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Första AP-fondens remissvar på Promemorian Förvalsalternativet inom
premiepensionen
Första AP-fonden har erhållit en remiss från Finansdepartementet gällande promemorian
”Förvalsalternativet inom premiepensionen”. Första AP-fonden ser positivt på att det införs
mål för förvalsalternativet och att Sjunde AP-fondens förvaltningsmandat breddas. Första APfonden anser emellertid att förslagen i vissa delar behöver omprövas eller utredas vidare.
Promemorians förslag innebär att placeringsreglerna för Sjunde AP-fonden ändras på sådant
sätt att hänvisningarna till placeringsreglerna i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
(”LVF”) till stor del tas bort och ersätts med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i
lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (”APL”) som gäller för Första–
Fjärde AP-fondernas medelsförvaltning.
Första AP-fonden anser att det finns skäl för att Sjunde AP-fonden i detta avseende bör
behålla sin särreglering. Sjunde AP-fonden har ett uppdrag som skiljer sig väsentligt från
övriga AP-fonder. Att hänvisa till placeringsreglerna i APL kan därför med tiden leda till att
för övriga AP-fonder nödvändiga ändringar i APL inte genomförs om sådana ändringar skulle
få konsekvenser för Sjunde AP-fonden, eller att för Sjunde AP-fonden nödvändiga ändringar
inte genomförs om sådana ändringar skulle få konsekvenser för övriga AP-fonder.
Vidare föreslås att förvalsalternativet bör bestå av en sparandeportfölj för sparandefasen och
en utbetalningslösning för utbetalningsfasen. I praktiken skapas två separata produkter med
olika huvudmän. Första AP-fonden anser att detta att riskerar leda till en fragmentisering som
försvårar nödvändig helhetssyn och långsiktighet. Första AP-fonden delar därför
bedömningen att frågan om en övergångslösning mellan sparandefasen och utbetalningsfasen
bör utredas särskilt. Detta gäller även förutsättningarna för utbetalningsfasen.
I övrigt har Första AP-fonden inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Helena Ring
Tillförordnad chef juridik
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