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n

Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2009 till 175,7 miljarder kronor, en ökning med 11,0 miljarder sedan årsskiftet.

n

Fondens resultat för perioden uppgick till 12,7 (– 18,2) miljarder kronor,
motsvarande en totalavkastning på 7,9 (– 8,7) procent före kostnader.
Efter provisionskostnader och rörelsens kostnader blev totalavkastningen
7,8 (–8,8) procent.

n

Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till 8,5
(–9,0) procent före kostnader. Den aktiva avkastningen för de noterade
tillgångarna blev 1,0 (–0,2) procentenheter.

n

De senaste fem åren har fondens avkastning uppgått till i genomsnitt
3,6 procent per år, vilket motsvarar en årlig real avkastning på 2,1 procent.

n

Fondens valutaexponering uppgick till 14,5 procent vid halvårsskiftet.
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Trots 2008 års kraftigt negativa resultat har fondkapitalets tillväxt
överträffat inflationen, räknat som ett genomsnitt de senaste fem åren.
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Mot bakgrund av tidigare resultat är det mycket glädjande
att konstatera att vår aktiva förvaltning denna period
bidragit positivt med nära 1,5 miljarder kronor.

Under det senaste året har AP-fonderna i allmänhet och
Fjärde AP-fonden i synnerhet fått utstå extern kritik. Synpunkterna har gällt allt från vår stora exponering mot aktiemarknaden till hur våra belöningssystem är utformade.
2008 års förlust på drygt 40 miljarder kronor medförde
att kritiken växte till orkanstyrka. Kritiken är rättfärdig när
det gäller förmågan att slå jämförbara index, men jag hävdar
att den är felaktig när det gäller pensionsfondernas höga
aktieandel och att totalavkastningen följer marknadsutvecklingen i såväl upp som nedgång. Fondernas relativt höga
aktiemarknadsexponering följer av AP-fondernas uppdrag
och att AP-fonderna - utifrån Försäkringskassans basfakta
om livslängd, sysselsättningsnivå och arbetskraft - gjort en
bedömning av hur stor avkastning fonderna på sikt måste
uppnå för att pensionerna inte ska sänkas. Slutsatsen så här
långt är att AP-fonderna genomsnittligt måste leverera en
real avkastning om drygt 4 procent per år. Detta i sin tur innebär att vi i förvaltningen måste ha en hög andel tillgångar
som förräntar sig bättre än vanliga ”säkra” obligationer.
Fjärde AP-fonden måste dock bli bättre på att justera
tillgångsfördelningen över en konjunkturcykel. Arbetet inom
strategisk allokering har för fjärde AP-fondens del sedan starten 2001 bidragit positivt till den aktiva avkastningen, men vi
kan och ska bli ännu bättre.
Totalresultatet för första halvåret blev en avkastning på
8 procent, eller drygt 12 miljarder kronor. Mot bakgrund av tidigare svaga resultat är det mycket glädjande att konstatera
att vår aktiva förvaltning denna period bidragit positivt med
nära 1,5 miljarder, vilket är mer än dubbelt så mycket som
fondens delmål om att på årsbasis leverera en genomsnittlig
överavkastning jämfört med index på 0,4 procentenheter.
Samtliga förvaltningsområden har bidragit positivt men
utropstecknet hittills i år har varit vår ränteförvaltning.
Det förändringsarbete som påbörjades för drygt två år
sedan börjar förhoppningsvis ge resultat. Det är självklart att
sex månader inte är en tillräckligt lång period för att bevisa
att vi klarar av att över tiden leverera en uthållig positiv aktiv
avkastning. Ett första steg i rätt riktning tillåter jag mig dock
att kalla detta halvårsresultat.
Fjärde AP-fondens totalavkastning i år har gynnats av att
fonden har drygt 60 procent av tillgångarna placerade i aktier,
med en betydande andel svenska aktier. Den svenska aktiemarknaden har i år utvecklats klart bättre än världens börser.

