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Information om ersättning till ditt premiepensionskonto
Du får det här brevet eftersom hela eller delar av din premiepension
tidigare var investerad i en eller flera av fonderna Falcon Aggressive
(524769), Falcon Balanced (600676) och/eller Falcon Cautious (636506).
Du hade under åren 2014–2016 innehav i en eller flera av fonderna i Falcon
Funds SICAV. Fonderna avregistrerades från premiepensionens fondtorg i
juni 2016 efter omfattande misstankar om brottslig verksamhet.
Utredning om skada och kompensation för densamma

Pensionsmyndigheten har analyserat samtliga investeringar Falcon gjort och
sett att skadliga investeringar skett som orsakat förluster för spararna.
Tidigare i år ersattes vi för dessa skadliga investeringar av fondernas
förvaringsinstitut och deras försäkringsbolag. Din fastställda andel av denna
återvinning har nu utbetalats till ditt premiepensionskonto och
återinvesterats i de fonder du valt idag. Totalt fördelas 337 mkr till ca
27 000 sparare.
Ny kompensation för avregistreringen

Efter avregistreringen 17 juni 2016 påbörjades försäljning av fondernas
värdepapper, samtliga är nu sålda. Återinvesteringen har skett i omgångar
och nu har ytterligare en del fördelats mellan de sparare som var med i
avregistreringen. Totalt fördelas 31,5 mkr till ca 21 500 sparare.
Hur mycket får du?

Din del av dessa utbetalningar beräknas individuellt och sker till ditt
premiepensionskonto. Där återinvesteras den automatiskt i de fonder du
idag valt. Hur stort beloppet är till just dig kan du se på
www.pensionsmyndigheten.se genom att logga in på ”Mina Sidor”. Öppna
”Mina tjänster” och välj ”kontohändelser”.
Ytterligare ersättning

Pensionsmyndigheten kommer fortsätta arbeta för att få tillbaka mer av det
du förlorat. Flera domstolsprocesser pågår, både i Sverige och utlandet.
Har du frågor?

Gå in på vår hemsida och sök på ”särskilda händelser” för att läsa mer om
denna händelse. Har du ytterligare frågor kan du också kontakta vår
kundservice på telefon 0771-776 776.
Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten
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Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

0771-776 776

www.pensionsmyndigheten.se

