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Fi 2017/02972/FPM  Ändrade  regler  för  Första-Fjärde  AP-fonderna

Sveriges  Aktiesparares  Riksförbund,  Aktiespararna,  har  beretts  tillfälle  att  ge synpunkter  på

promemorian  om  Ändrade  regler  för  Första-Fjärde  AP-fonderna.  Vi representerar  70 000

medlemmar.  Privata  och mindre  aktieägare  står  för  12  procent  av kapitalet  på

Stockholmsbörsen  och övriga  handelsplatser.  Därför  är det  av stor  betydelse  får  våra

medlemmar  hur  AP-fonderna  agerar  på den  svenska  kapitalmarknaden.

Aktiespararnas  synpunkter  kan sammanfattas  som  följer:

*  Förslaget  att  ändra  AP-fondernas  placeringsregleri  riktning  mot  större  valfrihet,  där

gränsen  för  placeringari  räntepapper  sänks  från  30 till  20 procent  välkomnas.  Däremot

hade  vi gärna  sett  att  gränsen  sattes  ännu  lägre,  eller  helt  tagits  bort.

*  En aktsamhetsprincip  borde  ha föreslagits,  då det  ökar  frihetsgrader  att  placera  både  i

alternativa  tillgångsklasser  så väl som  i noterade  börsbolag.

*  Dagens  uppdelning  i noterade  och onoterade  tillgångar  bör  behålls.  En strikt  uppdelning

av tillgångsslag  som  likvida  och illikvida  är tveksam  då begreppet  är nytt.  Därtill  skapas

en olycklig  gränsdragning  som  utesluterinvesteringsmöjligheter.

*  Med  en snäv  definition  av illikvida  tillgångar  förhindras  AP-fonderna  från  att  delta  i sk.

pre-placings  där  bolag  söker  en stabil  ägare  inför  en börsnotering  (eftersom  det

hanteras  som ett  illikvitt  instrument  och inte  likvitt).  Det  är olyckligt.  Framtida

pensionärer  berövas  möjligheten  till  en goda  avkastning  samtidigt  som  AP-fonderna

utgör  en attraktiv  partner  för  bolag,  och  övriga  aktörer  på kapitalmarknaden,  med  sina

förmåga  att  engagera  sig ansvarsfullt  i bolagsstyrning.  Aktiespararna  föreslår  att

nuvarande  möjighet  att  placera  kapital  i bolag  som planerar  en bredare  aktieplacering

kvarstår.

*  Vi ställer  oss positiva  till  förslaget  att  AP-fonderna  ska placera  föredömligt  genom

ansvarfulla  investeringar  och  ansvarsfullt  ägande.  Däremot  vill  vi tydligt  varna  för

promemorians  beskrivning  av olika  former  av politiska  styrningar.  Det  är begränsande,

skapar  osäkerhet  och ökar  risken  i placeringarna.  Aktiespararna  anser  att  AP-fonderna

redan  i dag  arbetar  föredömligt  med  hållbarhet  och ansvarsfullt  ägande.  Ytterligare

regler  knutna  till  hållbarhet  behövs  därför  inte.
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*  Vi avråder  bestämt  från  införandet  av ägardirektiv  som  kan styra  hur  AP-fond  genom  sitt

aktieägande  på en bolagsstämma  skulle  kunna  ändra  ett  företags  inriktning.  Det  kan

förväntas  ha återverkningar  på den  svenska  boIagsstyrningsmodeIIens  effektivitet  med

skadeverkningar  på kapitalmarknaden  och svenskt  näringslivs  utvecklingskraft.  Vi

välkomnaristället  AP-fonderna  som ansvarfulla  och engagerade  ägare,  men  med

fortsatt  skilda  och konkurrerande  organisationer.