Den återhämtning vi sett på aktiemarknaden har än så länge
inte avspeglats i någon konkret och påtaglig förbättring i den
allmänna ekonomin. Även om många gärna vill tro att världsekonomin har passerat vändpunkten konjunkturellt finns
det anledning att varna för att återhämtningen kan komma
att ta lång tid och vara kantad av besvikelser. Vi befinner oss
fortfarande i okänd terräng med allt vad det innebär i form av
ökade risker.
För att ta vara på de affärsmöjligheter som dyker upp
till följd av en allmän ekonomisk turbulens med de felprissättningar som brukar följa av detta har Fjärde AP-fondens
styrelse beslutat att skapa ett speciellt utrymme för investeringar i mer oortodoxa alternativ, jämfört med en traditionell
kapitalförvaltning. En första investering har genomförts i
fastighetsbolaget Hemfosa vars affärsidé är att ta vara på de
möjligheter som nu väntas uppkomma på den svenska fastighetsmarknaden. Det är min övertygelse att de kommande
två till tre åren kommer att ge fonder av Fjärde AP-fondens
karaktär chansen att utnyttja sina långsiktiga placeringsmandat till att skapa en extra hög avkastning.
Det är med stolthet jag ser tillbaka på det framgångsrika
arbete som fonden lagt ned inom miljö- och etikområdet genom AP-fondernas gemensamma plattform Etikrådet. Idén
om att driva etik- och miljöfrågor genom att föra en dialog
med olika företag har vunnit ny terräng och uppskattning.
Inom området för ägarfrågor ser det ut som att vi äntligen
har gått i mål och vunnit den i Sverige viktiga frågan om budpremier för A-aktier. Huvudregeln blir nu att A- och B-aktier
måste erbjudas samma pris vid uppköpserbjudanden. Detta
gagnar Stockholmsbörsen som handelsplats och kommer
att öka utlandets förtroende för det svenska systemet med
rösträttsdifferentiering.
Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med första halvåret 2009. Vi har överträffat våra interna avkastningsmål,
framgångsrikt drivit viktiga ägarfrågor och inte minst vunnit
viktiga lärdomar från en av efterkrigstidens svåraste finansiella kriser.

Mats Andersson
VD
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fondkapitalets utveckling
Fjärde AP-fondens avkastning uppgick till 7,9 procent under
första halvåret 2009. Återhämtningen på världens aktiemarknader var den främsta faktorn bakom den goda avkastningen, men även den aktiva förvaltningen gav ett väsentligt
avkastningsbidrag med positiv aktiv avkastning inom samtliga förvaltningsområden.
Uppgången på aktiemarknaderna medförde att fondens
svenska aktieportfölj avkastade hela 24,9 procent och den
globala aktieportföljen 5,7 procent.
Sammantaget överträffade den aktiva förvaltningen av
likvida tillgångar jämförelseindex med 1,0 procentenheter.
Det största bidraget till fondens aktiva avkastning kom från
ränteportföljen som överträffade sitt jämförelseindex med
1,4 procentenheter. De svenska och globala aktieportföljernas
avkastning slog sina jämförelseindex, med 0,5 respektive 0,4
procentenheter och även den aktiva förvaltningen av valuta
och den aktiva taktiska allokeringen gav positiva resultat.
Fondkapitalet1 uppgick till 175,7 miljarder kronor den 30
juni 2009. Det ökade under det första halvåret med 11,0 miljarder kronor, varav 12,7 miljarder kronor kom från periodens
resultat och -1,7 miljarder hänförde sig till nettobetalningar
mot pensionssystemet.
Strategisk portfölj

STRATEGISK PORTFÖLJ, 2009-06-30

De senaste fem åren har fonden avkastat 19,3 procent, vilket
innebär en genomsnittlig avkastning på 3,6 procent per år.
Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 2,1 procent.
Avkastningen når inte upp till det av fonden 2006 beslutade reala avkastningsmålet på 4,5 procent per år, främst till
följd av den svaga utvecklingen under 2002 och 2008.

