
 

 

 

 
 

Ägarstyrning på Första AP-fonden 

Syftet med Första AP-fondens verksamhet inom ägarstyrning är att långsiktigt öka 

avkastningen och reducera finansiell risk. Första AP-fonden anser att välskötta bolag har 

större möjligheter att generera vinster och undvika risker. För fonden blir det därför viktigt att 

försöka påverka bolagen i rätt riktning. Genom att använda den ställning som ägande ger på 

ett ansvarsfullt sätt vill vi påverka bolagen i en positiv riktning. De strategier vi använder oss 

av för att påverka bolagen varierar beroende på hur stor ägarandel vi har, bolagens hemvist 

och förvaltningsform. Våra huvudsakliga verktyg är röstning, styrelsetillsättningar, dialoger, 

rättsprocesser, påverkan av självreglering och lagstiftning samt exkludering av bolag. 

Fondens ägarpolicy [här] ligger till grund för fondens arbete med ägarfrågor. Den innehåller 

tydliga riktlinjer i de vanligaste frågorna inom ägarstyrning. Förutom att följa fondens 

ägarpolicy ska fondens intressebolag dessutom följa Första AP-fondens ägardirektiv. 

Första AP-fonden är en aktiv och engagerad ägare. Vi utgår alltid från vad som är bäst för 

bolagen själva och för deras aktieägare. Det gynnar dagens och morgondagens pensionärer 

bäst. 

Nedan redovisar fonden hur vi röstat på stämmor i Sverige och på utländska marknader i olika 

frågor. Inom det som kallas Emerging markets röstar våra förvaltare för vår räkning. Detta 

ingår inte i nedanstående redovisning. För att se hur Första AP-fonden har röstat i varje 

enskild fråga se här. Vi redovisar också fondens arbete i svenska valberedningar. 

Röstning per marknad 2021 

 

https://wwwap1se.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/forsta-ap-fondens-agarpolicy-2021-01-01.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/ODY1OQ==/
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Röstning på bolagsstämmor 2017 – 2021 

 

Första AP-fonden har som ambition att rösta på samtliga svenska stämmor i bolag vi äger 

aktier i. Under Coronapandemin 2020 och 2021 var det inte möjligt i några enstaka fall. Fram 

till 2019 var Första AP-fondens aktieportföljer mer koncentrerade med färre bolag. Antalet 

utländska bolag i portföljen var färre än 1000 bolag. Under 2020 och 2021 har antalet 

utländska bolag i vår portfölj succesivt ökat. För 2022 har Första AP-fonden som ambition att 

rösta på samtliga stämmor i Sverige och på samtliga stämmor på utvecklade marknader. 

Sammanfattning av beslut i svensk respektive global röstning 

Svensk röstning 2021, sammanfattning av beslut 

I Sverige är möjligheterna att föra dialoger med bolagens styrelser och på så sätt påverka 

förslagen på bolagsstämmorna stora. Det är därför mycket ovanligt att institutionella 

aktieägare i Sverige behöver lägga egna förslag till stämmorna. Det är också mycket ovanligt 

att fonden röstar emot styrelsernas förslag i svenska bolag eftersom kompromisser kan nås 

innan förslagen läggs på stämman. I de fall då det ändå sker redovisar fonden tydligt sina 

ställningstaganden. 

Första AP-fonden röstade på 84 stämmor och därmed på 2040 agendapunkter i svenska bolag 

2021. I fjorton av dessa agendapunkter har fonden röstat emot styrelsens förslag. Samtliga 

fjorton punkter gällde ersättningsprogram. Det gäller bolagen Addlife, Concentric, Investor, 

Kinnevik, Stillfront Group och Vitec Software Group). 

Global röstning 2021, sammanfattning av beslut 

 

2021 2020 2019 2018 2017

Röstning på stämmor (års- och 

extrastämmor) i Sverige, antal

84 89 37 37 31

- andel av antalet stämmor fonden kunde 

delta på

99%        

84/85

98%        

89/91

100% 100% 100%

Röstning på utländska stämmor (års- och 

extrastämmor), antal

1037 846 556 570 629

Kategori antal andel antal andel

Styrelseledamöter och ansvarsfrihet 9239 64,71% 6 1,70%

Fastställa bokslut, utse revisorer och formalia 2330 16,32% 0 0,00%

Ersättningsfrågor inklusive incitamentsprogram 1574 11,02% 23 6,53%

Kapitalstruktur, organisation och förvärv 816 5,72% 0 0,00%

Bolagsstyrning 133 0,93% 225 63,92%

Förvärv och skydd mot övertagande 113 0,79% 0 0,00%

Miljö och hälsa 25 0,18% 98 27,84%

Övrigt 48 0,34% 6 1,70%

Totalt 14278 35,29% 352 100,00%

Styrelseförslag Aktieägarförslag
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Arbete i valberedningar i svenska bolag 

Att delta i valberedningar är ett mycket viktigt verktyg för fondens ägarstyrning eftersom det 

ger en möjlighet att påverka hur bolagens kommande styrelse ska vara sammansatt. Det 

svenska systemet med ägarledda valberedningar är nästintill unikt i världen.  

Vilka valberedningar som Första AP-fonden deltar i varierar över åren beroende på hur stor 

andel röster vi äger i respektive bolag. Generellt är det de tre – fem röstmässigt största ägarna 

som bildar valberedning. 

Första AP-fondens deltagande i valberedningar 2020 – 2022 

 

 

Första AP-fondens valberedningar inför stämmorna 2021 

 

* Första AP-fonden avgick ur Kindreds valberedning eftersom vi sålde hela innehavet. 

Kindreds data ingår därför inte i totalen. 

** Första AP-fonden avgick ur Recipharms valberedning eftersom vi sålde hela innehavet i ett 

offentligt bud. Recipharms data ingår därför inte i totalen. 

Valberedningar
Stämmor 

2022

Stämmor 

2021

Stämmor 

2020

Antal valberedningar där Första AP-fonden arbetat 14 14 11

Antal nyvalda ledamöter i dessa bolag 11 5

Andel kvinnor i dessa bolag % 39,2% 39,0%

Andel nyvalda kvinnor i dessa bolag % 27,3% 40,0%

Bolag

Antal 

nyvalda 

ledamöter

Antal 

nyvalda 

kvinnor

Andel 

kvinnor i 

styrelsen

Acast 0  - 40,0%

Aros 2 2 37,5%

Coor 1 0 50,0%

Ferroamp 1 0 16,7%

I.A.R. Systems 2 1 16,7%

Intrum 0  - 37,5%

Kindred* n/a n/a n/a

Munters 0  - 37,5%

Nilar International 2 0 28,6%

Recipharm** n/a n/a n/a

Saab 1 0 36,4%

Smart Eye 0  - 33,3%

Starbreeze 2 0 40,0%

Vasakronan 0  - 66,7%

Totalt 27,3% 37,6%


