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Inledning
Andra AP‐fondens värderingar bygger på de internationella konventioner som Sverige har
undertecknat. Demokrati, grundläggande mänskliga fri‐ och rättigheter, alla människors lika värde,
respekt för individens frihet och värdighet utgör centrala delar av den svenska konstitutionen.
Andra AP‐fonden stöder principerna i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter och ILO:s åtta kärnkonventioner.
Så här uppfattar Andra AP‐fonden sitt ansvar
Andra AP‐fonden förbinder sig att respektera internationellt erkända mänskliga
rättighetsstandarder, vilket minst innebär att man följer: Den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och ILO:s kärnkonventioner. Andra AP‐
fonden ska implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det
innebär att Andra AP‐fonden ska verka för att förhindra att kränkningar av andras mänskliga
rättigheter sker. Det innebär också att Andra AP‐fonden ska ha processer som gör det möjligt att
identifiera och hantera eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter av fondens verksamhet.
Andra AP‐fonden verkar för att gottgöra situationer där fondens verksamhet har orsakat eller
bidragit till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Om negativ påverkan på mänskliga rättigheter
orsakas av en tredje part som är direkt kopplad till Andra AP‐fonden, ska fonden sträva efter att
använda sitt inflytande, på egen hand eller tillsammans med andra intressenter, för att säkerställa
att påverkan åtgärdas och att framtida negativa konsekvenser förhindras.
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Andra AP‐fonden ska också sprida information om implementeringen av denna policy samt vara en
aktiv aktör när det gäller mänskliga rättigheter inom finansbranschen.
Andra AP‐fondens förväntningar
Andra AP‐fonden förväntar sig att alla anställda tar del av denna policy och följer den i sitt arbete.
Fondledningen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att anställda har fått och tagit till sig
informationen i denna policy. Andra AP‐fonden förväntar sig också att dess leverantörer,
affärspartners och portföljbolag respekterar mänskliga rättigheter i sin affärsverksamhet.
Som en global investerare är Andra AP‐fonden verksam på marknader med många olika lokala lagar
och förordningar. När dessa inte är förenliga med internationellt erkända mänskliga rättigheter,
försöker Andra AP‐fonden respektera de mänskliga rättigheterna även när de inte fullt ut stöds av
dessa lagar eller förordningar.
Så här implementerar Andra AP‐fonden policyn
Andra AP‐fondens VD är ansvarig för fondens arbete med mänskliga rättigheter. Arbetet verkställs
av en styrgrupp som består av fondens chefsjurist, kommunikationschef och chef för kvantitativa
strategier. Denna grupp ansvarar för att fastställa strategiska prioriteringar, definiera mål, ta fram
handlingsplaner och kontinuerligt följa upp utvecklingen. Rapporter om fondens aktiviteter inom
detta område lämnas till fondens ledning. Andra AP‐fondens styrelse får kontinuerligt rapportering
om fondens arbete för mänskliga rättigheter som en del av ägarstyrnings‐ och
hållbarhetsrapporteringen.
För att implementera denna policy, vidareutvecklar fonden befintliga rutiner och policyer. Eftersom
fondens kärnverksamhet är kapitalförvaltning, följer Andra AP‐fonden PRI:s principer (Principles for
Responsible Investment). Mänskliga rättigheter adresseras också i fondens ägarpolicy som beskriver
Andra AP‐fondens förväntningar på sin verksamhet och på de portföljbolag som fonden investerar i.
Fonden genomför löpande internutbildning om mänskliga rättigheter för att säkerställa att alla
anställda förstår policyn. Policyn finns tillgänglig på fondens webbplats.
Andra AP‐fonden avser att vidareutveckla sin förmåga att identifiera och hantera både faktisk och
potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter som fonden kan vara direkt eller indirekt
involverad i. Andra AP‐fonden har påbörjat identifieringen och bedömningen av fondens risker för
negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Baserat på resultaten från riskbedömningarna, kommer
fonden fortsätta att utveckla processer för hantering av dessa. Fonden avser också integrera en due
diligence‐process för mänskliga rättigheter i sina interna system så att arbetet med mänskliga
rättigheter blir till en kontinuerlig process.
Andra AP‐fonden kommer att fortsätta arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och göra detta
genom att granska och utvärdera sitt tillvägagångssätt och genom en fortlöpande dialog med
anställda och andra intressenter. I takt med att fondens påverkan på mänskliga rättigheter förändras
över tid och fonden får mer erfarenhet av arbetet med mänskliga rättigheter, kommer den här
policyn att uppdateras.
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