kostnader
Rörelsens kostnader exklusive provisionskostnader ökade och
uppgick till 87 miljoner kronor, jämfört med 82 miljoner kronor
för motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen
är huvudsakligen hänförlig till flyttkostnader och ökade
IT-kostnader.
Provisionskostnaderna uppgick till 13 miljoner kronor, att
jämföras med 24 miljoner kronor första halvåret 2008.
Förvaltningskostnadsandelen, exklusive provisionskostnader uppgick, mätt i årstakt, till 0,10 (0,08) procent. Inklusive
provisionskostnader var den 0,12 (0,11) procent.
Fonden arbetar tillsammans med Första-Tredje AP-fonderna med att identifiera ytterligare effektiviseringsåtgärder
genom utökat samarbete.
FONDKAPITALETS FÖRÄNDRING
Mdr kr

Onoterade aktier, 1%

Räntebärande
tillgångar, 34%

Fastigheter, 4%

Globala aktier, 42%

jan-jun
2009

jan-dec
2008

164,7

207,3

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Ingående fondkapital

–1,7

0,8

Överföring från särskilda förvaltningarna

0

0,1

12,7

–43,5

175,7

164,7

Periodens resultat
Utgående fondkapital

Svenska aktier, 19%

1) Fondkapitalet utgörs av placeringstillgångarna samt balansposter från fondens förvaltningsverksamhet, som leverantörsskulder, pensionsskulder avseende fondens personal m m.

marknadsöversikt
Den akuta likviditetskrisen hösten 2008 fick betydande
negativ påverkan på den reala ekonomin med en kraftfull
global lågkonjunktur som följd. 2009 inleddes dessutom med
att den globala likviditetskrisen utvecklades till en solvenskris
i banksystemet. Osäkerheten var betydande och oron var
stor för att krisen i bankväsendet skulle medföra en depressionsartad utveckling. Nedgången på aktiemarknaderna tog
därmed ny fart i februari och värderingarna av företagen föll
till nivåer som inte noterats sedan 70-talet.
Den ekonomiska utvecklingen och finanskrisen möttes med
omfattande finans- och penningpolitiska stimulansåtgärder.
Tecken på att fallet i industrikonjunkturen bromsades upp

fick aktiemarknaderna att vända uppåt i början av mars. Ökat
förtroende för den politiska förmågan att bidra till stabilitet i
det finansiella systemet och en överraskande god intjäningsförmåga i bankerna bidrog till att finanskrisen lättade. Sammantaget steg kurserna på världens aktiemarknader. Långa
obligationsräntor steg under det första halvåret.
Svenska aktier och aktier i tillväxtmarknader utvecklades
betydligt bättre än övriga aktiemarknader. Svenska aktier
gynnades i relativ bemärkelse av den svaga utvecklingen för
kronan.
Sektormässigt utvecklades IT, sällanköpsvaror och råvaror
väl, medan telekom och kraftförsörjning utvecklades svagt.
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placeringstillgångarnas utveckling
Placeringstillgångarnas avkastning och fördelning
Tillgångsslag

Avkastning och bidragsanalys, januari-juni 2009
Portföljavkastning %

Aktiv
avkastning %

Bidrag till
portföljavkastning %

Bidrag till
periodens
resultat,
mdr kr

Tillgångarnas fördelning, 30 juni 2009
Bidrag
till aktiv
avkast–
ning %

Marknadsvärde,
mdr kr

Exponering 3) %

Strategisk
portfölj %

Globala aktier

5,7

0,4

2,7

4,4

0,2

72,8

42,5

42,1

Svenska aktier

24,9

0,5

4,4

7,2

0,1

32,8

18,6

18,6

34,5

34,5

95,2

Räntebärande tillgångar

0,9

1,4

0,3

0,5

0,5

61,3

Aktiv valutaförvaltning 1)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Aktiv taktisk allokering 1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa aktivt förvaltade likvida tillgångar

8,0

1,0

7,6

12,3

0,9

166,9

95,6

Onoterade aktier

–4,6

–10,3

–0,1

–0,1

–0,2

2,0

1,1

1,1

Fastigheter

–3,5

0,0

–0,1

–0,2

0,0

6,5

3,7

3,7

0,8

0,8

175,4

100,4

100,0

0,5

–0,4

175,9

100,00

Summa aktivt förvaltade tillgångar

7,4

7,4

12,0

Implementering av strategisk portfölj 2)

0,5

0,5

0,8

Summa placeringstillgångar

7,9

7,9

12,8 4)

1) Portföljavkastning och aktiv avkastning med summa placeringstillgångar som bas.
2) Passiv taktisk allokering, strategisk valuta och kassa. 			

