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REMISSYTTRANDE

Promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
I promemorian lämnas förslag om ett nytt kompletterande mål för Sjätte AP-fondens
placeringsverksamhet, vilket i allt väsentligt överensstämmer med det mål som nu gäller för
Första - Fjärde AP-fonderna. Förslaget förefaller välmotiverat, bland annat eftersom det genom
riskkapitalmarknaden finns goda förutsättningar för att bidra till en hållbar utveckling, inte minst
i Sverige.
Andra AP-fonden framförde i sitt remissvar till promemorian Ändrade regler för Första – Fjärde
AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM) bland annat att förarbetena till de lagändringar som föreslogs
inte borde peka ut enskilda initiativ eller organisationer som särskilt angelägna, då fonderna
istället ska förväntas vara aktiva i de vid var tid relevanta initiativen. I förevarande promemoria
refereras det till samma initiativ och organisationer som i den nyss nämnda promemorian och
Andra AP-fonden anser fortfarande att detta inte är ändamålsenligt.
I promemorian föreslås i olika omfattning samverkan mellan samtliga AP-fonder i frågor
gällande hållbar utveckling. Det hänvisas i det sammanhanget även till vissa, i promemorian
Förvalsalternativet inom premiepensionen, föreslagna ändringar för Sjunde AP-fonden.
Samverkan har i många år skett, särskilt mellan Första – Fjärde AP-fonderna, så som till exempel
genom Etikrådet. Även om viss samverkan redan idag sker mellan samtliga AP-fonder, så
medför AP-fondernas olikartade uppdrag, framförallt avseende Sjunde AP-fonden, att en vidare
samverkan inte självklart skulle gagna hållbarhetsarbetet i alla delar. I vilket fall skulle formerna
och omfattningen av en samverkan behöva fastställas mellan AP-fonderna för att säkerställa att
denna blir ändamålsenlig. En lagreglering avseende samverkan, utöver vissa frågor gällande
redovisning, vore därför inte lämplig.
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I detta ärende har Eva Halvarsson beslutat. Chefsjuristen Martin Jonasson har varit
föredragande.

Eva Halvarsson
Verkställande direktör
Martin Jonasson
Chefsjurist
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