Datum

Personnummer

Nytt fondval i ditt premiepensionssparande
Du får det här brevet eftersom hela eller delar av din premiepension finns
investerad i någon eller några av fonderna Solidar Fonder Sverige
(605634), Solidar Fonder Flex 70 (853374) och Solidar Fonder Flex 100
(889204).
Försäljning och återinvestering är nu klar

Du har tidigare fått information om att Pensionsmyndigheten har sagt upp
samarbetsavtalet med Solidar Fonder och att vi avregistrerar bolagets fonder
från fondtorget. Ditt innehav i ovanstående fonder är nu sålt och överfört till
det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, eller till det egna nya fondval du
har gjort.
Om AP7 Såfa

AP7 Såfa är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju
äldre du blir. Fondavgiften i AP7 Såfa är upp till 0,10 procent och den
förvaltas av Sjunde AP-fonden. Du kan byta från AP7 Såfa närhelst du så
önskar.
Arvsvinst, rabatter och avgifter

Din tilldelning av förra årets arvsvinst och rabatter och dragning av
Pensionsmyndighetens avgift ligger sedan i maj på ditt likvidkonto.
Summan kommer också i närtid att investeras i din/dina fonder.
Hur gör du för att byta fond?

Byter fond gör du enkelt och utan kostnad på vår webbplats med elegitimation, via mobilappen ”Byt fonder” eller med hjälp av en
fondbytesblankett. Blanketten beställer du från vår kundservice och elegitimation beställer du från din bank.
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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.
Har du frågor?

På vår webbplats 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

Postadress

Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

0771-776 776

www.pensionsmyndigheten.se

