för 
den löpande förvaltningen till fondens vd. I fondens 

ledningsgrupp ingår, förutom vd, cheferna för enheten 
för extern förvaltning, avdelningen för affärsstöd och 
riskkontroll, allokeringsenheten, HR samt chefen för 
kommunikation och ägarstyrning. 

Första AP-fonden tillämpar marknadsmässig löne-
sättning. Ersättning till vd beslutas av styrelsen och 
utgörs av fast lön samt avgiftsbestämd pensionsavsätt-
ning motsvarande 30 procent på utgående lön. För den 
lönedel som ger allmän pensionsrätt reduceras pen-
sionspremien till 11,5 procent. Ersättning till ledande 
befattningshavare i ledningsgruppen fastställs av vd och 
utgörs av fast lön samt pensionsavsättning i enlighet 
med gällande pensionsavtal för anställda inom bank. 
Fondens vd och ytterligare en person i ledningsgruppen 
har avgiftsbestämda pensionsavsättningarna. Fondens 
anställda har inte rörlig ersättning. Fondens ersätt-
ningar följer de riktlinjer som regeringen beslutade den 
20 april 2009. Dock förekommer att uppsägningstiden 
vid uppsägning från arbetsgivarens sida överstiger sex 
månader. En redogörelse för fondens ersättningar, med 
styrelsens dokumentation finns publicerat på www.ap1.
se. Se vidare i not 5 för mer information om ersätt-
ningar till styrelse och ledningsgrupp. 

REVISORER 
Första AP-fondens revisorer utses av regeringen. Nu 
gällande förordnande, som delas av Jan Birgerson och 
Peter Strandh, båda från Ernst & Young, trädde i kraft 
den 31 maj 2012. Uppdraget gäller intill dess att fon-
dens resultat- och balansräkning för 2012 fastställs. 
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Fondstyrning

Jan Birgerson är utsedd av regeringen som samord-
ningsansvarig för granskning av samtliga AP-fonder. 
Revisorerna är även förordnade som revisorer i Andra, 
Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonderna. Revisorerna 
rapporterar direkt till styrelsen i en skriftlig revisions-
rapport och genom en muntlig presentation. Reviso-
rerna deltar vid minst ett styrelsemöte per år. Därutöver 
hålls möten med revisorerna och styrelsens ordförande 
eller revisionsutskottet vid behov. Revisorerna avger en 
revisionsberättelse över sin granskning. Revisorerna 
lämnar årligen även en muntlig rapport till Finans-
departementet. I revisorernas uppdrag ingår granskning 
av den löpande verksamheten, förvaltningen, årsbok-

slutet samt årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig om 
räkenskapshandlingar och förvaltning på grundval av 
sin revision. I uppdraget ingår också att granska att 
 Första AP-fonden följer de av fonderna fastställda 
redovisnings- och värderingsprinciper samt att upp-
rättade räkenskapshandlingar ger en rättvisande bild 
av verksamheten. Utöver normal revision ska vidare 
AP-fondernas revisorer till revisionsberättelsen foga 
ett skriftligt och undertecknat yttrande avseende om de 
anser att de riktlinjer för ersättningar till ledande befatt-
ningshavare som har gällt för räkenskapsåret har följts 
eller inte.

Fakta om styrelsen

Utsedd på förslag av
Närvaro 
 styrelsemöten

Revisionsutskott 
(närvaro)

Ersättningsutskott 
(närvaro)

Urban Karlström ordf 8/8 ordförande 5/5

Annika Sundén v ordf 8/8 ordförande 5/5

Göran Arrius
Arbetstagarorganisation 
(Saco) 7/8

Ulf Axelson 7/8

Anders Knape

Arbetsgivarorganisation 
(Sveriges Kommuner och 
landsting) 4/8 ledamot 4/5

Christina lindenius 8/8 ledamot 5/5

Tor marthin 8/8 ledamot 5/5

Per Nordberg
Arbetsgivarorganisation 
(Svenskt Näringsliv) 7/8 ledamot 5/5

ola Pettersson
Arbetstagarorganisation 
(lo) 7/8

Total närvaro 88% 100% 93%
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Fondstyrning