100,0

3) I exponering har underliggande värden för derivat i den taktiska allokeringen fördelats på respektive tillgångsslag.
4) Avser resultat före kostnader. Resultat efter kostnader uppgick till 12,7 miljarder kronor.

svenska aktieportföljen

Räntebärande portföljen

Den svenska aktieportföljen motsvarade vid halvårsskiftet
18,7 procent av tillgångarna. Avkastningen för perioden uppgick till 24,9 procent, vilket var 0,5 procentenheter bättre än
referensindex.
Portföljmandatet med inriktning mot stora bolag, som
utgör 87 procent av den svenska aktieportföljen, avkastade
23,8 procent, 0,4 procentenheter bättre än referensindex.
Småbolagsmandatet avkastade 34,4 procent, vilket var 2,0
procentenheter bättre än referensindex.
Positiva bidragsgivare i storbolagsportföljen var övervikterna i konsumentaktier som Autoliv, Electrolux, Husqvarna
och Oriflame samt övervikten i SEB. Undervikterna i Scania,
Stora Enso, Investor och Kungsleden bidrog också positivt
till den aktiva avkastningen. Fondens undervikt i Boliden och
Ericsson samt övervikt i Nokia bidrog alla negativt till den
aktiva avkastningen.
I småbolagsportföljen har undervikten i fastighetsaktier
som Hufvudstaden, Atrium-Ljungberg och Wihlborg bidragit
positivt. Andra bidragsgivare är övervikterna i Oriola, Proffice,
Mekonomen och Unibet samt undervikten i Haakon Invest.

Den räntebärande portföljen motsvarade vid halvårsskiftet
34,8 procent av tillgångarna. Avkastningen på den räntebärande portföljen uppgick under det första halvåret till
0,9 procent, vilket var 1,4 procentenheter bättre än fondens
referensindex.
Det positiva utfallet relativt index förklaras främst av
ränteförvaltningens positioner i kreditobligationer samt av
handel i statsobligationer under inledningen av året.

Globala aktieportföljen
Den globala aktieportföljen motsvarade vid halvårsskiftet
41,4 procent av tillgångarna. Avkastningen uppgick under perioden, inklusive full valutasäkring, till 5,7 procent, vilket var
0,4 procentenheter bättre än referensindex. Globala aktiers
överavkastning kan härledas från framgångsrik hantering av
marknadsexponering och arbitrage.
Under perioden har förvaltningen avvecklat resterande traditionella aktiva mandat och fokuserat på indexförvaltning. I
övrigt har riskhanteringsfunktionen förstärkts och integrerats
i den löpande affärsverksamheten.

valuta
Valutaförvaltningen har under det första halvåret skapat
positiv aktiv avkastning, främst genom positionstagning för
en starkare krona.
Den totala valutaexponeringen uppgick vid halvårsskiftet
till 14,5 procent, vilket är oförändrat sedan årets början.

taktisk allokering
Den aktiva taktiska allokeringen gav ett positivt bidrag på
0,02 procentenheter till fondens avkastning under första halvåret 2009. En övervikt i aktier bidrog positivt till resultatet.

fastigheter
Fjärde AP-fondens huvudsakliga exponering mot tillgångsslaget fastigheter är det 25-procentiga innehavet i Vasakronan
Holding AB. Bolaget ägs tillsammans med Första, Andra och
Tredje AP-fonden.
Sedan juni i år äger Fjärde AP-fonden 15 procent av
aktierna i det nystartade fastighetsbolaget Hemfosa, vars
affärsidé är att opportunistiskt utnyttja de möjligheter som
en allt tuffare och mer illikvid fastighetsmarknad kan erbjuda.
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Fastighets- och hyresmarknaden uppvisar allt fler tecken på
en tilltagande avmattning. Antalet transaktioner är få och
hyresmarknaden har sannolikt passerat toppen för den här
cykeln.
Fjärde AP-fondens avkastning för tillgångsslaget fastigheter uppgick under första halvåret till –3,5 procent. Med
tanke på ledtider mellan förändring i marknad och genomslag
i värdering finns det anledning att tro att ”marknadsvärdet”
på fastigheter, i nuvarande fas av konjunkturer, överskattas.

