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Med stöd av bilagda behörighetshandlingar, Bilagorna 1 och 2, anmäler vi oss som 
ombud för Allra Asset Management S.A. ("Allra"). Allra överklagar härmed 
Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017 i enlighet med vad som anges i 
det följande och yrkar om inhibition. 

Allra kommer under dagen att inkomma med utveckling av grunderna för sitt 
överklagande och sitt yrkande om inhibition. Med anledning av den mycket stora 
tidspressen och de extremt stora värden som står på spel, översänds emellertid 

redan nu denna sammanfattning, så att förvaltningsrätten ska ha möjlighet att 
översiktligt sätta sig in i ärendet. 

1 	Allra och Pensionsmyndigheten 

1.1 	Allra är ett fondföretag vars fonder Allra Lagom, Allra Modig, Allra 

Försiktig och Allra Ränta ("Fonderna") som fram till den 16 mars 2017 
registrerade i det svenska premiepensionssystemet. 

1.2 	Pensionsmyndigheten fattade igår (den 16 mars 2017) kl. 15.45 beslut om 
att avregistrera Fonderna från premiepensionssystemet, Bilaga 3. 

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet som har inrättats för att 
administrera och informera om den allmänna pensionen, där 

premiepensionen ingår. 

2 	Rättsföljderna så extrema att beslutet om inhibition inte kan 
vänta över helgen 

2.1 	Pensionsmyndighetens beslut har extrema rättsföljder. Beslutet innebär 
nämligen att Allra tvingas lösa in alla Pensionsmyndighetens så kallade 

fondandelar i Fonderna, vilket också framgår av beslutet (Bilaga 3). Det 
far till följd att samtliga tillgångar i Fonderna ska säljas och att likviden 
ska återbetalas till Pensionsmyndigheten. Konsekvensen är att cirka 

102 000 svenska pensionssparares tillgångar — uppgående till ett värde 
om cirka 16 miljarder kronor — ska säljas. 

2.2 	Allras kundbas representeras av de fondandelar i Allras Fonder som 
formellt innehas av Pensionsmyndigheten för pensionsspararnas räkning. 
Förenklat innebär det att fondandelarna representerar Allras kundstock. 

Pensionsmyndighetens begäran om att lösa samtliga fondandelar som 
innehas av Pensionsmyndigheten är alltså liktydigt med en fullständig 
utradering av Allras kundstock på premiepensionsmarknaden. Om 
Pensionsmyndigheten inlöser samtliga andelar i Allras Fonder kommer 

således Allra inte att ha några medel placerade i sina Fonder genom 
PPM-systemet. Värdet av Allras rätt gentemot Pensionsmyndigheten att 
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bedriva fondförvaltning enligt Samarbetsavtalet och 64 kap 
socialförsäkringsbalken kommer således vara i princip totalt utraderad. 

2.3 	På grund av att Fondernas tillgångar och medel administreras av ett 
oberoende så kallat förvaringsinstitut (i Allras fall banken UBS Europe 

SE) som har att följa näringsrättsliga regler och Fondernas s.k. 
fondbestämmelser, krävs för att myndighetens beslut inte ska fa 

oåterkalleliga faktiska verkningar för Allra att beslutet tills vidare inte får 
verkställas. 

2.4 	Pensionsmyndigheten generaldirektör Katrin Westling Palm har i en 
intervju med TT uppgett följande (se artikel publicerad i Göteborgs 

Posten, bilaga 4: 

"- En säljorder är lagd på Allras fonder, spararnas pengar kommer 
tillbaka till Pensionsmyndigheten och placeras i AP7-fonden. De kan 
ligga kvar där eller placeras som spararen önskar" 

2.5 	I artikeln anges vidare att "[m]yndigheten har säkrat återbetalningen 

genom kontakter med de institut i Luxemburg där Allra-spararnas pengar 
nu fmns." Pensionsmyndigheten avser således att genomföra inlösen av 
samtliga andelar i Allras Fonder oberoende av Allras inställning att 

Pensionsmyndigheten saknar rätt låta inlösa andelarna i Fonderna. 

2.6 	Rättsföljderna av att Pensionsmyndigheten verkställer sitt beslut är så 

extrema att beslutet om inhibition inte kan vänta över helgen. 

3 	Pensionsmyndighetens beslut är felaktiga och kommer att 
ändras 

3.1 	Pensionsmyndighetens beslut är felaktigt och det är sannolikt att beslutet 
kommer att ändras. Skälen för detta kan sammanfattas på följande sätt. 

