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Med stöd av bilagda behörighetshandlingar, bilaga la+c, anmäler vi oss som
ombud för Allra Asset Management S.A. ("Allra"). Allra inkommer härmed med
ansökan om stämning jämte hemställan om intermistiskt beslut.
1

Anmälda överträdelser

1.1

Allra anmäler Pensionsmyndighetens åtgärd att säga upp
Samarbetsavtalet mellan Allra och Pensionsmyndigheten, bilaga 2.
("Samarbetsavtalet") den 16 mars 2017 så som varandes ett missbruk av
dominerande ställning enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen samt artikel 102
FEUF.

1.2

Allra anmäler Pensionsmyndighetens åtgärd att den 16 mars 2017
avregistrera följande fonder som alla är sub-fonder till Allras paraplyfond
Allra S.A., SICAV: Allra Strategi Lagom (286179) ISIN LU1209020087,
Allra Strategi Modig (250340) ISIN LU120902830, Allra Strategi
Försiktigt (322008) ISIN LU1209008116 och Allra Strategi Ränta
(895227) ISIN LU091094584 ("Fonderna") i premiepensionssystemet
("PPM") så som varandes ett missbruk av dominerande ställning enligt
2 kap. 7 konkurrenslagen samt artikel 102 FEUF;

1.3

Allra anmäler Pensionsmyndighetens åtgärd att med början den 16 mars
2017 påbörja inlösenförfarandet av Fonderna i PPM så som varandes ett
missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 7 konkurrenslagen samt
artikel 102 FEUF;

1.4

Allra anmäler Pensionsmyndighetens åtgärd att den 14 februari 2017
införa köpstopp för Fonderna i enlighet med § 10.5 st. 2 i
Samarbetsavtalet så som varandes ett missbruk av dominerande ställning
jämte 2 kap. 7 konkurrenslagen samt artikel 102 FEUF.

2

Konkurrensverkets beslut den 21 mars 2017

2.1

Allra inkom den 17 mars 2017 med klagomål till Konkurrensverket
avseende ovan påtalade överträdelser. Klagomålet har den 21 mars
avskrivits från vidare handläggning av Konkurrensverket, bilaga 3, vilket
öppnar möjligheten för Allra att väcka talan enligt 3 kap. 2 §
konkurrenslagen vid Patent- & marknadsdomstolen.

2.2

Beträffande Pensionsmyndighetens åtgärd att påbörja inlösenförfarandet
av Fonderna i PPM hade denna inte påbörjats vid tiden för klagomålets
ingivande och omnämndes därför inte i klagomålet till Konkurrensverket.
Men åtgärden får ändå anses inrymmas i det agerande från
Pensionsmyndighetens sida som Konkurrensverket beslutat att inte utreda
vidare.
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Hemställan

3.1

Allra hemställer att Patent- & marknadsdomstolen jämte 3 kap. 1 §
konkurrenslagen ålägger Pensionsmyndigheten att återta sin uppsägning
av Samarbetsavtalet samt fullgöra sina skyldigheter i enlighet med
Samarbetsavtalet;

3.2

Allra hemställer att Patent- & marknadsdomstolen jämte 3 kap. 1 §
konkurrenslagen

3.3

(a)

förbjuder Pensionsmyndigheten att med grund i sitt beslut av den
16 mars 2017 lämna order om inlösen av andelar i Fonderna eller
att i övrigt vidta åtgärder för att inlösa andelar i Fonderna, om en
sådan order om inlösen inte grundas på en begäran från en
pensionssparare enligt 64 kap 25 § socialförsäkringsbalken.

