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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
dels att 10 a, 11, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas 13 nya paragrafer, 9 a, 10 b–d, 15 a–e,
16 a och 34–36 §§, av följande lydelse.
9 a § Bestämmelserna i 10 a § andra–femte styckena, 10 b–10 d §§ och
11 § fjärde och femte styckena, 15 a–15 e och 16 a §§ gäller för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 sådana personer
som avses i 9 § första stycket, och för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen.
Bestämmelserna får tillämpas även av andra pensionsstiftelser i enlighet
med 31 §, dock inte beträffande egenföretagares tryggande i stiftelse för
egen räkning.
10 a §3 En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat
än stiftelsens ändamål.
För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall i fråga om placering
av förmögenheten i stället för första stycket bestämmelserna i tredje–femte
styckena gälla.
Pensionsstiftelsen skall placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig
riskspridning uppnås. Tillgångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar
dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt
sätt. Av tillgångarna får högst
1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och
2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som getts ut
av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713), vari arbetsgivaren ingår.
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Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som
svenska staten eller en utländsk stat svarar för.
Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument skall pensionsstiftelsen tillämpa 7 kap. 17 b §
försäkringsrörelselagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av de
bestämmelserna.
10 b § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av
samtliga tillgångar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.
Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finansinspektionen. Pensionsstiftelsen skall samtidigt lämna in en redogörelse för
de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och dem som omfattas av
stiftelsens ändamål. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.
Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjer.
10 c § Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt 10 b §. Styrelsen
ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver
ändras.
10 d § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de personer som
anges i den bestämmelsen ge den information som behövs om stiftelsen och
dess verksamhet. En arbetsgivare skall till de personer som avses i 9 a § ge
den information som behövs om pensionerna och de överenskommelser som
ligger till grund för pensionerna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om vilken information som en pensionsstiftelse skall
lämna.
11 §4 En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren.
Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till
arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyndigheten medger det.
En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som
väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller
får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten
godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhållande till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).
Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension
till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmansföretag enligt 56 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i
fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i
21 kap. 1–9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 § aktiebolagslagen tillämpas.
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En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får ta upp eller ta över penninglån
endast för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov, dock under förutsättning
att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till stiftelsens
omfattning.
En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får inte ställa säkerhet för tredje
man.
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15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från
Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet).
15 b § Varje gång en pensionsstiftelse åtar sig ett uppdrag att bedriva
gränsöverskridande verksamhet enligt 15 a § skall stiftelsen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla
uppgift om
1. den arbetsgivare som skall göra inbetalningar till pensionsstiftelsen,
och
2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till
grund för tryggandet.
15 c § Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i andra
stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att en underrättelse enligt
15 b § tagits emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga
myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas.
Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas, om det inte finns skäl
att ifrågasätta att
1. pensionsstiftelsens organisation är ändamålsenlig,
2. pensionsstiftelsens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn
till den planerade verksamhetens art och omfattning, och
3. företrädaren för pensionsstiftelsen har tillräcklig kompetens och i övrigt är lämpad att leda den gränsöverskridande verksamheten.
Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt
första stycket underrätta pensionsstiftelsen om att meddelandet lämnas.
Om Finansinspektionen, med anledning av ett sådant meddelande som avses i första stycket, får veta vilka verksamhetsbestämmelser som är tillämpliga i det land där verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta
pensionsstiftelsen om det. Den gränsöverskridande verksamheten får inledas
efter det att stiftelsen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller
i varje fall två månader efter att den behöriga myndigheten i det land där den
gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens
meddelande enligt första stycket.
Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna
meddelande enligt första stycket. Beslut om det skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § togs emot.
15 d § Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt
15 b § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall
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pensionsstiftelsen underrätta Finansinspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.
Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom
in till inspektionen.
15 e § Om ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
har bestämmelser som innebär ytterligare begränsningar för en pensionsstiftelses placering av tillgångar utöver vad som framgår av 10 a § andra–femte
styckena, skall en stiftelse som bedriver verksamhet där på begäran från det
landet tillämpa även de bestämmelserna.
16 a § En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensionsstiftelse
som avses i 9 a § skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas
för att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara
lämplig för uppgiften.
Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkastad näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse.
31 §5 Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt
hemvist.
Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse skall anmäla stiftelsen för
tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag.
En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket skall dock anmälas för
tillsyn genast efter det att uppdraget tagits emot.
Anmälan enligt andra stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens postadress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon. Till anmälan skall fogas bestyrkt kopia
av de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen samt, om
möjligt, uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet. När en ändring har inträtt i något förhållande som tidigare har anmälts,
skall detta genast anmälas till tillsynsmyndigheten.
När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som anges i
9 a § första stycket, skall dess styrelse genast göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller när en pensionsstiftelse beslutat att tillämpa
de bestämmelser som anges i nämnda stycke.
Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, efter ansökan från en
pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre har den omfattning som anges i
9 a § första stycket eller som inte längre vill tillämpa dessa bestämmelser i
enlighet med vad som anges i 9 a § andra stycket besluta att stiftelsen inte
längre skall tillämpa de regler som anges i det förstnämnda stycket.
Tillsynsmyndigheten skall föra ett register över anmälda stiftelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.
Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finansinspektionen om en anmälan
enligt andra stycket andra meningen eller fjärde stycket. Finansinspektionen
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skall underrätta tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt femte stycket och
om det beslut som inspektionen fattar med anledning av en sådan ansökan.
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32 §6 Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en pensionseller personalstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande
föreskrifterna eller denna lag.
Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.
Vid tillsynen över pensions- och personalstiftelser tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§, 6 § tredje stycket samt 7 § stiftelselagen
(1994:1220).
För tillsynen över förvaltningen av vissa pensionsstiftelser gäller särskilda
bestämmelser i 34 och 35 §§.
34 § Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse
som avses i 9 a § första stycket förvaltas i enlighet med bestämmelserna i
10 a § andra–femte styckena, 10 b–10 d §§, 11 § fjärde och femte styckena,
15 a–15 e och 16 a §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med
stöd av någon av dessa bestämmelser. Inspektionen skall utöva sådan tillsyn
också över förvaltningen av en stiftelse som med stöd av 9 a § andra stycket
beslutat att tillämpa de bestämmelserna.
Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
35 § Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.
Finansinspektionen skall förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att
vidta rättelse, om inspektionen finner att
1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första
stycket, eller
2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till
omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning.
Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som avsatts till stiftelsen för personer som anges i 9 a § första stycket på ett sådant
sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspektionen besluta
om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av stiftelsen.
Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt
eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje stycket.
Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen skall förvaltas efter ett
sådant beslut.
I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen i
övrigt skall bestämmelserna i 19 kap. 3 §, 8 § första meningen, 9 §, 10 § 1,
11 § sjätte stycket, 11 a och 15 §§ samt 21 kap. 2 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) samt föreskrifter som meddelats med stöd av
någon av dessa bestämmelser tillämpas på motsvarande sätt.
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36 § Finansinspektionens beslut enligt 15 c och 15 d §§ får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas
hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket skall gälla omedelbart.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket och som finns vid
ikraftträdandet skall senast den 31 januari 2006 anmälas för tillsyn till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finansinspektionen
om en sådan anmälan.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)
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