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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. Du har också fått information
om att Pensionsmyndigheten polisanmält bolaget då vi misstänker att brottslig
verksamhet ligger bakom bolagets agerande. Nu vill vi informera dig om att vi
avslutat Falcon Funds tre fonder på ditt premiepensionskonto, och vad det innebär
för ditt innehav.
Vad har hänt sedan sist?

Falcon Funds har endast betalat tillbaka en del, i dagsläget cirka hälften, av
fondmedlen har till Pensionsmyndigheten. Fortfarande saknas stora belopp.
Beloppet som utbetalats har du nu erhållit din del av.
Vad innebär det att Falcon tas bort från premiepensionskontot?

Avslutet innebär att ditt premiepensionskonto är öppet för handel igen. Istället för
andelar i Falcon har du fått andelar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa eller
annan fond/er du begärt byte till. Du kan logga in på ditt konto på vår hemsida för
att se ditt nya innehav. Det kommer även synas i Orange kuvert 2017
Vad innebär det för din premiepension?

Det är du som pensionssparare som står för risken för de premiepensionsmedel som
placerats i de fonder som finns på premiepensionens fondtorg. Då Falcon endast
betalat tillbaka en del av innehaven har avslutskurserna blivit lägre än de som
tidigare visats på ditt konto – din premiepensionsbehållning är alltså mindre värd
än tidigare. För dig som är pensionär kan detta komma att innebära en sänkt
premiepension till nästa år.
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. Detta är också en av anledningarna till att Pensionsmyndigheten sagt
upp avtalet med bolaget.
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Falcon har haft tre fonder, hur sätts kurserna?

Avslutskurserna för Falconfonderna beror på hur mycket pengar från respektive
fond som har återbetalats från Falcon fram tills nu. Skillnaden i värdeminskning
mellan de tre fonderna är stor. Detta beror på att Falcon Funds fram tills nu betalat
tillbaka olika stor andel av innehaven i respektive fond.
Hur har det gått för respektive fond sedan handeln stoppades i
juni?

Störst andel har betalats tillbaka från fonden Falcon Cautious. Där innebär den nya
kursen en minskning av värdet med 32 procent. Störst värdeminskning blir det för
sparare med innehav i Falcon Balanced. Där sänks den nya kursen med 59 procent.
För den tredje fonden, Falcon Aggressive, sänks kursen med 35 procent.
Vad gör Pensionsmyndigheten för att få tillbaka pengarna?

Vi arbetar hårt för att få tillbaka alla pengar från Falcon Funds. Vi har bland annat
vidtagit rättsliga åtgärder. Vi arbetar även tillsammans med Finansinspektionen och
tillsynsmyndigheten på Malta för att i enlighet med internationell rätt tvinga Falcon
att sälja innehaven och betala tillbaka pengarna.
Vad händer om Falcon betalar tillbaka mer pengar?

I det fall Falcon Funds betalar tillbaka mer pengar kommer dessa medel att fördelas
proportionellt till er sparare i efterhand. Detta kommer att synas på
premiepensionskontot som kompensationsbelopp. Hur stora dessa

kompensationsbelopp blir och när de utbetalas går inte att svara på i
dagsläget. Vi kommer att återkomma med mer information.
Vill du byta fond? Gör det själv!

Om du inte vill vara kvar i förvalsalternativet AP7 Såfa så gör du fondbyte 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 vår kundservice.
Vi avråder från 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.
Har du ytterligare frågor?

Du är som alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.
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Med vänlig hälsning,
Pensionsmyndigheten
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