onoterade aktier
Onoterade aktier utgjorde vid halvårsskiftet 1,1 procent av
tillgångarna. Avkastningen var -4,6 procent för perioden jämfört med referensindex (MSCI World + 4 procent per år) som
avkastade +5,7 procent. Skillnaden beror på börsuppgång och
fortsatta nedskrivningar i enskilda fonder.
Fondens egen preliminära portföljvärdering i bokslutet
för 2008 visade sig dock väl motsvara de slutliga fond
värderingarna.

föreslå en väl sammansatt styrelse. Förutom lämplig kompetens och erfarenhet är mångfald viktigt. Fonden har också
framgångsrikt lyckats nominera kvinnor till styrelser med
följd att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat i bolag där
fonden deltar i valberedningen.
Inför årsstämmorna har fonden bland annat diskuterat
ersättningsfrågor, speciellt långsiktiga incitamentsprogram.
Diskussionerna har i flera fall medfört mindre generösa
villkor. Som resultat av flera års engagemang från institutionerna i ersättningsfrågan har incitamentsprogrammen
successivt förbättrats.
Fondens engagemang i att få bort prisskillnader mellan Aoch B-aktier vid uppköpserbjudanden har slutligen medfört
att Näringslivets Börskommitté (NBK) presenterat ett förslag
till nya takeover-regler där grundregeln är likabehandling av
A- och B-aktier vid uppköp.
Fonden publicerar en mer utförlig ägarrapport på hemsidan under september.

personal
strategiska positioner
Fondens strategiska positioner har en placeringshorisont
på 3–5 år och utgörs av den strategiska portföljens avvikelser från den långsiktiga normalportföljen. Under det första
halvåret har fonden haft en undervikt i aktier och en övervikt
i statsobligationer, samt en lägre valutaexponering i den strategiska portföljen relativt normalportföljen. Dessutom har
fonden haft en undervikt i 30-åriga svenska statsobligationer
relativt normalportföljen.
Fonden har sedan lång tid en strategisk undervikt i långa
brittiska statsobligationer samt strategiskt valt att utesluta
japanska obligationer i den strategiska portföljen
Sammantaget har fondens strategiska positioner givit ett
litet negativt bidrag till resultatet.

ägarfrågor
Under första halvåret har fonden varit representerad på 57
årsstämmor. Stämmor prioriteras för de bolag där fonden har
ett betydande ägarintresse.
För bolag noterade vid utländska börser har fonden utövat
sin rösträtt vid cirka 200 bolagsstämmor. Detta möjliggörs
kostnadseffektivt genom ett samarbete mellan Första –
Fjärde AP-fonden.
Representation i valberedningar är ett av de viktigaste
verktygen för fonden att utöva ägarinflytande. Under perioden har fonden varit engagerad i 23 valberedningar, i fyra av
dessa som ordförande. Valberedningens huvuduppgift är att

Antalet anställda var vid halvårsskiftet 46 personer, vilket är
en minskning med fyra personer sedan årsskiftet.

styrelse
I slutet av maj meddelade Finansdepartementet att Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, förordnats som
representant för TCO i fondens styrelse. Han ersätter Sture
Nordh som varit ledamot av styrelsen sedan 1999. Samtidigt
förordnades Håkan Arnelid, ekonomichef på IF Metall, som ny
representant för LO. Han ersätter Stefan Löfven som lämnar
styrelsen efter ett år som ledamot.
Ulrik Wehtje som representerat Svenskt Näringsliv sedan
2004 lämnade samtidigt styrelsen på egen begäran. Svenskt
Näringsliv har inte nominerat någon ny representant varför
en plats är vakant.

redovisningsprinciper
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med de av APfonderna gemensamt framtagna redovisnings- och värderingsprinciperna. Dessa framgår av fondens årsredovisning
för 2008, sidan 21.