1.  Inledning

Aktiespararna  vill  inledningsvis  notera  att  det  offentliga  kapital  som  finns  i AP-fonderna  är av

mycket  stor  betydelse  för  den  svenska  kapitalmarknaden.  Det  1igger  därföri  a1lmänhetens

intresse  att  fonderna  har  placeringsregler  som  ger  goda  förutsättningar  inte  bara  för  att

maximera  avkastning  i förhållande  till  riskeri  placeringar,  tolkade  i termer  av utgående

pensioner,  utan  även  att  de har  stor  frihetsgrad  att  göra  investeringsval  som  kan bidra  till

värdeskapande  på den  svenska  kapitalmarknaden.  Hittills  har  de genererat  en god  avkastning

och har  en kostnadsstruktur  som  står  sig väl vid en internationell  jämförelse.

Nedan  tar  vi upp  några  huvudpunkter  vi anser  bör  förbättras  eller  skrivas  om.

2.  Sänkning  från  30 till  20 procent  i räntebärande

De fyra  AP-fonderna  har  hittills  varit  låsta  i regelverket  att  ett  visst  minimum  av placeringarna,

minst  30 procent,  skall  vara  placerade  i räntebärande  värdepapper.  Syftet  har  varit  att  i

börsoroliga  tider  ändå  ha en viss  stabilitet  i form  av räntebärande  värdepapper.  Räntan  i Sverige

har  ända  sedan  1990-ta1et  sjunkit  kraftigt  och har  de senaste  decenniet  legat  bara  någon

enstaka  procent  över  nollnivån  för  att  nu vara  negativ.  30 procents-kravet  har  förorsakat

väsentlig  minskning  i avkastningen  för  många  kapitalplacerare.  Aktiespararna  välkomnar

sänkningen  från  30 till  20 procent.  Det  rör  sig om ett  stort  belopp,  130  miljarder  kronor,  varför

det  är viktigt  att  omläggningen  av respektive  AP-fonds  portfölj  görs  över  en längre  tidsperiod.

Trots  det  väljer  vi att  ifrågasätta  om det  ändå  är nödvändigt  med  att  ha ett  nedre  intervall.  Med

den  redan  idag  mycket  tydliga  inriktningen  mot  ansvarsfulla  investeringar  och  ansvarsfullt

ägande  och med  kompetenta  styrelser  skall  det  inte  behövas  någon  nedre  gräns.

En sänkt  nedre  gräns  eller  helt  borttagen  nedre  gräns  möjliggör  ökade  placeringar  i

aktiemarknaden  men  även  i andra  tillgångsslag.  Omfattande  forskning  har  visat  att  den

långsiktiga  avkastningen  på en väl diversifierade  aktieportfölj  är  väsentligt  större  än en portfölj

med  endast  räntepapper.  Avkastningen  på onoterade  innehav  ligger  många  gånger  även  högre

eftersom  avsaknad  av en väl fungerande  marknad  medför  att  det  finns  just  en likviditetspremie,

vilket  en AP-fond  med  sina  långsiktiga  åtagande  kan dra fördel  av. Om målet  för  AP-fonderna

skall  vara  en hög  avkastning  måste  därBr  regelverket  anpassas  till  detta.  Ytterst  är

pensionärernas  pensioner  relaterade  till  möjligheten  att  få en god  avkastning  för  AP-fonderna.

3.  Kvantitativa  eller  kvalitativa  regler
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I departementspromemorian  föreslogs  införande  av en s.k. aktsamhetsprincip  (Nya regler  för

AP-fonderna  Ds. 2015:34).  Aktiespararna  beklagar  att promorian  nu frångår  tanken  på

införandet  av en aktsamhetsprincip  och har  svårt  att  följa  resonemanget.

En aktsamhetsprincip  bygger  på kvalitativa  reglering  snarare  än de kvantitativa  som styrt  AP-

fonderna  och fortsätter  att  styra.  För att  införa  en aktsamhets-princip  krävs att  det  finns  en

huvudman  för  buffertkapitalet  med  ansvar  för  att  utvärdera  förvaltningen.  En s.k. "prudent

person  rule'  gör  det  tydligt  att  en kapitalförvaltare  har en lojalitetsplikt  gentemot

förmånstagarna,  d.v.s. Sveriges  pensionssparare,  och ska agera  i deras  intresse.  Principen  har

funnits  länge  i anglosaxiska  länder,  har spritts  till  tongivande  internationella  pensionsförvaltare

och finns  i Sverige  inom  tjänstepensionsområdet.  Ett stort  antal  av de offentliga

pensionsfonderna  har infört  en sådan  modell,  bl.a den väl ansedda  kanadensiska

pensionsfonden.