Enligt lagen (2000:192) om Allmänna Pensionsfonder 
(AP-fonder) ansvarar Första AP-fondens styrelse för 
fondens organisation och förvaltningen av fondens 
medel. I detta ansvar ligger att tillse att fonden har en 
god intern kontroll. Styrelsen lämnar årligen en rapport 
om intern kontroll och riskhantering som publiceras 
i årsredovisningen. Rapporten är dock inte en del av 
de formella årsredovisningshandlingarna och granskas 
därför inte av revisorerna. Rapporten är sammanställd 
i enlighet med svenskt och internationellt ramverk för 
intern kontroll av finansiell rapportering i tillämpliga 
delar: Svensk kod för bolagsstyrning, Markets in 
 Financial Instruments Directive (MiFID), European 
Securities and Markets Authority (ESMA) riktlinjer 
och ramverket Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission, (COSO). 

Den interna kontrollen är en integrerad del i fon-
dens verksamhet och genomförs genom bevakning, 
analys och rapportering inom två funktioner inom fon-
den: middle office och compliance officer. Båda funk-
tionernas arbete sker oberoende i förhållande till övrig 
verksamhet. Arbetet med riskhantering inom fonden 

inriktas på att undvika oönskade finansiella risker och 
att minimera de operativa riskerna. Middle office foku-
serar på de finansiella riskerna medan compliance offi-
cer främst arbetar med de operativa riskerna och med 
kontrollen av att internt respektive externt beslutade 
regler efterlevs. Med operativa risker avses risker för 
att  ristfälliga eller felaktiga rutiner, system eller yttre 
faktorer förorsakar ekonomisk förlust eller andra 
 skadliga följder som försvagat eller förlorat förtroende. 
Compliance officer säkerställer också att nödvändiga 
kontrollfunktioner finns och används på rätt sätt.

kONTROLLMILJÖ – FONDSTYRNING 
Hantering av finansiella risker är en förutsättning för 
att fonden ska kunna fullgöra sitt uppdrag i pensions-
systemet – att placera med en hög avkastning och med 
lågt risktagande. Riskstyrningen i fonden är ett pro-
aktivt arbete där den finansiella risken prognosticeras 
för tillgångar för sig och för portföljen i sin helhet. 
Av detta skäl finns en väl förankrad riskkultur inom 
fonden. Viktiga bärare i kulturen är en transparent 
redovisning av affärsverksamheten och en dualitets-

STyRelSeNS RAPPoRT 
om INTeRN KoNTRoll 
oCh  RISKhANTeRING

KommunikationRegler Kontroll-
struktur

Uppföljning

Risk-
bedömning

Illustrationen visar hur de olika delarna av den interna 
kontrollen samverkar.
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Fondstyrning

princip för hantering av affärer. Det innebär bland 
annat att alla i organisationen kan följa affärsverksam-
heten via ett gemensamt systemstöd samt att det krävs 
minst två personer för att godkänna varje affärstransak-
tion, en person från fondens back office och en person 
från berörd placerings enhet. 

Styrelsen fastställer årligen ett styrdokument i vilket 
styrelsens och verkställande direktörens roller och 
ansvar redovisas. Dokumentet omfattar riktlinjer och 
planer samt definierar ansvarsområden och befogen-
heter. Dokumentet utgör en grund för den interna kon-
trollen och uppföljningen av fondens placeringsverk-
samhet. Där anges begränsningar för det finansiella 
risktagandet för fonden. Därutöver fastslår vd detalje-
rade rutiner för värdering av finansiella instrument och 
väl definierade beslutstrukturer för den löpande verk-
samheten. Arbetssättet leder till en god och stabil intern 
riskkontroll.

