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Uppdaterad information gällande Falcon Funds 
 

Den här informationen skickas till dig eftersom du tidigare haft andelar i 

någon eller några av Falcon Funds fonder. 

Du har tidigare fått information om att Pensionsmyndigheten avregistrerat Falcons 

fonder från premiepensionssystemet samt att vi polisanmält personer i och kring 

bolaget. I vårt senaste brev till dig berättade vi också att fonderna tagits bort från 

ditt premiepensionskonto, och att du fått tillbaka din del av de pengar som hittills 

betalats in från Falcon. Vi skrev också att det tyvärr saknades betydande belopp 

och att vi arbetar för att få tillbaka mer pengar.  

Nu vill vi informera dig om vad som hänt sedan dess.  

Ny förvaltare har tagit över 

Det viktigaste som har hänt är att ansvariga personer i Falcon Funds fråntagits 

kontrollen över fonderna. Istället har en ny aktör, revisionsbolaget KPMG Malta, 

fått uppdraget att avsluta arbetet med att sälja innehaven i fonderna. Vi har en 

dialog med KPMG och bedömer att de arbetar intensivt med att sälja kvarvarande 

innehav – i syfte att du som sparare ska få tillbaka så mycket som möjligt av det 

som finns kvar.  

Mer pengar på väg till ditt konto 

Arbetet med avveckling av fonderna har så här långt resulterat i att du inom kort 

kommer att få tillbaka ytterligare en del av ditt tidigare innehav. Denna 

återbetalning kommer att synas som ett ”kompensationsbelopp” på ditt 

premiepensionskonto. Hur mycket du får tillbaka beror på vilken fördelning mellan 

Falcons tre fonder du tidigare haft. Detta beror på att det är olika stor andel som 

kommit tillbaka från de tre respektive fonderna.  

Fortfarande saknas stora belopp 

Tyvärr är det så att det även efter denna återbetalning fortfarande saknas stora 

belopp. Det pågår en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten för att utreda om 

brottsliga handlingar ligger bakom. Vi bistår självklart Ekobrottsmyndigheten med 

den information vi har eller får tillgång till. Vi kommer också, i den mån det är 

möjligt, att driva skadeståndsprocesser mot personer eller aktörer som medverkat 

till att pengar fortfarande saknas.  

Har du ytterligare frågor? 

Du är som alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice vid eventuella 

frågor eller funderingar. Du hittar numret här nedanför.  

Med vänlig hälsning,  

Pensionsmyndigheten  
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