3.2 	Pensionsmyndighetens beslut grundar sig på ett samarbetsavtal som 
ingåtts mellan myndigheten och Allra ("Samarbetsavtalet"). För att ett 
fondföretags fonder ska bli valbara i premiepensionssystemet krävs enligt 

64 kap 19 § socialförsäkringsbalken att bolaget "har slutit 
samarbetsavtal" med Pensionsmyndigheten. Vid införandet av 
premiepensionssystemet uttalades i lagförarbetena att det behövs "rutiner 

för överföring av information och medel mellan Pensionsmyndigheten 
och fondförvaltarna". Enligt regeringen löstes detta bäst genom avtal 

mellan myndigheten och fondförvaltarna, bland annat eftersom 
förvaltarna i stor utsträckning måste anpassa sig till "de tekniska 
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lösningar som myndigheten valt".1  Avtalet ska enligt förarbetena reglera 

det "praktiska samarbetet" med myndigheten samt innehålla eventuella 
överenskommelser om reducering av priset på förvaltartjänsterna.2  

	

3.3 	Pensionsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att 
administrera och betala ut den allmänna pensionen samt att ge såväl 

generell som individuell information om pensionen. Uppdraget är 
följaktligen administrativt och informativt.3  

	

3.4 	Av EU-rätten och lagen om värdepappersfonder följer att det endast är 
Finansinspektionen eller dess utländska motsvarigheter som kan utfärda 
föreskrifter om hur fondföretag ska bedriva sin rörelse, bedriva tillsyn 

över fondföretag inom PPM-systemet och sanktionera fondföretag. Vid 
införandet av premiepensionssystemet bekräftade lagstiftaren denna 

princip i förarbetena till socialförsäkringsbalkens 64 kapitel. 

	

3.5 	Pensionsmyndigheten har dock infört bestämmelser där myndigheten 

kräver att fondföretag i sin verksamhet ska följa god sed på 
premiepensionsmarknaden och betingat sig rätt att fatta beslut om 

sanktioner mot fondförvaltare endast på basis av "bedömda" brister i 
allmän lämplighet. Detta strider på ett uppenbart sätt mot lagstiftarens 

syfte med att införa ett krav i 64 kap 19 § socialförsäkringsbalken på att 
bolaget har slutit samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. 
Pensionsmyndigheten har varken tilldelats rollen som regulator eller som 
tillsynsmyndighet, utan den rollen är förbehållen Finansinspektionen eller 

dess utländska motsvarighet, i Allras fall tillsynsmyndigheten i 
Luxemburg. 

	

3.6 	Vid införandet av premiepensionssystemet förklarade regeringen att 
endast förvaltare som har tillstånd att utöva fondförvaltning och som står 

under tillsyn får medverka i premiepensionssystemet.4  Samma krav ska 

gälla för utländska fondförvaltare. I propositionen uttalades att: 

"Vanliga värdepappersfonder skall alltså få ta emot medel för 
förvaltning inom premiepensionssystemet. Därmed bör också 
fondföretag från andra EES-länder, som driver verksamhet som omfattas 
av EG:s direktiv om kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(det s.k. UCITS-direktivet, 85/611/EEG) ha rätt att med stöd av tillstånd 
från hemlandet driva fondverksamhet inom ramen för 
premiepensionssystemet. Likaså bör fondföretag från länder utanför 

1  Prop. 1997/98:151, s.411. 
2  Prop. 1997/98:151, s. 723. 
3  Det framgår bland annat av förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten. 
4  Prop. 1997/98:151, s. 409. 
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EES, som har fått tillstånd av Finansinspektionen att driva 
fondverksamhet i Sverige, ha rätt att medverka i systemet. Härigenom 
skapas ytterligare förutsättningar för ett brett utbud av fonder. De 
utländska fondföretagen kommer att stå under tillsyn från hemlandet 
och kan bedriva verksamheten från filial eller genom 
gränsöverskridande verksamhet."5  (vår kursivering) 

	

3.7 	I förevarande fall har varken den svenska Finansinspektionen eller den 

luxemburgska motsvarigheten (som utöver tillsyn över Allra) ingripit. 
I stället har Pensionsmyndigheten ingripit med stöd av Samarbetsavtalet, 

vilket enligt lagstiftaren och förarbetena endast ska avse tekniska frågor 
om det praktiska samarbetet. Till yttermeravisso har 
Pensionsmyndigheten till grund för sitt beslut lagt kritik mot vissa 
transaktioner som redan har granskats och accepterats av 
Finansinspektionen. 

	

3.8 	Utöver att en myndighet måste ha en generell kompetens att bedriva viss 
verksamhet krävs lagstöd om myndighetens åtgärd gäller något 

betungande för en enskild — exempelvis ett ingrepp i en rättighet eller en 
disciplinär påföljd med stor rättsverkan — antingen genom att riksdagen 

själv lagstiftar eller att något delegationsbemyndigande ges år regeringen 
eller en förvaltningsmyndighet att meddela regler i ämnet. Något sådant 

stöd i lag finns inte för Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera 
Allras fonder. 