RISkBEDÖMNING 
För att säkerställa den finansiella rapporteringen och 
identifieringen av operativa risker genomförs på styrel-
sens uppdrag en årlig översyn av fondens processer och 
dokumentering av dessa. Utfallet av översynen rappor-
teras till styrelsen. En viktig del i översynen är boksluts-
processen som ligger till grund för den externa finan-
siella rapporteringen och beskriver värdering, avstäm-
ningar och kontroller av värdepapper i samband med 
bokslut. Utöver en generell granskning av processerna 
fastställer verkställande direktören efter samråd med 
compliance officer årligen områden som ska prioriteras 
och specialgranskas. De enheter inom organisationen 
som berörs av granskningen deltar aktivt i analysarbetet 
som baseras på en självutvärderingsmetod. Arbetet 
resulterar i en bedömning av de identifierade riskerna 
och en prioritering av åtgärder. Fondens compliance 
officer leder analysarbetet och övervakar att prioriterade 
åtgärder genomförs. 

kONTROLLSTRUkTUR Och AkTIVITETER
Den finansiella informationen analyseras och kontrol-
leras av fondens back office och middle office. Dessa 
funktioner bekräftar genomförda interna kontroller och 
rapporterar om detta till verkställande direktören. Kon-
trollfunktionen är till stor del inbyggd i de etablerade 
finansiella system för portfölj- och riskhantering som 
fonden använder. Dessa system producerar också 
underlag för olika riskanalyser och används som stöd 
för kontrollaktiviteterna. 

Portföljen styrs med prognosticerad risk inom de 
givna mandaten. Den prognosticerade risken analyseras 
i efterhand mot det faktiska utfallet för risken. På så sätt 
kan modellen för portföljstyrning ständigt utvecklas.

UPPFÖLJNING 
Första AP-fondens styrelse är ytterst ansvarig för den 
interna kontrollen. Styrelsen utser inom sig ett revi-
sionsutskott för att bereda bland annat frågor som rör 
den interna kontrollen. middle office och compliance 
officer rapporterar till revisionsutskottet vid dess sam-
manträden. Revisorerna rapporterar löpande till revi-
sionsutskottet och till styrelsen i samband med årsbok-
slut. Riskhantering och intern kontroll är en stående 
punkt på dagordningen vid fondens ordinarie styrelse-
sammanträden. Vd rapporterar då om prioriterade risk-
områden. Styrelsen godkänner samtliga externa finan-
siella rapporter innan de publiceras.

UPPFöljNING UNDeR 2012
På uppdrag av fondens styrelse har compliance officer 
genomfört en övergripande riskanalys för fonden med 
syfte att identifiera de största riskerna. Det förebyg-
gande arbetet har fortsatt att prioriteras. Den övergri-
pande analysen ledde fram till att en handlingsplan 
för fondens åtgärder för de prioriterade riskerna upp-
rättandes. 

På uppdrag av vd har compliance officer genomfört 
en operationell riskanalys avseende processer för inves-
teringar inom riskkapitalfonder, hedgefonder, fastighe-
ter och nya investeringar med syfte att förtydliga princi-
per och riktlinjer, besluts- och ansvarsstruktur samt 
administrativa rutiner för förvaltningen.

Fondens redovisnings- och värderingsprinciper 
 fortsätter att successivt anpassas till den internationella 
redovisningsstandarden, IFRS. Samarbetet mellan 
compliance officer, revisionsutskottet och de externa 
revisorerna fungerar väl. Styrelsen tidigare beslut att 
inte införa en internrevisionsfunktion gäller  fortsatt. 

kOMMUNIkATION 
Alla riktlinjer och instruktioner inom området intern 
kontroll kommuniceras tydligt och är tillgängliga för 
alla anställda på fondens intranät. Transparensen gäller 
även den dagliga interna resultatrapporteringen som 
också återfinns på fondens intranät. 

Styrelsen informeras regelbundet om fondens finan-
siella ställning och resultat. Styrelsen erhåller månadsvis 
en rapport om resultat, avkastning och risk månadsvis. 
En balans- och resultaträkningsrapport redovisas för 
styrelsen kvartalsvis. Rapportering av fondens finan-
siella ställning och risktagande sker också vid samtliga 
ordinarie styrelsemöten. Genom förfarandet anses den 
externa finansiella rapporteringen vara säkerställd. 
Extern rapportering sker i samband med hel- och 
 halvårsbokslut.
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cityhold

Cityhold bildades 2011 och ägs av Första AP-fonden tillsammans med 
Andra AP-fonden. Ambitionen med Cityhold är att investera i ett antal av 
de större europeiska kontorsmarknaderna, såsom london, Paris, münchen 
och  hamburg. Investeringarna görs med en mycket lång placeringshorisont. 
Under 2012 förvärvade Cityhold tre fastigheter i london, alla nybyggda, 
miljöklassade och fullt uthyrda. ett av nyckelkriterierna är att de ska vara 
välbelägna i sina respektive delmarknader och kunna nås med spårbunden 
trafik, något som Första AP-fonden tror är en förutsättning för att kunna 
attrahera hyresgäster i framtiden.