(b)

ålägger Pensionsmyndigheten att återkalla redan lämnade order
om inlösen av andelar i Fonderna med grund i
Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017, om en sådan
order om inlösen inte grundats på en begäran från en
pensionssparare enligt 64 kap 25 § socialförsäkringsbalken,
varvid Pensionsmyndighetens återkallelse ska riktas till Allra,
Fonderna och Fondernas förvaringsinstitut UBS Europe SE;

(c)

återinföra Allra och dess Fonder i Pensionsmyndighetens register
över fonder och förvaltare inom premiepensionssystemet;

(d)

ålägger Pensionsmyndigheten att upphäva köpstoppet avseende
de Köpstoppade Fonderna.

3

Allra hemställer att Patent & marknadsdomstolen beslutar att ålägga
Pensionsmyndigheten skyldigheterna enligt 2.1 — 2.3 ovan intermistiskt.
Allra hemställer att det interimistiska beslutet enligt 2.4 förenas med
kraftfullt verkande vite.

4

Omständigheter i sak

4.1

Beslut från Pensionsmyndigheten den 16 mars 2017

4.2

Pensionsmyndigheten har den 16 mars 2017 ansett att Allra och dess
Fonder inte längre är berättigade att ta emot pensionsmedel inom
premiepensions systemet samt beslutat att (i) avföra Allra och dess Fonder
ur Pensionsmyndighetens register samt att (ii) säga upp Samarbetsavtalet.
Beslutet bifogas som bilaga 4.

4.3

Pensionsmyndighetens beslut anges sammanfattningsvis ha fattats på
grund av följande omständigheter:
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1) att Allra skulle ha brutit mot "relevant consumer protection laws"
(vilka lagar eller bestämmelser eller hur Allra brutit mot dessa anges
inte) och "best practices in the field of premium pensions" (dvs. "god
sed på preiniepensionsområdet"), vilket är något som
Pensionsmyndigheten uppfann och ensidigt valde att införa i
Samarbetsavtalet så sent som i oktober 2016 (se punkt (i) i Beslutet),
2) att Fondernas placeringsstrategi är "questionable" och att det i
Pensionsmyndighetens "opinion" är "likely" att denna har använts för
att gynna icke namngivna personer som är "associated" med Allra (se
punkt (ii) i beslutet) utan närmare redogörelse för hur och när så
skulle ha skett,
3) Att Allra Capital Markets Ltd skulle ha gjort "spectacular profits" på
bekostnad av pensionssparare och som ett resultat av "conflict of
interests" som Allra inte borde ha tillåtit i verksamheten (se punkt
(iii) i Beslutet) utan närmare redogörelse för hur och när så skulle ha
skett,
4) Att vissa icke-namngivna styrelseledamöter och befattningshavare i
Allra, Allra Capital Markets och Allra S.A. Sicav tidigare har varit
"involved in highly questionable and controversial transactions of a
similiar kind" (se punkt IV i Beslutet) utan närmare redogörelse för
hur och när så skulle ha skett.
4.4

Pensionsmyndighetens slutsats av detta i sitt beslut och icke närmare
specificerade "relevant circumstances" är att Fonderna bedöms
"unsuitable", dvs, olämpliga för PPM och därför ska avregistreras med
hänvisning till punkt 6.4(vii) i Samarbetsavtalets allmänna villkor. Denna
avtalsbestämmelse lät Pensionsmyndigheten ensidigt införa i
Samarbetsavtalets allmänna villkor i oktober 2016.

4.4.1

Beslutet innebär att Pensionsmyndigheten därefter söker inlösa samtliga
andelar i Allras Fonder för att överföra likvide till Sjunde AP-Fonden, en
av staten förvaltad fond. I Pensionsmyndighetens beslut anges "{als a
result of the Agency' s decision to de-register the relevant funds, all the
Agency' s shares in [Fonderna] will be subject to redemption by the
Agency".

4.4.2

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 säkerställa Allras rätt att
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Pensionsmyndigheten inte lämnar en order om inlösen och även återkallar
en redan lämnad sådan order.
4.4.3

Pensionsmyndigheten generaldirektör Katrin Westling Palm har i en
intervju med TT uppgett följande (se artikel publicerad på GöteborgsPostens hemsida den 16 mars 2017, bilaga 7).
"- En sälj order 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"

4.4.4

I artikeln anges vidare att
"[m]yndigheten har säkrat återbetalningen genom kontakter med de
institut i Luxemburg där Allra-sparamas pengar nu finns."

