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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 (fondnummer 137307) i ditt
premiepensionssparande.
Du har tidigare fått information om att fonden inte längre går att välja på
premiepensionens fondtorg. Du har också fått information om att
Pensionsmyndigheten fattat beslut om att avregistrera fonden från
premiepensionens fondtorg. Nu vill vi informera dig om att vi tagit bort
fonden från ditt premiepensionskonto och vad det innebär för dig som
sparare.
Vad har hänt sedan sist?

GFG har hittills tyvärr endast betalat tillbaka en del av vad ditt fondinnehav
var värt, i dagsläget har cirka halva beloppet betalats till
Pensionsmyndigheten. Beloppet som betalats in har du nu fått din del av.
Vad innebär det att GFG tas bort från premiepensionskontot?

Avslutet innebär att ditt premiepensionskonto snart fungerar som vanligt
igen. Istället för andelar i GFG har du fått andelar i det statliga
förvalsalternativet AP7 Såfa eller de fonder du själv begärt byte till. Du kan
logga in på ditt konto på vår hemsida, www.pensionsmyndigheten.se, för att
se ditt nya innehav.
För dig som fick nya pensionsrätter insatta i december 2016 har dessa
hittills varit oinvesterade. Att GFG tas bort från ditt konto innebär att dessa
pensionsrätter nu kan investeras enligt ditt nya fondval (AP7 Såfa eller egen
vald fond).
Vad innebär detta för din premiepension?

Det är du som sparare som står för risken för de premiepensionsmedel som
placerats i de fonder som finns på premiepensionens fondtorg. Eftersom
GFG endast betalat tillbaka en del av fondmedlen är din behållning på
fondkontot alltså mindre värd än tidigare. Om GFG inte skulle kunna betala
tillbaka resterande del så kan det, för dig som är pensionär, komma att
innebära en sänkt premiepension till nästa år.
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Varför har inte GFG betalat allt?

Efter att vi avregistrerade GFG så bestämde sig fondbolaget att stänga hela
fonden. Stängningen (likvidationen) innebär ett antal juridiska
komplikationer som bidragit till att fördröja utbetalningen till oss. Det har
också visat sig att fonden har gjort tveksamma investeringar som inte går att
sälja på det sätt som förväntas av en premiepensionsfond. Det senare är
också en av anledningarna till att Pensionsmyndigheten avregistrerat
fonden.
Vad gör Pensionsmyndigheten för att få tillbaka pengarna?

Pensionsmyndigheten har kontakt med både fondbolaget Oppenheim och
tillsynsmyndigheten i Luxemburg, där fonden är registrerad. Vi gör vad vi
kan för att se till att säljprocessen sker på ett korrekt sätt. Vår förhoppning
är att fonden kan betala tillbaka mer pengar inom en inte allt för lång
framtid.
Vad händer när GFG betalar tillbaka mer pengar?

När GFG betalar tillbaka mer pengar kommer dessa medel att fördelas till er
som är berörda. Du kommer då kunna se detta på ditt premiepensionskonto
där det visas som korrigeringsbelopp. Hur stora beloppen blir och när de
betalas ut går inte att svara på i dagsläget.
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.
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
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