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Information om avregistrerade fonder 
 

Du får det här brevet eftersom hela eller delar av din premiepension finns 
investerad i någon av fonderna Allra Strategi Lagom (286179), Allra 
Strategi Modig (250340), Allra Strategi Försiktig (322008) eller Allra 
Strategi Ränta (895227).  
 
Du har tidigare fått information om att Allras fonder inte gått att välja på 
premiepensionens fondtorg. Nu informerar vi dig om att 
Pensionsmyndigheten har fattat beslut om att säga upp samarbetsavtalet med 
Allra och avregistrera bolagets fonder från fondtorget.  

Det har vi gjort eftersom vår utredning av Allra visar att bolagets fonder inte 
är lämpliga att finnas inom premiepensionen. I Allras fall förekommer det 
upplägg som vi inte kan tolka på annat sätt än att avsikten är att använda 
fonderna för att berika ägarna till bolaget istället för pensionsspararna. Vi 
har också under utredningen fått tillgång till uppgifter som lett till att vi 
gjort en polisanmälan.  

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.  

Om du inte vill ha AP7 Såfa kan du redan nu registrera ett fondbyte till en 
annan fond, men fondbytet kommer inte bli klart förrän avvecklingen av ditt 
nuvarande innehav är genomfört.  

Hur du gör för att byta fond 
Det gör du enkelt och utan kostnad på vår webbplats med e-legitimation, på 
blankett eller via mobilappen ”Byt fonder”. Blankett beställer du på vår 
webbplats eller från kundservice. E-legitimation beställer du från din bank.  

Vi avråder alltid 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.  

Hur lång tid kommer det att ta? 
Vi vet i dagsläget inte hur lång tid detta kommer att ta, då det beror på hur 
Allra väljer att agera. Alla fonder som får en säljorder ska enligt gällande 
EU-lagstiftning omedelbart betala tillbaka pengarna till den fondandelsägare 
som vill sälja. Pensionsmyndigheten arbetar för att försäljningen ska ske 
skyndsamt. 
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Om du har avtal med Allra 
Vi har fått många frågor från pensionssparare som har tecknat avtal med 
Allra där man som kund betalar en avgift antingen via autogiro eller via 
faktura.  

Observera att detta inte har något med Pensionsmyndigheten att göra, och 
därför inte något som avslutas automatiskt nu när vi avregistrerar bolagets 
fonder. Har du avtal med Allra som du vill säga upp, så måste du själv höra 
av dig till bolaget. Vår rekommendation är att säga upp avtal skriftligt, 
antingen via brev eller via e-post.  

Om du stöter på problem med detta kan du kontakta Konsumenternas Bank- 
och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 0200-22 58 00 
eller www.konsumenternas.se. 

Efterlevandeskydd 
En av de tjänster vi vet att många premiepensionssparare har med Allra är 
ett så kallat efterlevandeskydd på premiepensionen. Det 
”efterlevandeskydd” som Allra erbjuder mot en avgift under spartid, det vill 
säga tiden innan pensionering, handlar om att du får betala för en helt 
fristående livförsäkring. Observera att en sådan livförsäkring inte är kopplad 
till din premiepension.  

Som regel finns det billigare alternativ, till exempel via din arbetsgivare 
eller ditt fackförbund. Det är klokt att skaffa sig en bild av de totala 
ersättningar som betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare 
bilda dig en uppfattning om vilka behov du och din familj har. 

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  
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