4.4.5

Pensionsmyndigheten kommer således att genomföra inlösen av samtliga
andelar i Allras Fonder oberoende av Allras inställning att
Pensionsmyndigheten saknar rätt att låta inlösa andelarna i Fonderna.

4.5

Allra och Allras fonder i PPM

4.5.1

Allra är ett luxemburgskt förvaltningsbolag och förvaltare av Fonderna.
Förvaltningen av Fonderna sker enligt tillstånd från tillsynsmyndigheten i
Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF"). Allra står därmed under tillsyn av CSSF och har ett
omfattande regelverk att förhålla sig till inom ramen för utövandet av den
tillståndspliktiga verksamheten.

4.5.2

Genom att Allras fonder Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och
Allra Ränta finns registrerade i PPM har svenska pensionssparare
möjlighet att välja att placera sina premiepensionsmedel i Allras fonder.

4.6

PPM

4.6.1

PPM är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Det nuvarande PPM
infördes år 1998 bestämmelserna om PPM finns nu mer i 64 kap.
socialförsäkrings-balken. Bestämmelserna innebär sammanfattningsvis
att medel som motsvarar fastställd pensionsrätt för premiepension (2,5
procent av pensionsspararnas pensionsgrundande inkomst) fonderas, att
pensionsspararen har möjlighet att själv bestämma om förvaltningen av
de medel som fonderas för dennes räkning, samt att pensionernas storlek
är beroende av värdeutvecklingen på de fonderade medlen.

4.6.2

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet som har inrättats för att
"administrera och informera" om den allmänna pensionen, där
premiepensionen ingår. Från och med år 2010 har de statliga
pensionsfrågorna huvudsakligen samlats hos den nya
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Pensionsmyndigheten. Tidigare ansvarade Premiepensionsmyndigheten
för premiepensionen. Pensionsmyndigheten fungerar i sin
premiepensionsverksamhet som ett försäkringsbolag. Det innebär bland
annat att det är Pensionsmyndigheten som äger fondandelarna i de fonder
som pensionsspararna väljer. Det är därmed Pensionsmyndigheten som
svarar för konto- och fondhandelsadministrationen gentemot
pensionsspararna.
4.6.3

Kapitalförvaltningen av premiepensionsmedel sker genom placering hos
fondförvaltare. När pensionsrätt för premiepension har fastställts för en
pensionssparare ska Pensionsmyndigheten föra medel som motsvarar
pensionsrätten till förvaltning i värdepappersfonder eller fondföretag som
uppfyller vissa krav enligt 64 kap. 19 § socialförsäkringsbalken. I de fall
pensionsspararen inte själv väljer någon fond kommer medlen att placeras
i fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

4.6.4

Första gången en pensionssparare erhåller premiepensionsmedel ges han
eller hon tillfälle att välja en eller flera fonder att placera sin
premiepension i. Om pensionsspararen inte gör ett aktivt val mellan de
fonder som finns anslutna till PPM placeras medlen i Statens
Årskullsförvaltningsalternativ (SÅFA), som förvaltas av Sjunde APfonden. Pensionsspararen kan därefter när som helst göra ett aktivt val av
fonder.

4.6.5

Pensionsspararen kan välja att placera sina premiepensionsmedel i upp
till fem fonder. Det är möjligt att när som helst byta fonder utan avgifter
eller skattekonsekvenser. Nya medel som kommer in på en
pensionssparares premiepensionskonto placeras i enlighet med dennes
senast valda fördelning, det vill säga den procentuella fördelning mellan
fonder som tillämpades vid pensionsspararens senaste val eller byte av
fonder.

