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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för 
Allmänna pensionsfonden;

 

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 1, 43 a–43 e och 43 g §§ lagen
(1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
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 skall ha föl-
jande lydelse.

 

 1 §
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De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om social-
avgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen
(1994:1744) om allmän pensionsavgift skall föras till Allmänna pensions-
fonden, skall förvaltas av första–sjätte fondstyrelserna.

De medel som enligt 8 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension förs till Premiesparfonden och Premievalsfonden inom All-
männa pensionsfonden skall förvaltas av sjunde fondstyrelsen

 

.

 

Bestämmelser finns om första–tredje fondstyrelserna i 2–16, 21–25, 44
och 45 §§, om fjärde–sjätte fondstyrelserna i 26, 28–37, 39, 43, 44 och 45 §§
samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a–45 §§.

 

43 a §
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Sjunde fondstyrelsen

 

 

 

skall förvalta två fonder inom Allmänna pen-
sionsfonden, Premiesparfonden och Premievalsfonden.

Fonderna skall förvaltas för de ändamål som framgår av bestämmelserna
om premiepension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Fondstyrelsen skall i sin förvaltning handla uteslutande i pensionsspararnas
intresse.

Fondstyrelsen får ur vardera av Premiesparfonden och Premievalsfonden
ta ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för den fonden.
Om kostnaderna avser både Premiesparfonden och Premievalsfonden skall
de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt. 

Fondstyrelsen skall ta emot medel till och betala ut medel från fonderna
enligt de anvisningar som Premiepensionsmyndigheten lämnar.

 

43 b §
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Premiesparfonden och Premievalsfonden skall vara indelade i
fondandelar. Alla fondandelar i en fond skall vara lika stora. 

 

1

 

Prop. 1999/2000:12, bet. 1999/2000:SfU6, rskr. 1999/2000:99.

 

2

 

Lagen omtryckt 1991:1857.
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Senaste lydelse 1998:1771.
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Senaste lydelse 1998:711. 
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Senaste lydelse 1998:711.

SFS 1999:1306
Utkom från trycket
den 27 december 1999
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SFS 1999:1306

 

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.
Fondens tillgångar skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde.
Fondstyrelsen skall dagligen beräkna fondandelsvärdet och underrätta Pre-
miepensionsmyndigheten om värdet.

När medel tillförs en fond, skall fondstyrelsen utfärda fondandelar till Pre-
miepensionsmyndigheten. När medel betalas ur en fond, skall det ske genom
inlösen av fondandelar.

 

43 c §
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Fondstyrelsen skall förvalta fondmedlen så att de ger så god
avkastning som möjligt. För förvaltningen av Premiesparfonden gäller dess-
utom att den totala risknivån skall vara låg.

Fondstyrelsen får inte förvärva så många aktier i ett svenskt eller utländskt
aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans med fondstyrelsens övriga ak-
tier i samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

 

43 d §
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Fondstyrelsen får rösta för sådana aktier i ett svenskt aktiebolag
som den förvärvat till fonderna endast när kravet på avkastning enligt 43 c §
första stycket eller behovet att trygga placeringarnas säkerhet inte kan till-
godoses på annat sätt.

 

43 e §
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Följande bestämmelser i lagen (1990:1114) om värdepappersfon-
der, och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser,
skall gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

– 6 a § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Fi-
nansinspektionen, 

– 7 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en
värdepappersfond, 

– 9 och 10 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser, 
– 12 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m., 
– 13 § första stycket 2–4 och andra stycket om förbud mot att ta upp lån

m.m., 
– 17–22 §§, 23 § första stycket 2 och 3 samt 24–25 §§ om placering av

medel i en värdepappersfond, 
– 26–29 §§ om information om en värdepappersfond, 
– 32 § första stycket om inlösen av fondandelar, och 
– 47 § om skadestånd.
Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall Premiesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepap-
persfonder och Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Vad som
sägs om fondbolag skall avse sjunde fondstyrelsen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-
vitt avser 47 § om skadestånd, föreskriva avvikelser och medge undantag i
det enskilda fallet från de bestämmelser som anges i första stycket.
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Senaste lydelse 1998:711.
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Senaste lydelse 1998:711.
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Senaste lydelse 1998:711.
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SFS 1999:1306

 

43 g §
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Sjunde fondstyrelsen skall ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 §
första stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med
Premiepensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma
stycke 3–6.

Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får inte
medge att medel delas ut till någon annan än Premiepensionsmyndigheten.
Fondstyrelsen får inte heller genom Premiesparfonden eller Premievalsfon-
den utöva sådan näringsverksamhet som avses i 3 § lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder. Premiepensionsmyndigheten får dock, efter att ha in-
hämtat yttrande från Finansinspektionen, medge att värdeutvecklingen för
fonderna eller en av dem får vara beroende av index. Ett sådant medgivande
får lämnas om god riskspridning uppnås i fonden. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar 

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)

 

9

 

Senaste lydelse 1998:711.
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