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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 64 kap. 19 och 21 §§ socialförsäk-
ringsbalken ska ha följande lydelse.

64 kap.
19 § Överföring enligt 18 § första stycket 1 får göras till fonder som har
anmälts för registrering hos Pensionsmyndigheten och som förvaltas av
fondförvaltare som  

1. har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investe-
ringsfonder,  

2. har slutit samarbetsavtal med myndigheten,  
3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som

avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen om investeringsfonder till pensions-
sparare som har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i
premiepensionssystemet,  

4. har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fondandelar,  
5. har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning, inte ta ut

avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av myndigheten, och  
6. har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera dels alla kost-

nader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika kostnadsslag, dels de
kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden redovisade per fondandel, med
angivande av hur stor del som avser förvaltningskostnader, inklusive kostna-
der för förvaring av fondtillgångarna.

21 § Pensionsmyndigheten får, efter att ha inhämtat yttrande från Finans-
inspektionen, medge att medlen placeras i fondföretag som avses i 1 kap.
9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder om fondföretaget uppfyller krav
motsvarande dem som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde-
papper (fondföretag)2.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.
2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).
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