4.6.6

PPM är utformat som ett fondförsäkringssystem, där kapitalförvaltningen
sker i värdepappersfonder som sköts av fristående fondförvaltare.
Pensionsmyndigheten är formellt andelsägare i de värdepappersfonder
där medel placeras men det är de enskilda pensionsspararna som
bestämmer om placeringen och som bär den finansiella risken.

4.6.7

Vid valet av organisation för förvaltningen av PPM ansåg regeringen att
den lämpligaste formen var att välja en myndighetskonstruktion. De
avgörande skälen för detta var dels att försäkringsvillkoren regleras i lag,
dels att möjligheterna till insyn i försäkringsverksamheten ökar om den
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bedrivs av en myndighet i stället för av ett bolag.' I en särskild lag, lagen
(1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet, regleras bl.a. vilka bestämmelser i
försäkringsrörelselagen (1982:713) som ska gälla för
Pensionsmyndigheten.
4.7

De lagstadgade kraven på fondförvaltare i PPM

4.7.1

För att trygga att fondförvaltningen i PPM bedrivs i sunda former
föreslog regeringen vid införandet av systemet att endast förvaltare som
har tillstånd att utöva sådan verksamhet och som står under tillsyn får
medverka i PPM.2 Enligt lagstiftaren skulle alltså bedömningskriteriet för
en sund och lämplig och fond, fondförvaltare och fondverksamhet endast
vara att fondförvaltaren upprätthöll sitt tillstånd.

4.7.2

Beträffande utländska fonder uttalades i propositionen att:
"Vanliga värdepappersfonder skall alltså få ta emot medel för
förvaltning inom PPM. 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. UCITSdirektivet, 85/611/EEG) ha rätt att med stöd av tillstånd från
hemlandet driva fondverksamhet inom ramen för PPM (vår
kursivering). Likaså börfondföretag från länder utanför EES (vår
kursivering), 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
(vår kursivering) och kan bedriva verksamheten från filial eller genom
gränsöverskridande verksamhet."3
4.7.3

De krav som uppställs på fondförvaltare i PPM i den nuvarande
lagstiftningen återfinns i 64 kap. 19 § socialförsäkringsbalken. Kraven
motsvarar i allt väsentligt de som uppställdes när PPM infördes år 1998. I
bestämmelsen anges att:
"Överföring [...]får göras till fonder som har anmälts för registrering
hos Pensionsmyndigheten och som förvaltas av fondförvaltare som
1. har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46)
om värdepappersfonder,
2. har slutit samarbetsavtal med myndigheten,

Se prop. 1997/98:151 s. 404.
Se prop. 1997/98:151, s. 409.
3 Se prop. 1997/98:151, s. 409.
1

2
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3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana
informationshandlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18
§§ lagen om värdepappersfonder till pensionssparare som
har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens
fonder i PPM,
4. har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av
fondandelar,
5. har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning,
inte ta ut avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av
myndigheten, och
6. har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera
dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade
på olika kostnadsslag, dels de kostnadsbelopp som
dagligen belastat fonden redovisade per fondandel, med
angivande av hur stor del som avser
förvaltningskostnader, inldusive kostnader för förvaring
av fondtillgångama.

4.7.4

Utgångspunkten är följaktligen att den som har rätt att driva vanlig
fondverksamhet i Sverige också har rätt att delta i premiepensionssystemet. Av 64 kap. 20 § socialförsäkringsbalken följer att
premiepensionsmedel som huvudregel endast får placeras hos fondföretag
som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, det vill
säga företag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i UCITSdirektivet. Utöver detta får dock fondföretag som inte hör hemma inom
EES eller som, om det hör hemma där, inte omfattas av UCITS-direktivet
efter tillstånd från Finansinspektionen marknadsföra och sälja andelar i
företaget i Sverige (64 kap. 21 § socialförsäkringsbalken).

4.7.5

Det innebär att de fondföretag som har rätt att delta i premiepensionssystemet står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande
tillsynsmyndigheter inom EES i enlighet med UCITS-direktivet.