Vår bedömning  är att  en kompetent  huvudman  med ledamöter  som står  helt  fri  från  politisk

styrning,  även  skulle  passa AP-fonderna  väl.

Aktiespararna  vill här avråda  från  att  lagen skrivs  om på så sätt  att  AP-fondernas  mål för

avkastning  blandas  ihop  med hållbarhetsmål.  Det föreslår  att  lagen  uttryckligen  ska föreskriva

att  pIaceringsriktIinjerna  (inklusive  hållbarhetsmål)  ska innehålla  mål för  hur  det  övergripande

målet  om hög avkastning  ska uppnås  (s. 35). Men  det  är oklart  vem som får uppdraget  att

utvärdera  och fastställa  nya mål. Idag beräknar  varje  enskild  fond  sitt  eget  mål. Det har fungerat

bra hittills.  Aktiespararna  anser  att  den ordning  bör  fortsätta,  åtminstone  så länge som det

saknas  en aktsamhetsprincip.

4. En mängd  av olika  regelverk  och  statlig  styrning

Aktiespararna anser att nuvarande  regelverk  (Proposition  1999/2000:46)  som slår  fast  att  AP-

fondernas  ägande  inte  skall vara  ett  näringspolitiskt  eller  ekonomiskpolitiskt  instrument,  sak

behållas  i sin nuvarande  form.  Vi välkomna  att  det  ställs  krav  på föredömligt  agerande  på

hållbarhetsområdet  men avrådet  bestämt  från  möjlig  politisk  styrning.

Promemorian  visar  på en lång rad exempel  på svenska  och internationella  regelverk  som AP-

fonderna är skyldiga att följa. Regelverken är så omfattande att det för va2e fond krävs
betydande  resurser  för  att  inte  missa något  regelverk.  I Promemorian  rekommenderas  AP-

fonderna  att  vid osäkerhet  ha kontakt  med Regeringskansliet  för  att  få råd om olika  regelverk.

Därmed  finns  risk för  politisk  styrning  vilket  i andra  sammanhang  anses  oacceptabel.
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Promemorian  handlar  till  största  delen  om  just  hur  nya regelverk  som  skall  införas.  Den

allmänna  formuleringen  om ansvarsfulla  investeringar  och ansvarsfullt  ägande  specificeras  bl a

till  att  AP-fonderna  skall  beakta  miljöaspekter,  sociala  aspekter  och boIagsstyrningsaspekter.

Det  finns  inte  några  klara  entydiga  definitioner  av de olika  aspekterna  vilket  kan medföra  olika

tolkningar.  Därtill  sker  förändringar  över  tid.  Aktiespararna  bedömer  att  de mer  allmänna

ramarna  ansvarsfulla  investeringar  och  ansvarsfullt  ägande  är fullt  tillräckliga  riktlinjer.  Ordet

föredömlig  är ett  högre  krav  än "ta  hänsyn  till  etik  och miljö",  vilket  ger  utrymme  för  jämförelser

med  andra  aktörer  men  samtidigt  möjiggör  förändringar  över  tid.  Det  är ett  bra och  flexibelt

ordval,  som inte  bör  omgärdas  av detaljerade  pekpinnar.  Man  måste  förutsätta  att  de olika  AP-

fondstyrelserna  och  AP-fondsledningarna  besitter  betydande  kompetens  på områdena.  Med

hänsyn  tagit  till  att  AP-fonderna  lever  i en hög  grad  publik  värld  så är möjigheterna  att  göra  ej

acceptabla  placeringar  små.  Det  är här  värt  att  uppmärksamma  att  AP-fonderna  redan  idag  får

internationell  uppmärksamhet  för  sitt  hållbarhetsarbete.

