
Engelska bilagor/attachments in English 

Ansökan och de till ansökan bifogade handlingarna ska vara på svenska om inte annat anges. Ytterligare 
instruktioner om språkval kan förekomma i annan information som lämnas av myndigheten. 

Följande handlingar kan dock lämnas på engelska: 

The application form and the documents attached thereto shall be in Swedish unless otherwise stated. 
Additional instructions on language requirements may appear in other information provided by the 
Swedish Pensions Agency. 

The following documents may be submitted in English: 

Bilagor till ansökan som kan vara på 
engelska: 

Documents attached to the application which 
may be submitted in English:  

Handling som styrker ställföreträdares 
behörighet att företräda Fondförvaltaren 
 

Document that verifies the representative's 
authorization to represent the Fund Manager  

Namnteckningsprov av ställföreträdare  Specimen signatures of the representatives 
authorized to represent the Fund Manager 
 

Schematisk bild över företagsgrupp samt 
Fondförvaltarens förvaltningsstruktur 

Schematic illustration of group of companies as 
well as the Fund Manager's management 
structure  

Förteckning över styrelsemedlemmar, 
suppleanter och ledande befattningshavare 
som efterfrågas i ansökan med uppgifter om 
utbildning samt tidigare och aktuell erfarenhet 
av finansiell verksamhet 
 

A list of the board members, deputy board 
members and senior executives as requested in 
the application form including information on 
education and previous and current experience in 
financial activities.  

Fondförvaltarens årsredovisningar 
 

Fundmanager’s annual reports  

Informationsbroschyr  
 

Prospectus 

Fondens årsberättelser 
 

The fund’s Annual reports 

Förteckning handelsdagar  
 

The fund’s official trading calendar  

Hållbarhetsinformation  Sustainability information  
 

Bilaga ”Administrativ information avseende 
Fondförvaltare”  

Appendix ”Administrativ information avseende 
Fondförvaltare” (Administrative Information 
Fund Manager) 
 

Bilagan ”Administrativ information avseende 
fond”  

Appendix “Administrativ information avseende 
fond” (Administrative Information Fund) 
 

Bilagor avseende beställning av RSA-dosor  Appendices on ordering SecurID tokens  
 

(Frivillig) bilaga rörande intressekonflikter kan 
bifogas på engelska under förutsättning att 
alla frågor avseende intressekonflikter i 
ansökan är besvarade på svenska 

(Optional) document regarding conflict of 
interest may be submitted in English provided 
that all questions in the application form about 
conflict of interest are answered in Swedish. 
 

 