4.7.6

Beträffande kravet att fondförvaltaren har anmält sina fonder för
registrering hos Premiepensionsmyndigheten uttalades i de ursprungliga
förarbetena till lagstiftningen att kravet var nödvändigt för att både
myndigheten och de enskilda skall veta vilka aktörer som deltar i PPM.4
Det uttalades härvid också att det behövs rutiner för överföring av
information och medel mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltama,
vilket enligt regeringens mening bäst löses genom avtal mellan

4

Prop. 1997/98:151, s. 411.
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myndigheten och fondförvaltarna, bland annat eftersom förvaltarna i stor
utsträckning måste anpassa sig till de tekniska lösningar som
myndigheten valt.5 Syftet med samarbetsavtalet mellan fondförvaltaren
och Pensionsmyndigheten är följaktligen att reglera det "praktiska
samarbetet" om bland annat rutiner för överföring och eventuell
överenskommelse om reducering av avgifter.
4.8

Pensionsmyndighetens uppdrag och befogenheter inom PPM

4.8.1

Pensionsmyndigheten är inte tillsynsmyndighet för de fondföretag som
deltar i PPM. Tillsynen över fondföretagen utövas av Finansinspektionen
eller motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder.

4.8.2

Pensionsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att
administrera och betala ut den allmänna pensionen samt att ge såväl
generell som individuell information om pensionen. Det framgår bland
annat av förordning (2009:1173) med instruktion för
Pensionsmyndigheten.

4.8.3

Pensionsmyndighetens uppdrag inom PPM följer av 64 kap.
socialförsäkringsbalken. Av 64 kap. 3 § socialförsäkringsbalken följer att
Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepension.
Pensionsmyndighetens uppdrag innefattar:
(i)

att för varje pensionssparare föra ett premiepensionskonto
som visar utvecklingen av pensionsspararens
tillgodohavande i PPM (64 kap. 5 §);

(ii)

att lösa in pensionsspararens fondandelar om
pensionsspararen begär övergång till livränta (64 kap. 12—

(iii)

att ansvara för förvaltningen av de avgiftsmedel som har
förts till Riksgäldskontoret enligt vissa lagrum
(64 kap. 15 och 16 §§);

(iv)

att föra över medel som motsvarar pensionsrätt för
premiepensionen till värdepappersfonder eller fondföretag
(64 kap. 18 §);

(v)

att registrera fonder som anmälts till
Pensionsmyndigheten samt ingå samarbetsavtal rörande
det praktiska samarbetet med fondföretagen (64 kap. 19
§);

5
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(vi)

att bestämma ett högsta antal fonder som får registreras
för en fondförvaltare (64 kap. 22 §);

(vii)

att på begäran av pensionsspararen placera om spararens
fondmedel på det sätt som spararen anger (64 kap. 25 §);
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(viii) att föra över tillkommande medel eller ta ut medel för den
som redan har premiepensionsmedel placerade i fonder
(64 kap. 28, 30 och 31 §§); samt
(ix)

att ta ut avgifter för skötseln av PPM (64 kap. 37-41 §§)
samt ta ut avgifter för kostnaderna vid överföring av
pensionsrätt och fondbyten (64 kap. 44 och 45 §§).

4.8.4

I 64 kap. 40 och 41 §§ socialförsäkringsbalken har Pensionsmyndigheten
uttryckligen givits rätt att ta ut avgifter från fondförvaltare för att täcka
myndighetens kostnader för registrering av fonder och information om
fonder. Av 41 § följer också att uppgift om detta ska finnas i det
samarbetsavtal som Pensionsmyndigheten ska ingå med fondförvaltaren
enligt 64 kap. 19 § 2 socialförsäkringsbalken.

