Datum

Personnummer

Information om köpstoppade 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).
Pensionsmyndigheten har beslutat att tillfälligt stoppa möjligheten att välja
dessa fyra fonder i premiepensionen.
Det har vi gjort eftersom vi behöver utreda om fondbolaget Allra följer det
avtal de har tecknat med Pensionsmyndigheten. I avtalet har Allra lovat att
ta hand om pensionsspararnas pengar på ett omsorgsfullt och
fackmannamässigt sätt. I detta ingår också att marknadsföra fonderna
ansvarsfullt enligt gällande regler.
Om vår utredning visar att bolaget inte följer avtalet, så kommer deras
fonder att tas bort från fondtorget och andelarna säljas. I så fall får du
möjlighet att välja andra fonder i stället för de som sålts.
Vad händer nu?

Allras fyra fonder kan alltså just nu inte väljas. Men de går att byta, om du
vill byta till andra fonder. Om du inte är intresserad av att aktivt välja
fonder, så kan du välja 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.
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
premiepensionen och fondsparande. 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