Att  förvalta  andra  kapital  är en mycket  komplicerad  och  ansvarstagande  verksamhet.  Ju fler

förhållningssätt  som  anges,  och därtill  från  olika  håll,  desto  svårare  kan det  vara  att  uppnå  det

viktiga  målet  en hög  avkastning.

I AP-fondernas  nuvarande  regelverk (Proposition  1999/2000:46)  slås fast  att  AP-fondernas

ägande  inte  skall  vara  ett  näringspolitiskt  eller  ekonomiskpolitiskt  instrument.  Dessa riktlinjer

omöJiggör  för sittande  regering att styra placeringarna.  Aktiespararna  anser det centralt  att
dessa  regler  kvarstår  intakt  och inte  inskränkes  eller  görs  otydliga.  De har  historiskt  visat  sig

fungera  mycket  väl,  där  politisk  direkt  påverkan  undvikits,  trots  försök.

I promemorian  presenteras  exemplet  icke-spridningsavtalet  Nuclear  Non-Proliferation  Treaty

(NPT),  där  regeringens  arbete  för  en eliminering  av alla kärnvapen  bör  få återverkningar  på

Första-Fjärde  AP-fondernas  investeringsbeslut.  Aktiespararna  vill  varna  för  att  en

konsekvensanalys  mycket  väl skulle  kunna  medföra  förbud  mot  placeringar,  inte  bara  i enskilda

aktier  utan  i samtliga  tillgångar  i enskilda  länder,  inklusive  statsobligationer.  En ansvarsfull

kapitalförvaltning  medger  inte  dylik  ryckighet.  Exemplet  visar  istället  hur  enkelt  AP-fondernas

placeringar  skulle  kunna  förvandlas  till  ett  politiskt  verktyg  i händerna  på en sittande  regering

eller  tillfällig  riksdagsmajoritet.

5.  Förbud  mot  placeringar  i råvaruderivat

Råvaror  äri  dag  ett  vanligt  inslag  i utländska  pensionsfonders  portföljer  och  ingår  typiskt  sett  i

hedgefonder.  AP-fonderna  är idag  förhindrade  att  investera  i råvaruderivat  vilket  begränsar

urvalet  av intressanta  förvaltare.  Nu föreslås  att  den  begränsningen  kvarstår,  eftersom  AP-

fonderna  bör  förhindras  att  delta  i en spekulation  i råvaror  på en derivatmarknad  för  livsmedel

som  egentligen  skapats  för  att  utsatta  grupper  ska kunna  sälja  sin skörd.  Begränsningen  är helt

onödig.  Ett krav  på föredömlig  förvaltning  gör  att  AP-fonderna  omöjligen  kan komma  att

investera  i livsmedelsderivat  i ett  skede  då detta  kan medföra  ökad  svält  lokalt  eller  globalt.  Det

är  självfallet  inte  heller  förenligt  med  några  vedertagna  riktlinjer  rörande  hållbara  investeringar.
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6.  Krav  på mer  av samverkan

I promemorian  anföres  på flera  ställen  behovet  av samverkan  mellan  Första-Fjärde  AP-fonderna.

Samverkan  sker  för  närvarande  i ett  gemensamt  Etikråd.  Här  hanteras  ofta  frågor  av

internationell  karaktär,  som röstning  i utländska  bolag,  där  AP-fonderna  var  för  sig anser  sig ha

svårt  att  agera  på ett  effektivt  sätt.  Aktiespararna  välkomnar  att  samverkan  utomlands  utvecklas

men  bedömer  att  det  även  fortsättningsvis  bör  ske på frivillig  basis.  På den  inhemska

kapitalmarknaden  sner  vi att  AP-fonderna  även  fortsatt  ska agera  självständigt  och utveckla

kompetens  som  möjiggör  det.  Det  utesluter  förstås  inte  samverkan,  där  det  utifrån  rationella

skäl,  ses som  ekonomiskt  och resursmässigt  gynsamt.