4.8.5

Även Pensionsmyndighetens rätt att avtala om en prisreduktion med de
förvaltare som vill delta i PPM har givits lagstöd. I 64 kap. 19 § 5 anges
nämligen att fondförvaltaren ska ha åtagit sig att, "med eller utan särskild
prisnedsättning", inte ta ut avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av
Pensionsmyndigheten. I de ursprungliga förarbetena uttalades det att:
"Eftersom förvaltningsavgiften reducerar fondandelsvärdet kommer
fondförvaltarnas avgifter i PPM att påverka storleken på
pensionsspararnas tillgodohavande på premiepensionskontot. Till följd
av att pensionsförmånerna skall beräknas med utgångspunkt i
tillgodohavandet på respektive pensionssparares
premiepensionskonto, kommer fondförvaltarnas avgifter att påverka
den utgående pensionens storlek.
Mot denna bakgrund är det angeläget att Premiepensionsmyndigheten
ges möjlighet att avtala om en prisreduktion med de fondförvaltare
som vill delta i PPM. Överenskommelsen bör tas in i det avtal som
skall slutas mellan myndigheten och respektive fondförvaltare."6

4.8.6

6

I de fall Pensionsmyndigheten avseende premiepensionen givits
befogenheten att utföra uppgifter som inte är av administrativ eller
informativ karaktär har detta skett genom uttryckligt lagstöd.

Prop. 1997/98:151, s. 413.
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Ett illustrativt exempel är Pensionsmyndighetens rätt att med stöd av
64 kap. 22 § bestämma ett högsta antal fonder som samtidigt får
registreras för en fondförvaltare. Vid införandet av bestämmelsen
uttalades det i förarbetena att:
"Nuvarande regler medger inte någon begränsning av det antal fonder
som samtidigt erbjuds i PPM. Fondförvaltare som har rätt att utöva
fondverksamhet och som slutit s.k. samarbetsavtal med
[Premiepensionsmyndigheten] och i övrigt uppfyller de krav som anges i
8 kap. 3 § [lagen om inkomstgrundande ålderspension] har en principiell
rätt att anmäla ett obegränsat antal fonder för registrering hos
[Premiepensionsmyndigheten].
Mångfald i kapitalförvaltningen är av väsentlig betydelse i premiepensionssystemet. Det är således viktigt att pensionssparama har ett stort
och varierat utbud av fonder att välja mellan. Detta talar mot att införa
en möjlighet att begränsa antalet fonder som erbjuds inom systemet.
Samtidigt kan det antas att det är attraktivt för många förvaltare att av
marknadsföringsskäl anmäla så många av sina fonder som möjligt till
systemet. Om ett mycket stort antal fonder anmäls till
[Premiepensionsmyndigheten] riskerar systemuppbyggnaden att
påverkas negativt. Även driften av systemet kan störas. Även om det
självfallet är väsentligt att pensionsspararna har en mångfald av fonder
att välja ur, bör av dessa skäl en begränsning av fondema övervägas.
En rimlig avvägning mellan å ena sidan intresset av valfrihet för
pensionssparama och å andra sidan omsorgen om att systemet kan tas i
drift så snart och säkert som möjligt är att [Premiepensionsmyndigheten]
får befogenhet att begränsa det antal fonder som en och samma
förvaltare samtidigt kan ha registrerade hos myndigheten.
Även med en sådan gräns för antalet fonder i systemet skall det finnas
ett varierat fondutbud för pensionsspararna. Begränsningarna bör därför
inte utformas snävare än nödvändigt. Utrymme bör finnas för ett
tämligen heltäckande sortiment med bl.a. aktie-, obligations- och
blandfonder. [Premiepensionsmyndigheten] får inte heller begränsa
fonderna så att konkurrensen mellan fondförvaltarna snedvrids."7
(våra understrykningar)

4.8.8

7

Pensionsmyndigheten (då Premiepensionsmyndigheten) gavs följaktligen
"befogenhet att begränsa det antal fonder" som en och samma förvaltare
samtidigt kan ha registrerade.

