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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 inom premiepensionen. 

Du har tidigare fått information om att Pensionsmyndigheten avregistrerat Falcons 

fonder från premiepensionssystemet samt att vi polisanmält personer i och kring 

bolaget. Du har också fått information om att fonderna tagits bort från ditt 

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

betalats in från Falcon. Vi har också informerat om att det tyvärr fortfarande saknas 

stora belopp och att Pensionsmyndigheten arbetar för att få tillbaka mer pengar.  

Nu vill vi informera dig om vad som hänt sedan förra gången du fick information 

från oss.  

Avveckling av fonderna 

Revisionsbolaget KPMG Malta fick i början av förra året uppdraget att sälja de 

innehav som då fanns kvar i fonderna. Som ett resultat av detta kunde vi för ett 

knappt år sedan betala tillbaka 315 miljoner kronor till er sparare, som en första 

utbetalning.  

Nu är KPMG:s arbete i det närmaste klart, och vi har fått ytterligare 50 miljoner 

kronor. Dessa pengar kommer vi inom kort att fördela mellan er drygt 22 000 

sparare som hade Falcon vid den tidpunkt då fonderna togs bort från fondtorget. 

Hur mycket du får tillbaka till just ditt premiepensionskonto beror på hur stor din 

andel var när fonden avvecklades samt vilken fördelning mellan Falcons tre fonder 

du har haft.  

Fortfarande saknas stora belopp 

Tyvärr saknas det fortfarande mycket stora belopp. Ekobrottsmyndigheten bedriver 

en förundersökning i ärendet och har delgivit ett antal personer misstanke om brott. 

Om åtal väcks mot personer som haft ansvar för det som inträffat kommer 

Pensionsmyndigheten att begära skadestånd. På så vis, och genom andra 

rättsprocesser, kan det eventuellt bli möjligt att betala ytterligare medel till 

spararnas konton. Det är dock mycket osäkert om så kommer att kunna ske.  

Återbetalning syns som korrigeringsbelopp 

Denna och eventuella framtida återbetalningar kommer att synas som så kallade 

korrigeringsbelopp på ditt premiepensionskonto.  

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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