Fastighetssektorn

Fastigheter ingår ofta som tillgångsslag i tradi-
tionella förvaltningsportföljer hos institutio-
nella investerare.. Första AP-fonden har under 
lång tid haft fastighetsinnehav genom AP Fast-
igheter, nuvarande Vasakronan, som samägs 
med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Fastig-
hetsinvesteringar ger möjlighet till inflations-
justerad avkastning genererat av löpande 
hyresbetalningar. Första AP-fonden investerar 
till viss del även i projekt där en större del av 
avkastningen förväntas komma från värdesteg-
ring.  I Sverige har totalavkastningen på fastig-
heter de senaste tio åren varit i genomsnitt 6,9 
procent per år.

Våra  
 innehav

SeKToR: 
FASTIGheTeR

Fastighetssektorn,  
andel av totala portföljen:

 8%

B
ildkälla: Cityhold.com



Fondstyrning

FöRSTA AP-FoNDeNS STyRelSe

Urban karlström
Styrelseordförande
Född 1953. ekon.dr.
Invald 2011
ordförande i ersättningsutskottet
Generaldirektör Fortifikationsverket

Övriga uppdrag:
ordförande i Forum för innovation 
i transportsektorn
ordförande i Arcato AB 
ledamot av Caterva AB

Annika Sundén
Vice ordförande
Född 1964. Docent
Invald 2011
ordförande i revisionsutskottet
Chef ledningsstaben Pensions-
myndigheten

Övriga uppdrag:
ledamot av Institutet för 
 framtids studier
ledamot av expertgruppen för  
studier i offentlig ekonomi
Suppleant i min Pension i Sverige AB
ledamot av United Nations Institute for 
Social Research

Göran Arrius
Född 1959
Invald i styrelsen 2011
Utsedd på förslag av arbets  tagar-
organisation (Saco)
ordförande i Saco

Övriga uppdrag:
ordförande AeA:s styrelse
ledamot Försvarsunderrättelsedom-
stolen ordförande Folk och Försvar 
 ordförande  lo, TCo och Sacos 
 Brysselkontor

Ulf Axelson
Född 1969. Professor i finansiell 
 ekonomi london School of economics 
and Political Science
Invald i styrelsen 2011
Övriga uppdrag: –

Anders knape
Född 1955
Invald i styrelsen 2007
ledamot i ersättningsutskottet
Utsedd på förslag av arbetsgivar-
organisation (Sveriges Kommuner 
och  landsting)
ordförande Sveriges Kommuner och 
landsting

Övriga uppdrag:
ordförande i SKl Företag AB. Vice ord-
förande i KPA AB, europarådets byrå, 
eU:s regionkommitté och CemR 
 ledamot av Karlstads   
kommun         full mäktige

Urban karlström

Annika Sundén Ulf Axelson

Anders knapeGöran Arrius
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christina Lindenius
Född 1964. Civ.ek.
Invald i styrelsen 2005
ledamot i revisionsutskottet
Vd i Svensk Försäkring och i 
 Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation (FAo)

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i min Pension 
i  Sverige AB, Trafikförsäkringsföreningen 
(TFF) samt i Svensk Försäkrings-
administration AB. Styrelseledamot 
i Föreningen för god sed på värde-
pappersmarknaden, The Institute for 
 Financial Research (SIFR) samt i Interna-
tionella handelskammarens Svenska 
Nationalkommitté

Tor Marthin
Född 1944. Civ.ek.
Invald i styrelsen 2006
ledamot i ersättningsutskottet

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Folkhem 
 Produktion AB

Per Nordberg
Född 1956. Civ.ek.
Invald i styrelsen 2007
ledamot i revisionsutskottet
Utsedd på förslag av arbetsgivar-
organisation (Svenskt Näringsliv)
Vd Fouriertransform AB
Övriga uppdrag: –