Prop. 1998/99:98, s. 25 f. och s. 39.
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4.8.9

Pensionsmyndigheten har inte givits någon annan befogenhet att begränsa
vilka fonder som finns registrerade eller vilka fondförvaltare som
registrerar fonder hos Premiepensionsmyndigheten.

4.8.10

Sammanfattningsvis faller det utanför Pensionsmyndighetens behörighet
att utöva tillsyn över de fondföretag som deltar i PPM. Utanför
Pensionsmyndighetens behörighet faller också beslut om vilka
fondföretag som får delta i PPM, beslut om vilka fonder som ska vara
tillgängliga för pensionsspararna inom PPM, beslut "köpstopp", beslut
om avregistrering eller andra ingripande mot fonder eller fondföretag
inom PPM.

12

4.8.11 Pensionsmyndigheten får inte heller vare sig det sker genom föreskrift,
genom avtal med förvaltare eller genom krav som uppställs för införande
i myndighetens register uppställa lämplighetkrav för att en fond och
fondförvaltare ska få delta i systemet.
4.8.12 Förekomsten av tillstånd hos förvaltaren är det enda av lagstiftaren
accepterade kriteriet.
4.9

Samarbetsavtalet

4.9.1

För att ett fondföretags fonder ska bli valbara i PPM ska företaget alltså
ha slutit samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten, se 64 kap 19 §
socialförsäkringsbalken.

4.9.2

Det aktuella samarbetsavtalet är ett dokument på en sida, bilaga 5, och får
sitt innehåll genom allmänna villkor som Pensionsmyndigheten antar och
som avtalet hänvisar till. Villkoren är de samma för alla fondförvaltare.
Något utrymme till individuell förhandling föreligger inte för enskilt
fondföretag och förelåg inte för Allra.

4.9.3

De allmänna villkoren ger dessutom Pensionsmyndigheten rätt att själv
ändra villkoren efter det att samarbetsavtal ingåtts. Denna möjlighet har
Pensionsmyndigheten begagnat sig av vid flera tillfällen, senast när
villkoren daterade 1 januari 2015 uppdaterades till de senaste, daterade
den 1 oktober 2016, bilaga 6. Någon rätt att förkasta sådana ändringar
föreligger inte för det individuella fondföretaget.

4.9.4

Den rätt som Pensionsmyndigheten betingat sig att köpstoppa och den
rätt att avregistrera vissa fonder vid brott mot "god sed" på
premiepensionsmarknaden eller då myndigheten "bedömer" att vissa
fonder inte är lämpliga att ha registrerade i systemet framgår av § 6.

5

Pensionsmyndighetens åtgärder att (i) säga upp
Samarbetsavtalet, (ii) avregistrera Fonderna, (iii) utan
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instruktion från sparare inlösa fondandelarna samt (iv) införa
köpstopp avseende Fonderna utgör ett missbruk av
dominerande ställning
5.1

Inledning

5.1.1

Allra gör gällande att Pensionsmyndighetens åtgärder avseende
avregistrering, inlösen och köpstopp av Fonderna samt uppsägningen av
Samarbetsavtalet utgör ett förbjudet missbruk av en dominerande
ställning enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen samt enligt artikel 102 FEUF.

5.1.2

Att artikel 102 FEUF är tillämplig framgår redan av att ett flertal fonder
som erbjuds inom ramen för PPM är utländska och tillhandahålls av
fondföretag registrerade i andra EU-länder.

5.1.3

Pensionsmyndigheten ska anses vara ett företag i konkurrensrättslig
mening när myndigheten vidtagit aktuella åtgärder mot Allra och därtill
har man en dominerande ställning på den marknad där åtgärderna har
vidtagits. Åtgärderna utgör ett diskriminerande och utestängande
missbruk av den dominerande ställningen och de kan inte anses vara
objektivt motiverade. Nedan utvecklas de olika kriterierna för varför ett
missbruk föreligger.