	

3.9 	I förarbetena till lagstiftningen rörande premiepensionssystemet uttalades 
tydligt att fondföretag som uppfyller de i lagen uppställda kraven, det vill 
säga har rätt att driva vanlig fondverksamhet i Sverige, också har "rätt att 
delta i premiepensionssystemet".6  Därav följer också att beslutet från 
Pensionsmyndigheten utgör en tydlig disciplinär påföljd; Allras Fonder 
avregistreras och samtliga fondandelar ska inlösas. För detta krävs 

lagstöd. Även detta framgår av förarbetena. I förarbetena uttalades bland 
annat att: 

"Som nyss angetts skall samtliga fondförvaltare som har rätt att utöva 
fondverksamhet i Sverige fa ta emot medel för förvaltning i 
premiepensionssystemet. Det hindrar dock inte att det i lagstiftningen 
om premiepensionssystemet ställs upp särskilda krav på dem som får 
förvalta medel inom systemet, t. ex. när det gäller avgiftsstruktur och 

5  Prop. 1997/98:151, s. 409. 
6  Se exempelvis prop. 1997/98:151, s. 409. 
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information, så länge dessa krav är generellt tillämpliga och inte endast 
riktade mot utländska fondföretag."7  (vår kursivering) 

	

3.10 	Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allra innebär att Allra är 

utestängt från att verka på premiepensionsmarkanden och är därför helt 
jämförbart med situationen att en myndighet återkallar ett tillstånd för en 
enskild att bedriva viss ekonomisk verksamhet på grund av upplevda 
missförhållanden. 

	

3.11 	Pensionsmyndighetens handläggning av ärendet innefattar också en rad 
allvarliga handläggningsfel, bland annat vad gäller 
Pensionsmyndighetens utredningsskyldighet, kommunikationsskyldighet, 

skyldighet att ge skäligt rådrum och kravet på beslutsmotivering. Även 
dessa brister talar för att beslutet tills vidare inte ska få verkställas. 

Beslutet brister också i likformighet och proportionalitet. 

	

3.12 	Pensionsmyndigheten har som Allra endast upptäckt genom begäran att 
utfå allmänna handlingar från Pensionsmyndigheten att material och 
information tillförts ärendet utan att Allra beretts tillfälle att kommentera 

eller bemöta. Allra begärde dessutom vid upprepade tillfållen skäligt 
rådrum för att besvara frågor som ställts av myndigheten, men 
Pensionsmyndigheten krävde att Allra skulle inkomma med sina svar 
med mycket kort varsel. När Allra inkom på den utsatta tiden, klockan 

12.00 den 16 mars 2017, med svar och material om cirka 260 sidor 
återkom myndigheten i emailform 45 minuter senare och begärde 
telefonmöte klockan 15.45. Vid telefonmötet blev det uppenbart att 
myndighetens beslut i realitet var fattat redan när myndigheten kallade till 

telefonmötet. Allra ifrågasätter således starkt att myndigheten på 45 
minuter kunnat på ett sakligt och korrekt sätt tillgodogöra sig 

komplicerad finansiell och juridisk materia om 260 sidor och på basis av 
materialet fatta ett välunderbyggt beslut. Myndighetens beslut 

meddelades muntligen vid telefonmötet, varpå beslutet efter telefonmötet 
skickades per email till Allra, samtidigt som myndigheten inledde en 
presskonferens där beslutet offentliggjordes. 

	

3.13 	Myndighetens beslut bygger på vag och svepande kritik mot förhållanden 

utan att myndigheten bestyrkt något konkret fel. I centrala avseenden 
grundas beslutet på helt irrelevanta omständigheter, omständigheter som 
Allra inte beretts tillfälle att kommentera på före beslutet, kvasimoraliska 
omdömen och på transaktioner som redan granskats och accepterats av 

Finansinspektionen som inte riktat någon kritik häremot. 

'Pim). 1997/98:151, s. 410 f. 
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3.14 	Ovanstående rättsliga slutsatser om bristen på lagstöd och dess 

konsekvenser stöds av bifogat rättsutlåtande från professorer 
Joakim Nergelius, Bilaga 5. 

4 	Överklagbarhet 

4.1 	Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras Fonder är 

överklagbara i enlighet med 22 § förvaltningslagen. Ett beslut från en 
förvaltningsmyndighet är överklagbart om det är ägnat att i inte alltför 

obetydlig mån påverka någons personliga eller ekonomiska situation.' 
I förevarande fall är beslutet uttryckligen ägnat att ha en betydlig 
påverkan på Allras ekonomiska situation, vilket bland annat följer av att 

Pensionsmyndigheten förklarat att beslutet ska gå i omedelbar 
verkställighet och därmed har positiv rättskraft (samtliga fondandelar ska 

inlösas)? 