Ola Pettersson
Född 1973. magister i nationalekonomi
Invald i styrelsen 2011
Utsedd på förslag av arbets  - 
tagar organisation (lo)
Chefsekonom lo

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i AmF Pension AB

Fondstyrning

Tor Marthin

christina Lindenius Per Nordberg

Ola Pettersson
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Johan Magnusson
Verkställande direktör och 
 kapitalförvaltningschef
Född 1959. ekonom
Anställd 2008
I nuvarande befattning sedan 2008
Tidigare erfarenhet:
ledande befattningar på SeB Wealth 
management och ABB Investment 
 management

Ossian Ekdahl
chef kommunikation och ägarstyrning
Född 1961. Civ.ek., ekonomie licentiat
Anställd 1999
I nuvarande befattning: chef kommuni-
kation sedan 2009, chef ägarstyrning 
sedan 2001
Tidigare erfarenhet:
handelshögskolan i Stockholm, 
Karlstads universitet, Finansdeparte-
mentet och Sveriges Riksbank

Rikard kjörling
chef extern förvaltning
Född 1959. Civ.ek.
Anställd 2004
I nuvarande befattning sedan 2004
Tidigare erfarenhet:
olika befattningar på SeB Wealth 
 management och Trygg-hansa

Andrejs Landsmanis
chef tillgångsallokering
Född 1952. ekonom
Anställd 2008
I nuvarande befattning sedan 2008
Tidigare erfarenhet:
SeB Wealth  management och 
 länsförsäkringar

Anders Rahmn
chef affärsstöd
Född 1951. Civ. ek.
Anställd 1990
I nuvarande befattning sedan 2000
Tidigare erfarenhet:
Riksrevisionsverket och Social-
departementet

Marina Westman
hR-chef
Född 1960. Personalvetare
Anställd 2008
I nuvarande befattning sedan 2008
Tidigare erfarenhet:
hR-befattningar inom SeB-koncernen

Fondstyrning

FöRSTA AP-FoNDeNS  
leDNINGSGRUPP

Anders Rahmn

Andrejs Landsmanis

Rikard kjörlingJohan Magnusson

Ossian Ekdahl Marina Westman
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FondstyrningoRDlISTA
Absolut avkastning 
Avkastningen på en placering. ordet abso-
lut används för att påpeka skillnaden mot 
aktiv avkastning.

Allokering 
Fördelning mellan olika tillgångsslag. 

AP-fondslagen 
lagen (2000:192) om allmänna pensions-
fonder (AP-fonder).

Balansering 
om pensionssystemets skulder är större än 
tillgångarna, vilket är detsamma som att 
balans talet är mindre än 1,0, kan inte pen-
sionsbehållningarna räknas upp med 
inkomstindex som det är avsett – en balan-
sering sker. 

Bolagsstyrning 
Den möjlighet aktieägare har att påverka 
bolagen tack vare rösträtten på bolags-
stämmor. På stämmorna behandlas styrel-
sens sammansättning, utdelning och, i 
Sverige, ersättning till ledande befattnings-
havare.

cDP 
Carbon Disclosure Project, ett projekt som 
drivs av 550 institutionella investerare och 
har resulterat i att över 3000 företag rappor-
terar kring sina strategier för klimatfrågor.

cNY 
Internationell förkortning för den kinesiska 
valutan Renminbi.

compliance 
Regelefterlevnad.

courtage 
Avgifter för handel med värdepapper.

Duration 
mått på ränterisk. mäter en obligations 
värdeförändring vid en ränteförändring om 
en procentenhet.

ESG 
Förkortning för environmental, Social and 
Governmental issues. ägarstyrning inom mil-
jöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

Etikrådet 
ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje 
och Fjärde AP-fonderna. Syftet är att 
gemensamt driva en positiv förändring i 
utländska företag som kopplas till kränk-
ningar av internationella konventioner för 
miljö och mänskliga rättigheter, och att 
genom proaktiva initiativ påverka bolag till 
ansvarsfullt företagande.

