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Förändring i ditt premiepensionssparande
Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i någon eller
några av följande fonder: Falcon Aggressive Fund (524769), Falcon
Balanced Fund (600676) eller Falcon Cautious Fund (636506) i ditt
premiepensionssparande.
Du har tidigare fått information om att Pensionsmyndigheten har
avregistrerat ovanstående fonder från premiepensionssystemet.
Anledningen till avregistreringen var att fondbolaget Falcon Funds SICAV
p.l.c. varken utfört sitt uppdrag med omsorg eller på ett fackmannamässigt
sätt. Detta eftersom bolaget lurat till sig nya sparare, att man investerat
pengarna på ett sådant sätt att det är svårt att se vad som finns i
investeringarna och att köpare och säljare har haft otillåtna gemensamma
intressen. Pensionsmyndigheten bedömde att fonderna inte kunde fungera
på ett tillfredsställande sätt i premiepensionssystemet och att det bästa för
spararna var att avregistrera fonderna.
Vad har hänt sedan dess?

Sedan vi sa upp avtalet med Falcon Funds har de vägrat sälja innehaven i
dessa fonder. Endast en liten del av fondmedlen har betalats tillbaka till
Pensionsmyndigheten. Tyvärr gör nya uppgifter att vi inte kan utesluta att
brottslig verksamhet ligger bakom detta. Pensionsmyndigheten använder
och kommer att använda, alla tillgängliga legala medel för att få tillbaka
pensionsspararnas pengar. Det går dock i dagsläget inte att utesluta att en
betydande del av pengarna saknas
Vad innebär det för dig som pensionssparare?

Det är du som pensionssparare som står för risken för de
premiepensionsmedel som placerats i de fonder som finns på
premiepensionens fondtorg. Det innebär att om det i slutändan visar sig att
medel saknas kommer din andel av förlusten att minska tillgodohavandet på
ditt premiepensionskonto med motsvarande belopp.
Vad gör Pensionsmyndigheten för att få tillbaka pengarna?

Vi arbetar hårt för att få tillbaka alla pengar från Falcon Funds. Vi vidtar
samtidigt åtgärder för att utreda om pengar saknas och i så fall hur mycket.
Vi har bland annat stämt Falcon Funds i Stockholms tingsrätt, samt anmält
bolaget till Ekobrottsmyndigheten. Vi arbetar även tillsammans med
Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten på Malta för att i enlighet med
EU-regelverket tvinga Falcon att sälja innehaven och betala tillbaka
pengarna.
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Hur gör du om du lidit skada på grund av det här?

Pensionsmyndigheten har redan stämt Falcon vid Stockholms Tingsrätt. Du
som enskild sparare behöver därför inte göra någonting. Det eventuella
skadestånd som rättsprocessen resulterar i kommer automatiskt att fördelas
som ett kompensationsbelopp på samma sätt som beskrivs nedan.
Hur ser tidsplanen ut?

Det är just nu osäkert hur lång tid detta kommer att ta. Vi vill återigen
understryka att vi gör allt som står i vår makt för att komma tillrätta med
detta. Så snart ny information finns tillgänglig kommer vi självklart att
kontakta dig igen.
Vad händer med ditt innehav i Falcons fonder?

Pensionsmyndigheten avslutar Falcon Funds tre fonder senast i början av
november. Då sätts en kurs baserat på de pengar vi har fått från Falcon
Funds fram till och med det datumet. De flesta spararna får sitt kvarvarande
innehav överfört till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. För de som
begärt byte till annan fond, kommer innehaven istället att föras över dit.
Det kommer med all sannolikhet att innebära en avsevärt lägre kurs än den
som nu visas på kontot – din premiepensionsbehållning blir alltså mindre
värd än vad du räknat med.
Varför blir det mindre?

Anledningen är att Falcon Funds har haft en rad mycket tveksamma innehav
som inte går att sälja på det sätt som förväntas av en fond på
Premiepensionens fondtorg. Den värdering som har rapporterats från Falcon
har med andra ord varit överskattad. Det är också en av anledningen till att
Pensionsmyndigheten sagt upp avtalet med bolaget.
Falcon har haft tre fonder, hur sätts kursen?

Det kommer att sättas tre olika kurser, en för varje fond som Falcon haft på
premiepensionens fondtorg. De flesta berörda sparare har en av dessa
fonder, men det finns ett antal som har alla tre fonder. Kursen som kommer
att sättas beror på hur mycket pengar från respektive fond som kommer
återbetalas från Falcon fram till november.
Vad händer om Falcon betalar tillbaka mer pengar?

När vi får in pengar från Falcon Funds kommer dessa medel att fördelas till
berörda sparare i efterhand. Om detta sker efter november kommer dessa att
synas på respektive sparares konto som ett kompensationsbelopp.
När och hur ofta kommer kompensationsbeloppen att bokföras
på kontot?

Det går inte att svara på i dagsläget, då detta beror på om och när det
kommer mer pengar från Falcon. Vi kommer att återkomma med mer
information.
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Hur fördelas pengarna när de kommer tillbaka?

Alla fondsparare får sin andel av aktuellt belopp, oavsett hur mycket som i
slutändan betalas tillbaka från Falcon. Man kan säga att varje sparare har
rätt till en viss andel av det som betalas tillbaka, och där andelen avgörs av
hur stort innehav som knutits till Falcons fonder. Om det kommer mer
pengar, får varje sparare motsvarande andel av det tillkommande beloppet.
Vill du byta fond?

Fondbytet kan du registrera redan idag, men det faktiska bytet kommer inte
påbörjas innan avslutet av Falcons fonder är genomfört. Ett fondbyte gör du
enkelt och utan kostnad på vår webbplats med e-legitimation, på blankett
eller via appen ”Byt fonder”. E-legitimation beställer du från din bank.
Blankett beställer du på vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se eller
från kundservice.
Du är som alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice vid
eventuella frågor eller funderingar.
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Med vänlig hälsning,
Pensionsmyndigheten
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