nästa rapporttillfälle
Det fullständiga bokslutet för verksamhetsåret 2009 beräknas bli offentligt den 18 februari 2010.
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RESULTATRÄKNING
mkr

jan-jun 2009

jan-jun 2008

jan-dec 2008
4 205

RÖRELSENS INTÄKTER
Räntenetto

1 702

1 834

Erhållna utdelningar

2 206

2 660

3 454

Nettoresultat, noterade aktier och andelar

8 047

–19 563

–54 407
–1 621

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar

–517

–351

Nettoresultat, räntebärande tillgångar

–406

–1 313

2 418

Nettoresultat, derivatinstrument

1 634

–1 309

–2 738
5 388

Nettoresultat, valutakursförändringar

158

–36

Provisionskostnader, netto

–13

–24

–44

Summa rörelsens intäkter

12 811

–18 102

–43 345

Personalkostnader

–43

–50

–88

Övriga administrationskostnader

–44

–32

–69

Summa rörelsens kostnader

–87

–82

–157

12 724

–18 184

–43 502

2009-06-30

2008-06-30

2008-12-31

Aktier och andelar, noterade

98 618

107 074

93 032

Aktier och andelar, onoterade

4 055

4 619

4 427

64 544

69 139

72 841

Derivatinstrument

9 346

7 957

7 636

Kassa och bankmedel

1 508

1 395

1 971

370

764

492

1 644

2 227

2 461

180 085

193 175

182 860

RÖRELSENS KOSTNADER

periodens RESULTAT

BALANSRÄKNING
mkr
TILLGÅNGAR

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
SKULDER OCH FONDKAPITAL
Skulder
Derivatinstrument

3 252

1 649

14 148

Övriga skulder

679

959

3 562

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

444

766

424

4 375

3 374

18 134

164 726

207 345

207 345

-1 740

628

831

0

12

52

12 724

–18 184

–43 502

Summa fondkapital

175 710

189 801

164 726

SUMMA SKULDER OCH FONDKAPITAL

180 085

193 175

182 860

Summa skulder
Fondkapital
Ingående fondkapital
Nettobetalningar mot pensionssystemet
Överfört från Avvecklingsfonden/Särskilda förvaltningen
Periodens resultat

Halvårsrapporten har inte granskats av fondens revisorer.
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FlerÅRSÖVERSIKT
2009
30 jun

2008

2007

2006

2005

2004

151,4

Fondkapital, flöden och resultat, mdr kr
175,7

164,7

207,3

200,5

180,1

Flöden, netto från pensionssystemet och de särskilda förvaltningarna

Fondkapital

–1,7

0,9

2,0

1,7

2,9

1,7

Periodens resultat

12,7

–43,5

4,8

18,8

25,8

14,3

Avkastning, %
Avkastning total portfölj exkl. kostnader

7,9

–20,8

2,5

10,5

16,9

10,6

Avkastning total portfölj inkl. kostnader

7,8

–21,0

2,4

10,4

16,8

10,5

Aktiv avkastning, total portfölj exkl. kostnader

0,7

–1,1

–1,0

–0,6

–0,1

–0,3

Aktiv avkastning, noterade tillgångar exkl. kostnader

1,0

–0,5

–1,2

–0,5

–0,1

–0,3

Inflation

0,4

0,91)

3,5

1,6

0,9

0,3

Real avkastning efter kostnader

7,4

–21,91)

–1,0

8,8

15,9

10,2

Rörelsekostnader

0,10

0,08

0,07

0,07

0,08

0,09

Rörelsekostnader och provisionskostnader

0,12

0,11

0,10

0,11

0,13

0,15

Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital

Risk total portfölj, %
Portfölj ex-post

14,6

17,1

8,6

7,1

4,7

6,0

Aktiv risk ex-post

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

1,0

neg1)

neg1)

1,0

3,1

1,4

14,5

14,2

15,1

10,1

20,4

Sharpekvot
Valutaexponering, %

14,5

Andel aktiv förvaltning inkl. enhanced, %

58,6

59,7

93,5

100

100

100

Andel extern förvaltning inkl. investeringar i riskkapitalföretag, %

46,2

41,9

17,8

17,3

18,8

20,6

46

50

45

46

50

50

Antal anställda per bokslutsdag

1) Dessa poster har på grund av korrekturfel korrigerats i efterhand och avviker därför mot den tryckta versionen av halvårsrapporten.