4.2 	Det är också tydligt att Pensionsmyndighetens beslut innefattar 
myndighetsutövning. Detta förändras inte av att Pensionsmyndigheten 
tillämpar Samarbetsavtalet. Avgörande är om det är fråga om utövning av 

en befogenhet att bestämma om vissa förhållanden.' När en 
förvaltningsmyndighets verksamhet framstår som exklusivt statlig gäller 

föreskrifter som reglerar förhållandet mellan myndigheten och kunderna 
förhållandet mellan enskilda och det allmänna.11  Har avtalsvillkoren 

karaktär av faktiska krav på den enskilde, på grund av att det allmänna 
befinner sig i en rättslig eller faktiskt monopolställning, på ett område där 

den enskilde är i starkt behov av att ingå avtal, föreligger en situation där 
myndigheten har befogenhet att bestämma om vissa förhållanden.' I 
sådana fall är utgångspunkten att myndighetsutövning föreligger. Så är 
onekligen fallet i detta ärende. 

8  Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 uppl., 2014, s. 163 f; Strömberg & Lundell, 
Allmän förvaltningsrätt, 26 upp!., 2014, s. 204; och Bolin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens 
grunder, 2 upp!., 2007, s. 246. Se också RÅ 1996 ref 43 och RÅ 2007 ref 7. 
9  Jämför IliFD:s motivering i RÅ 2004 ref 8. 
I° Se SOU 2010:29, s. 102. 
II Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 upp!., 1999, s. 165. 
12  Madell, Det allmänna som avtalspart, 1998, s. 142. 
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5 	Yrkanden 

5.1 	Allra yrkar att förvaltningsrätten upphäver Pensionsmyndighetens beslut 
av den 16 mars 2017 att avregistrera fonderna Allra Strategi Lagom 
(286179) ISIN LU1209020087, Allra Strategi Modig (250340) ISIN 
LU1209020830, Allra Strategi Försiktig (322008) ISIN LU1209008116 

och Allra Strategi Ränta (895227) ISIN LU0910945848. 

5.2 	Allra yrkar att förvaltningsrätten upphäver Pensionsmyndighetens beslut 

av den 16 mars 2017 att säga upp samarbetsavtalet mellan 
Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management S.A. ingånget den 
22 juli 2015. 

5.3 	Allra yrkar att förvaltningsrätten omedelbart ska förordna att besluten i 
punkterna 5.1-5.2 ovan tills vidare inte ska gälla (inhibition) i enlighet 

med 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

5.4 	Allra yrkar att förvaltningsrätten omedelbart ska besluta Allra tills vidare 
inte ska vara skyldigt att lösa in Pensionsmyndighetens fondandelar 
i fonderna Allra Strategi Lagom (286179) ISIN LU1209020087, Allra 

Strategi Modig (250340) ISIN LU1209020830, Allra Strategi Försiktig 
(322008) ISIN LU1209008116 och Allra Strategi Ränta (895227) ISIN 

LU0910945848 (annat interimistiskt förordnande) i enlighet med 28 § 
förvaltningsprocesslagen. 

6 	Tidsfrist för inkommande med grunder och ytterligare 
omständigheter 

6.1 	Allra kommer under dagen att inkomma med utveckling av grunderna för 
sitt överklagande och sitt yrkande om inhibition. Med anledning av den 

mycket stora tidspressen översänds emellertid redan nu denna 
sammanfattning, så att förvaltningsrätten ska ha möjlighet att översiktligt 

sätta sig in i ärendet. 

6.2 	Allra hemställer om att förvaltningsrätten — snarast — återkommer med ett 

besked om när Allra senast under dagen måste återkomma i dessa delar, 
för att förvaltningsrätten ska ha möjlighet att fatta beslut om inhibition 

före helgen. 

7 	Om pensionsspararnas ställning 

Allras begäran om inhibition är utformad så att Allras Fonder fortfarande 
kommer att vara "köpstoppade" inom PPM-systemet även om det 
interimistiska yrkandet bifalls. Allras yrkanden innebär inte heller någon 
inskränkning i enskild pensionssparare rätt och möjlighet fritt att byta 

från Allras fonder (eftersom en order om inlösen grundad på 

D-2633145-v1 



Gernandt &Danielsson 	 9 

pensionssparares begäran enligt 64 kap. 25 § socialförsäkringsbalken inte 

omfattas av inhibitionen). 

* * * 

Stoc olm som ovan 

Marcus Johansson 
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