Exponering 
mått på den risk som finns inom valuta, 
aktier eller andra värdepapper. överens-
stämmer inte alltid med det faktiska inne-
havet eftersom derivatinnehav kan påverka 
exponeringen utan att det faktiska inneha-
vet ändras.

hedgefond 
Fonder som oftast har till uppgift att skapa 
en avkastning som inte samvarierar med 
andra tillgångsmarknaders avkastning.

IcGN 
International Corporate Governance Net-
work. ett nätverk med drygt 500 medlem-
mar med ett förvaltat kapital på drygt 
18 000 miljarder USD för bolagsstyrnings-
frågor.

Indexförvaltning 
Förvaltning av en portfölj där affärsidén är 
att inte avvika från jämförelseindexet.

Inkomstindex 
Indexet mäter hur mycket den genom-
snittliga inkomsten i Sverige utvecklas. 
Pensionsbehållningarna skrivs upp med 
inkomstindex om ingen balansering sker.

Investment Grade 
är ett kreditbetyg och innebär att en 
företags obligation har en kreditrating från 
Standard & Poors på BBB- eller högre och 
en kreditrating från moodys på Baa3 eller 
högre.

korrelation 
ett mått på samvariationen mellan avkast-
ningen för olika tillgångar. ju lägre korrela-
tionen är desto mer kan den totala risken 
minska.

kreditrisk
Kreditrisk är risken att en motpart inte kan 
fullfölja sina åtaganden gentemot fonden. 

Likviditetsrisk 
likviditetsrisk uppstår exempelvis när ett 
finansiellt instrument inte kan säljas utan 
hög transaktionskostnad till följd av skill-
nad i köp- och säljkurs.

Marknadsindex 
ett marknadsindex används för att spegla 
hur en viss marknad, tex. svenska aktier, 
utvecklas över tiden. marknadsindex 
används ofta för att jämföra hur bra en för-
valtning gått under en period.

Marknadsrisk 
Risken att priset på aktier, räntebärande 
värdepapper, valutor och alternativa inves-
teringar förändras. marknadsrisken anges 
ofta som volatilitet.

Motpartsrisk 
Risken för att en affärsuppgörelse ej kan 
full följas.

Nya investeringar 
I denna årsredovisning åsyftas investe-
ringar av två slag. Dels att investera vid en 
tillfällig felprissättning, till exempel efter 
större marknadsstörningar eller finansiella 
krascher. Dels att investera i tillgångsslag 
som Första AP-fonden inte tidigare arbetat 
med.

Operativa risker 
Risken för ekonomisk förlust eller förlust i 
anseende till följd av brister i fondens 
verksamhet. Den operativa risken relateras 
till personal, rutiner, systemstöd eller 
externa faktorer. 

Portfölj 
Innehav av värdepapper. Fondens innehav 
av räntebärande värdepapper kallas tex. 
ränte bärande portföljen. Det totala inne-
havet av  värdepapper är fondens totala 
portfölj.

PRI 
FN:s principer för ansvarsfulla investeingar.

Riskkapitalfonder 
Fonder som placerar i onoterade aktier. 
Första AP-fondens portfölj får enligt place-
ringsreglerna innehålla max 5% onoterade 
aktier. Fonden får inte äga sådana aktier 
direkt utan måste gå via innehav i riskkapi-
talfonder.

Sharpekvot
Beräknas som skillnaden mellan fondens 
avkastning och den riskfria räntan divide-
rat med volatiliteten.

Utvecklingsländer 
I denna årsredovisning åsyftas länder som 
ingår i mSCI emerging markets, exempelvis 
flera länder i det forna östeuropa, Taiwan, 
Kina, Indien, Brasilien, mexico och Syd-
afrika.

Volatilitet 
ett mått på risken i en portfölj av place-
ringar. mäts oftast som standardavvikelsen 
i portföljens avkastning.

ägarstyrning 
Den påverkan på bolagen som aktieägare 
har i kraft av att vara just ägare. Delas ofta 
upp i bolagsstyrning, som behandlar val 
till styrelse, ersättningsfrågor, kapitalstruk-
tur m.m., miljöfrågor och sociala frågor.
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kontaktuppgifter:
Första AP-fonden
Box 16294, 103 25 Stockholm
08-566 20 200
www.ap1.se

kontaktperson:
ossian ekdahl, chef kommuni-
kation och ägarstyrning,
08-566 20 209


