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Information om avregistrerad premiepensionsfond
Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i fonden
GFG Global Medium Risk Fund (137307) i ditt premiepensionssparande.
Du har tidigare fått information om att fonden inte gått att välja på
premiepensionens fondtorg. Nu informerar vi dig om att
Pensionsmyndigheten har fattat beslut om att avregistrera fonden från
premiepensionens fondtorg.
Det har vi gjort eftersom vår utredning av GFG Global Medium Risk Fund
visar att fonden inte är lämplig att finnas på premiepensionens fondtorg.
Vad händer nu?

Ditt innehav i denna fond kommer att säljas och föras över till det statliga
förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där
risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Fondavgiften i AP7 Såfa är upp till
0,11 procent och den förvaltas av Sjunde AP-fonden.
Du kan redan nu registrera ett fondbyte till en annan fond, men fondbytet
kommer inte bli klart förrän avvecklingen av ditt nuvarande innehav är
genomförd. Observera att försäljningen av den avregistrerade fonden kan ta
tid, eftersom avvecklingen av innehaven i fonden kan behöva ske
successivt.
Hur du gör för att byta fond

Det gör du enkelt och utan kostnad på vår webbplats med e-legitimation, på
blankett eller via appen ”Byt fonder”. Blankett beställer du på vår webbplats
eller från kundservice. E-legitimation beställer du från din bank.
Vi avråder från att göra fondbyten på uppmaning från någon annan. Logga
heller inte in med din e-legitimation när någon du inte känner eller litar på
uppmanar dig till det.
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Har du frågor?

På vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om varför
vi avregistrerat denna fond samt om premiepensionen och fondsparande i
övrigt. Har du frågor kan du också kontakta vår kundservice på telefon
0771-776 776.
Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten

Postadress

Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

0771-776 776

www.pensionsmyndigheten.se