Aktiespararna  vill  här  påtala  att  de fyra  olika  AP-fonderna  har  olika  styrelser  och ledningar

samtidigt  som  man  har  samma  övergripande  regelverk.  Det  är viktigt  att  dessa  fonder  även

fortsättningsvis  känner  sig fria  att  inom  ramen  för  riktlinjerna  bestämma  sin egen

placeringsinriktning.  Kapitalmarknaden  är så komplex  och ibland  så snabbt  varierande  att  det

inte  är möjigt  för  ett  samordnat  uppträdande  att  alltid  inse  utvecklingen.  Felaktig  inriktning  i

form  av ett  enda  gemensamt  placeringsbeslut  skulle  kunna  ha stora  avkastningskonsekvenser.

Omvänt  kan det  föra  med  sig negativa  konsekvenser  för  det  enskilda  placeringsobjektet,

exempelvis  ett  börsbolag.  Osäkerheten  för  övriga  aktörer  på kapitalmarknaden  ökar  där

riskpremien  och likviditeten  på den  svenska  kapitalmarknaden  kan stiga.

7.  Utövande  av inflytande  i enskilda  börsbolag

Promemorian  antyder  på flera  ställen  att  en AP-fond  genom  sitt  aktieägande  på en

bolagsstämma  skulle  kunna  ändra  ett  företags  inriktning  genom  direktiv  till  styrelsen.  Det

beskrivs  (bl.a.  s. 36) hur  AP-fonderna  ska utveckla  gemensamma  riktlinjer  för  ansvarsfulla

investeringar,  komma  överens  om kriterier  för  exempelvis  uteslutning  eller  i fall de väljer  att

stanna  kvar  som  ägare,  trots  att  företaget  inte  lever  upp  till  ställda  krav,  fastslå  en gemensam

målsättning  att  försöka  påverka  företaget  i den  riktning  som  bedöms  önskvärd.

Aktiespararna  vill  bestämt  avråda  för  en sådan  utveckling.  Det  kan få stora  och oöverblickbara

konsekvenser  för  utvecklingen  och  styrningen  i ett  bolag  och  därmed  för  aktieägarna.

Aktiespararna  vill  erinra  om att  en bolagsstämma  inte  kan beordra  en styrelse  att  genom  olika

handlingar  gynna  vissa  aktieägare.  En bolagsstyrelse  måste  arbeta  för  bolagets  och alla

aktieägares  bästa.l

Speciellt  känslig  är det  fall  då AP-fonderna  både  samverkar  och  frågat  regeringen  om råd,  på så

sätt  som  beskrivs  under  punkt  4 ovan.  AP-fonderna  deltar  ofta  som  ledamöteri  valberedningar  i

syfte  att  föreslå  ledamöter.  De gör  det  självständigt  utan  samordning.  Aktiespararna  har  god

erfarenhet  av AP-fondernas  engagemang,  som  både  stärkts  och professionaliserats  med  åren.

' AKTIEBOLAGSLAGEN  8:41, andra stycket, föreskrivs vissa gränser fi:»r styrelsens (och öwiga
bolagsfunktionärers)  lydnadsplikt.
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Koden  för  svensk  bolagsstyrning  skriver  uttryckligen  att  ledamöteri  valberedningen  har  att

representera  samtliga  aktieägare.  Det  är inte  meningen  att  ägarna  ska utse  "sina

representanter"  (så kallade  ägarrepresentanter).  Syftet  med  valberedningar  är att  främja

bolagets  utveckling,  främst  genom  att  öka kompetensen  i styrelsen,  inte  att  främja  de större

ägarnas  intressen  direkt  eller  indirekt.  UppstårintressekonfIikter  ska ledamoten  avstå  sin p1ats.2

