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Finansdepartementet
FMA / försäkring, pension och
myndighetsstyrning

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade
upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
(Fi2020/03070/FPM)
Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen på ändringar, förutom bedömningen
avseende om EU-förordningens krav bör införas för Sjunde AP-fonden (kapitel 9).
Av promemorian framgår att ”förordningens krav på hållbarhetsinformation kan
förväntas ge positiva effekter för investerare som eftersträvar ett hållbart fondsparande
eller andra hållbara produkter på finansmarknaden, eftersom dessa får bättre
möjligheter att välja en lämplig produkt” (s. 52)
Utifrån den slutsatsen och den möjlighet som ges i förordningen (artikel 16) föreslår
Pensionsmyndigheten att förordningen även tillämpas på Sjunde AP-fonden, på
samma sätt som föreslås för övriga fondförvaltare.
Skälen för detta är att premiepensionsspararna har möjlighet att välja mellan statens
förvalsalternativ AP7 Såfa och de valbara fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden
samt privata fondförvaltares fonder på fondtorget. Vi bedömer att spararnas
möjligheter att fatta medvetna beslut förbättras genom att hållbarhetsinformationen är
reglerad och utformad på samma sätt för hela premiepensionens fondutbud.
Att det blir enklare för spararna att göra val ur ett hållbarhetsperspektiv innebär
samtidigt förenklingar för Pensionsmyndigheten vid framtagande av beslutsstöd till
pensionsspararna, vilket inkluderar den valarkitektur som föreslagits i betänkandet Ett
bättre premiepensionssystem (SOU2019:44).
I promemorian anges att det inte finns skäl för att i detta lagstiftningsärende föreslå
ändringar av nuvarande krav på Sjunde AP-fonden att lämna hållbarhetsinformation
på grund av den pågående beredningen av förslag till ändringar av Sjunde AP-fondens
placeringsregler (s. 51). Sjunde AP-fondens särskilda uppdrag där man, till skillnad
från övriga AP-fonder, förvaltar fonder som erbjuds premiepensionsspararna innebär
att konsumentintresset har stor betydelse. Pensionsmyndigheten anser därför att
möjligheten att tillämpa förordningen på Sjunde AP-fonden bör analyseras närmare i
det fortsatta lagstiftningsarbetet.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av
utvecklingsansvarig Mats Öberg. I beredningen av ärendet har även juristen Emma
Rydbeck, hållbarhetsansvarig Anette Broberg, verksamhetsutvecklaren Nanna Risberg
Lindstedt och kapitalförvaltaren Jan Westring deltagit. I den slutliga handläggningen
har avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Biljana Lajic, Erik
Fransson, Ole Settergren och Magnus Rodin samt stabschefen Kajsa Möller och
personalchefen Erik Ekblad deltagit.
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