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Nachemson-‐Ekwall:	  Oroande	  att	  Pensionsgruppen	  inte	  är	  med	  i	  tiden	  
	  
Pensionsgruppen	  verkar	  ha	  bortsett	  från	  de	  stora	  förändringar	  som	  
gjorts	  hos	  AP-‐fondernas	  förvaltning	  de	  senaste	  åren.	  Modern	  hållbar	  
kapitalförvaltning	  måste	  kunna	  härbergera	  olika	  placeringsstilar,	  
kommentarer	  Sophie	  Nachemson-‐Ekwall,	  forskare	  på	  bolagsstyrning	  på	  
Handelshögskolan	  i	  Stockholm	  de	  förändringar	  för	  AP-‐fonderna,	  som	  
Pensionsgruppen	  ska	  diskutera	  på	  torsdag.	  	  	  	  	  
	  	  	  –	  Det	  finns	  intellektuell	  logik	  i	  att	  målfunktionen	  ska	  vara	  densamma	  
för	  alla	  fonderna	  eftersom	  de	  har	  exakt	  samma	  långsiktiga	  uppdrag.	  Det	  
går	  även	  att	  ta	  bort	  en	  av	  fonderna	  eftersom	  det	  skulle	  sänka	  
kostnaderna	  vilket	  skulle	  kunna	  ge	  utrymme	  för	  höjda	  ersättningar	  både	  
för	  styrelserna	  och	  personalen.	  	  
	  	  	  –	  Det	  som	  däremot	  bekymrar	  mig	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  se	  värdet	  av	  att	  
bara	  slå	  ihop	  alla	  och	  göra	  om	  dem.	  Jag	  är	  orolig	  över	  att	  
Pensionsgruppen	  verkar	  ha	  bortsett	  från	  de	  stora	  förändringar	  som	  
gjorts	  hos	  AP-‐fondernas	  förvaltning	  de	  senaste	  åren.	  Direktiven	  skrevs	  
för	  länge	  sedan	  då	  det	  fortfarande	  var	  legio	  att	  förlita	  sig	  på	  finansteori	  
som	  ser	  aktieförvaltning	  som	  något	  som	  bäst	  görs	  genom	  global	  passiv	  
och	  billig	  indexförvaltning.	  Så	  ser	  inte	  världen	  ut	  längre.	  Modern	  hållbar	  
kapitalförvaltning	  behöver	  kunna	  härbärgera	  olika	  placeringsstilar.	  Det	  
skulle	  ge	  utrymme	  både	  för	  en	  ansvarstagande	  passiv	  indexförvaltning	  
och	  en	  aktivt	  och	  engagerad	  värdeskapande	  förvaltning.	  Hit	  hör	  att	  AP-‐
fonderna	  behöver	  uppmuntras	  att	  ta	  större	  aktieposter	  i	  svenska	  
börsbolag	  och	  då	  agera	  som	  en	  långsiktig	  och	  engagerad	  ägare.	  Det	  har	  
vi	  brist	  av	  i	  det	  här	  landet.	  Det	  finns	  mycket	  internationell	  forskning	  som	  
visar	  att	  det	  är	  en	  lönsam	  placeringsstrategi,	  helt	  i	  linje	  med	  CSR	  frågar.	  
Jag	  skulle	  önska	  att	  Pensionsgruppen	  tog	  till	  sig	  sådan	  forskning,	  säger	  
Sophie	  Nachemson–Ekwall	  till	  Fond	  &	  Bank.	  