Det  är därfe:ir  centralt  för  den  svenska  boIagsstyrningsmodelIens  funktionssätt  att  de personer

som utsetts  av AP-fonderna  i valberedningarna  inte  känner  sig tvingade  att  genom  olika  direktiv

från  exempelvis  regeringen  eller  krav  på samverkan  försöka  ändra  styrelsen.  Görs  det  finns

snarare  en risk  för  att  AP-fonders  representanter  i valberedningen  uteslutes,  vilket  motverkar

syftet  helt  och hållet.  Framförallt  skulle  det  skada  tilliten  till  hela  den  svenska  ägarmodellen.  Om

den  inte  respekteras  av de svenska  AP-fonderna,  vem  ska då respektera  den?

Börsbolagen  behöver  mer  av engagerade  och ansvarsfulla  ägare.  Aktiespararna  välkomnar  att

AP-fonderna  fortsätter  att  ge sitt  bidrag  till  det.  Det  promemorian  nu antyder  är däremot  något

helt  annat.  Aktiespararna  vill  således  att  krav  på ytterligare  samverkan  stryks.

8.  Placeringar  i likvida  och  illikvida  tillgångar

Behovet  av att  kunna  placera  medel  i illikvida  tillgångar  framhålles  ofta  i Promemorian.

Aktiespararna  välkomnar  att  AP-fonderna  nu får  friare  placeringsregler,  även  om  vi gärna  sätt

att  det  infördes  en aktsamhetsprincip.  Vi vill här  uppmärksamma  att  en rad nya regler  skapar

komplikationer  för  förvaltningen  där  begränsningar  av AP-fondernas  investeringar  iillikvida  och

likvida  tillgångar  hindrar  aktieköp  på sätt  som  är ogynnsamt  både  för  den  svenska

kapitalmarknaden  och enskilda  bolag.  Därtill  kvarstår  en rad gamla  begränsningar.  Vi tar  nedan

upp  tre  områden  som bör  diskuteras:

8.1 Definitionen  av illikvida  tillgångar

Aktiespararna  vill  uppmärksamma  att  tolkningen  av vad som  är likvida  och illikvida  tillgångar  är

för  snäv  utifrån  ett  kapitaIpIaceringsperspektiv.

Ökningen  från  5 procent  onoterat  till  40 procent  illikvida  placeringar  ärinte  en ökning  med  35

procent.  Direktägda  fastigheter  m.m.  som  tidigare  räknas  in bland  onoterade  tillgångar  kommer

nu att räknas  in i illikvida. Ökningen blir  därför  snarare  från  20/25  procent  onoterat/illikvitt  till

40 procent.  Samtidigt  kvarstår  svårigheten  att  investera  iinfrastruktur,  som  även  framöver

måste  klassas  som  fastighet  för  att  vara  tillåtet.  Det  begränsar  möjigheten  till  en aktiv  men

samtidigt  diversifierad  kapitalförvaltning.

2 För en utförlig  beskrivning  av hur en valberedning  bör arbeta: Aktiesparamas  Ägarpolicy  (2017;  s.90  -
94); Koden  för  svensk  bolagsstyrning  (2016;  s. 12).
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En snäv  definition  aV illikvida  tillgångar  begränsar  även  möjigheten  till  placeringar  i bolag  inför

en stundande  börsnotering.  Detta  som en följd  av det  införs  en bestämmelse  att  AP-fonderna

endast  får  göra  placeringari  s.k. onoterade  aktier  endast  om det  skerindirekt  via fonder,  ett

fastighetsbolag  eller  riskkapitalfonder  (8a j).

