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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11, 20 och 23 §§ lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.

11 §2    En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren.
Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till
arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyn-
digheten medger det.

En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som
väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller
får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten
godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhål-
lande till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension
till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmans-
företag enligt 56 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i
fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i
21 kap. 1–9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 § aktiebolagslagen tilllämpas.

20 §3    Likvidation ombesörjes av pensionsstiftelsens styrelse, som därvid
framlägger förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget skall hållas
tillgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som avses i
17 § första stycket.

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stiftelsen
äger hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot förslaget till fördelning
inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen.
För skada, som tillfogas fordringsägare, ansvarar styrelsens ledamöter efter
de grunder som anges i 29 kap. 1, 5 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

23 §4    Övergår näringsverksamhet från en arbetsgivare till en annan och av-
talas därvid att ansvaret för pensionsutfästelse skall överflyttas på efterträda-
ren, skall samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av pen-
sionsfordringen. Tillsynsmyndigheten äger medge att samtycke icke be-

1 Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.
2 Senaste lydelse 1999:1239.
3 Senaste lydelse 1998:766.
4 Senaste lydelse 1995:1580.
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höver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen. Nå-
got samtycke behövs inte vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619).

Har det i författning meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande
av fordringsägares rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första
stycket. Innehavare av pensionsfordran behöver dock inte underrättas eller
kallas enligt 23 kap. 19, 22 och 32 §§ samt 24 kap. 21 och 24 §§ aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller förtecknas och kallas i ärende om fusion enligt
12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsynsmyn-
digheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning enligt
20 kap. 30 §, minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 23 § och minskning
av reservfonden enligt 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen.

Har ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästelsen
ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträ-
daren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen är
företrädaren fri från ansvar för utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson 
(Justitiedepartementet)




