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Förändring i ditt premiepensionssparande 
 

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i någon av 

följande fonder i ditt premiepensionssparande 

 Seligson & Co Asien Indexfond, fondID 997460 

 Seligson & Co Finland Indexfond, fondID 133298 

 Seligson & Co Europa Indexfond, fondID 515387  

 

Fonderna ovan kommer den 13 oktober 2016 att avregistreras ur 

premiepensionens utbud och samtligt innehav kommer säljas av. 

 

Vad innebär förändringen för dig? 
Du behöver inte göra någonting, men om du inte byter från fonden senast 

den 11 oktober 2016 kommer dina andelar att föras över till AP7 Såfa som 

förvaltas av Sjunde AP-fonden. Det är en åldersanpassad fondportfölj där 

risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Aktieförvaltningen är global och 

avgiften är upp till 0,11 procent. Du kan byta från AP7 Såfa vid ett senare 

tillfälle om du hellre vill det. 

         Om du inte vill byta fond 
Fondbolaget Seligson & Co kommer att ha kvar tre andra fonder i 

premiepensionssystemet som du kan välja om du vill vara kvar hos dem. 

Dessa fonder har dock andra inriktningar. 

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 via din bank. Blankett beställer du på vår webbplats eller från 

kundservice.  

Varför försvinner din fond 

Fonderna ovan handlas med så kallad ”spread”, dvs. en daglig skillnad 

mellan köp och säljkurs i fonden. Pensionsmyndigheten har nu beslutat att 

inte tillåta spread för premiepensionsfonder. Detta är främst av 

administrativa orsaker och beror inte på att vi haft anmärkningar på vare sig 

fonderna eller förvaltningen hos Seligson. 

Har du frågor? 

På vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om 

premiepensionen och fondsparande.  

 

Med vänlig hälsning 

Pensionsmyndigheten  
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http://www.pensionsmyndigheten.se/