AP-fonderna  förhindras  framöver  från  att  delta  i sk. pre-placings  (eftersom  det  hanteras  som  ett

illikvitt  instrument  och inte  likvitt),  där  förvaltare  med  kort  varsel  bjuds  in att  teckna  en större

aktiepost  inför  en stundande  notering  på vad  som  ofta  ses som  gynnsamma  villkor.  Det  snart

noterade  bolaget  begränsas  samtidigt  i sin möjighet  att  få tillgång  till  en stabil  ägarkrets,  där  AP-

fonderna  ofta  utgör  en attraktiv  partner  för  bolaget  med  förmåga  att  engagera  sig ansvarsfullti

bolagsstyrning.  Ett aktuellt  exempel  är flera  pensionsfonders,  inklsuive  APls  köp  av

preferensaktieri  det  idag  helt  kinesiskt  ägda  Volvo  Cars.3 Självfallet  ligger  det  i den  svenska

allmänhetens  intresse  att  AP1 får  möjighet  att  både  göra  en sådan  investering  och,

förhoppningsvis,  väljer  att  kvarstå  som  en långsiktig  engagerad  och ansvarsful  ägare  även  i

samband  med  en notering.  För framtida  småsparare  som  vill  köpa  aktier  i en notering  är det

därtill  viktigt  att  de finns  en pålitlig  krets  av större  ägare.  Listan  på möjiga  börskandidater  kan

därtill  göras  lång.

Aktiespararna  föreslår  att nuvarande möJighet  att placera kapital i bolag som planerar  en
bredare  aktieplacering  kvarstår.

8.2 Ägarbegränsningar  knutna  till  köp  av  aktier  och  finansiella  instrument

Dagens  regelverk  kräver  att  marknadsvärdet  av en fonds  innehav  av aktieri  svenska  bolag  som

är upptagna  till  handel  på en reglerad  marknad  i Sverige  får  uppgå  till  högst  två  procent  av

värdet  av sådana  aktier.  Aktiespararna  vill  här  erinra  om att  ingen  av fonderna  någonsin  varit

ens i närheten  av att  nå 2 procents  gränsen,  varför  den  saknar  reell  betydelse.  År 2000  uppgick

den  sammanlagda  ägarandelen  på Stockholmsbörsen  ti114 procent.  Idag  är den  2,5 procent."

Annorlunda  är det  med  tio  procents  gränsen  för  investeringari  noterade  enskilda  företag.  Även

här  är det  ovanligt  att  en enskild  fond  slåritaket,  det  rör  sig om enstaka  fall.  Samtidigt  saknas

exempel  på bolag  där  det  samlade  innehavet  för  de fyra  fonderna  når  40 procent,  eller  ens

hälften  eller  en tredjedel  av den  nivån.  Ägarbegränsning  i enskilda  bolag  bör  därf'ör  ses över,  av

skäl som  utvecklas  nedan.

8.3  Placeringar  i mindre  noterade  bolag

Den svenska  aktiemarknaden  har  för  närvarande  nästan  500  olika  bolag  som är noterade  på s.k.

MTF:er,  Multilateral  Trading  Facilities.  MTF:erna  -  Aktietorget,  First  North  och Nordic  MTF  -  har

en något  enklare  regelverk  än de två  börserna.  Ungefär  hälften  av dessa  noterade  bolagen  är

3 Det  kan uppmärksammas  att AP1 2016 deltog  i en pre-placing  av Volvo  Cars.

https://www.media.volvocars.com/gIobal/en-gb/inedia/pressreleases/201822/voIvo-cars-raises-sek5bn

4 SCBs aktieägarstatitsik.  mars 2017.  Vid  den tidpunkten  uppgick  det samlade  kapitalet  till  ungeför  150

miljarder  kronor.  Totalt  har de l 300 miljarder  i förvaltat  kapital.
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utvecklingsbolag.  Bortsett  från  huvudägarna  så utgörs  ägarna  av privatpersoner.  De mest

riskfyllda  bolagen  ägs av de som har  små ekonomiska  resurser  jämfört  med  de stora

institutionerna.  Kursutvecklingen  hari  många  fall  varit  mycket  god.  Det  är  viktigt  att  regelverket

för  AP-fonderna  inte  bara  möjliggör  placeringari  dessa  bolag,  Aktiespararna  anser  att

ägarandelen  i ett  enskilt  bolag  dessutom  bör  kunna  överstiga  nuvarande  10-procents  gräns.

Idag  är intresset  från  AP-fonderna  att  placera  i de på börsen  noterade  mindre  bolagen

begränsad.  Skälet  är att  aktieposterna  blir  för  små för  att  motivera  ett  professionellt

engagemang  såväl  som i relation  till  risktagande,  eftersom  likviditet  i aktien  ofta  ärlåg.  Därmed

begränsas  också  tillgången  till  inhemskt  långsiktigt  kapital  för  mindre  noterade  bolag,  vilket  är

speciellt  angeläget  i ett  utvecklingsskede.  Ett aktivt  engagemang  från  en större  institutionell

investerare  som  tar  en större  aktiepost  gynnar  samtliga  parter  -  AP-fonden  som ser  det  som

lönsamt  att  investera  i kunskap,  bolaget  som  får  en trygg  och  stabil  ägare,  och övriga  aktörer  på

aktiemarknaden  som  kan förlita  sig på att  bolaget  styrs  på ett  så bra sätt  som möjigt.

Modern  finansforskning  pekar  på att  en aktiv  kapitalförvaltning  som drivs  genom  att  det  tas  ta

större  ägarandelar  i färre  antal  bolag  och  som  utvärderas  med  en längre  placeringshorisont  väl

uppfyller  mål  för  både  avkastning  och hållbarhet.  AP-fonderna  har  sammantaget  anammat  mer

av en sådan  placeringsstil  de senaste  åren.5  Här  har  exempelvis  AP4 gått  i bräschen.  Det

välkomnas  av Aktiespararna.  Vi önskar  därför  att  AP-fonderna  får  friare  mandat  att  fortsätta  på

den  inslagna  vägen.

Aktiespararna  föreslå  r)ärfi5r  att  nuvarande  ägarbegränsning  om 10  procent  av rösterna  i ett

enskilt  företag  tas bort  eller  åtminstone  höjs  till  20 procent.  För att  begränsa  risken  att  ett  bolag

helt  blir  ägt  av AP-fonderna,  vilket  förstår  kan ses som  önskvärt  utifrån  samhällspolitiska  skäl,

kan det  vara  idå att  begränsa  de fyra  fondernas  samlade  ägande  i ett  enskilt  bolag  till  29.9

procent  av kapital  och röster,  dvs i linje  med  de budpliktsregler  som  finns  angivna  i Takeover-

reglerna.

9.  Slutligen

Aktiespararna  anser  sammanfattningsvis  att  det  är mycket  positivt  att  räntepappersgränsen

sänks  eller  helst  helt  avskaffas.  Vi ställer  oss positiva  till  förslaget  att  AP-fonderna  ska placera

föredömligt  genom  ansvarfulla  investeringar  och  ansvarsfullt  ägande.

Däremot  känner  vi oro  över  att  än fler  regelverk  skall  styra  kapitalförvaltningen,  såväl  som att  en

rad begränsningar  kvarstår  för  placeringari  enskilda  aktier  på Stockholmsbörsen  och olika

handeIspIattsformar.  Nya regler  har  därtill  föreslagits  som  hindrarinvesteringari  kommande

börsbolag.

5 En deta5erad  genomgång  av hur AP-fonderna  och andra svenska  institutionella  placerare  anammat  en
investeringsstil  som oppnar  för  större  ägarandelar  finns  i Nachemson-Ekwall,  S (2017),  "Leveraging  on

Home  Bias. Large  Stakes and Long-termism  by Swedish  Institutional  Investors."  Working  paper 19fö CGI

Workshop,  Vaxholm  7-9  September.
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AP-fonderna  har  successivt  anammat  en placeringsfilosofi  som  gynnar  avkastningen  för  framtida

pensionäre5  bidrar  till att utveckla hållbarhetsarbetet  bland andra  förvaltare  och bolagen  såväl

som  stärker  den svenska  kapitalmarknaden.  Vi önskar  att  de får  fortsätta  på den  inslagna  vägen.

Joacim  Olsson  Vd Per Westerberg,  ordförande