5.2

Pensionsmyndigheten är ett företag i konkurrenslagens mening

5.3

För att förbudet mot missbruk av en dominerande ställning ska vara
tillämpligt krävs att Pensionsmyndigheten i det aktuella ärendet kan anses
vara ett företag i konkurrensreglernas mening.

5.4

Enligt 1 kap. 5 § konkurrenslagen avses med företag en fysisk eller
juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell
natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning.

5.5

Företagsbegreppet är väl utvecklat i EU-rättslig praxis (vilken också styr
tolkning och tillämpning av den svenska konkurrenslagen)8 och det är
vanligt att också offentliga myndigheter har ansetts utgöra företag i
konkurrensrättslig mening. Det avgörande för om en viss enhet utgör ett
företag är verksamhetens natur, dvs, om enheten bedriver ekonomisk
verksamhet. Det finns inget krav på att verksamheten ska bedrivas med
vinstsyfte och det har heller ingen betydelse i vilken rättslig form
verksamheten bedrivs eller hur den finansieras.9

8
9

Se prop. 1992/93:56, s. 19-20.
EU-domstolen - mål C-41/90, Höfner och Elser / Macrotron, punkt 21-22.
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5.6

Till stöd för att Pensionsmyndigheten ska anses vara ett företag i den
situation det aktuella klagomålet avser kan följande anföras.

5.7

Pensionsmyndighetens verksamhet i de delar som rör det påldagade
beslutet är till sin natur av ekonomisk och kommersiell natur.
Pensionsmyndigheten själv köper t.ex. in fondandelarna från deltagande
fondbolag. Av betydelse är också att tillträdet till PPM regleras via avtal
med Pensionsmyndigheten. Myndigheten ingår således avtal med varje
fondföretag som tillhandahåller fonder inom ramen för premiepensionen.

5.8

Nu nämnda avtal har Pensionsmyndigheten själv i detta ärende (och i ett
tidigare ärende mot Falcon Funds) beskrivit som varandes ett civilrättsligt
avtal. Pensionsmyndigheten har också i det sammanhanget hävdat att
tillämpningen av avtalet inte utgör myndighetsutövning och att
meddelanden om hur avtalet tillämpas utgör partsbesked, inte
överklagbara förvaltningsbeslut, bilaga 8. Pensionsmyndighetens
bedömningar delades av Förvaltningsrätten när Falcon Funds överklagade
myndighetens beslut, bilaga 9, och har också delats av Förvaltningsrätten
den 20 mars 2017 när Allra överklagade Pensionsmyndighetens beslut,
bilaga 10. Bedömningen har också delats av Förvaltningsrätten när en
enskild sparare, Finn Hallberg överklagade Pensionsmyndighetens beslut,
bilaga 11.

5.8.1

Dessutom, även om Pensionsmyndighetens beslut rent faktiskt skulle ha
karaktär av myndighetsutövning så är det inte en myndighetsutövning i
konkurrenslagens mening. Här rör det sig nämligen i så fall om ett
agerande utan stöd i lag.

5.8.2

För att myndighetsutövning ska föreligga i konkurrensrättens mening
krävs att åtgärderna är författningsstyrda. Så är tveklöst inte fallet här.

5.8.3

Konkurrenslagens myndighetsutövningsbegrepp förutsätter i synnerhet
att agerandet faller inom det område där myndigheten har anförtrotts att
agera. Det finns nämligen inget konkurrensrättsligt skäl till varför en
myndighet som agerar utanför sin kompetens att vidta viss åtgärd skulle
kunna undgå konkurrensrättens verkningar genom påstå att åtgärder
förvisso är konkurrensskadliga, förvisso saknar objektiva skäl förvisso
saknar stöd i offentligrättslig lagstiftning, men hade varit
myndighetsutövning om det funnits offentligrättsligt stöd för åtgärden.

5.8.4

Som framgår av avsnitt 4.2-4.8 i Allras inlaga den 20 mars 2017, bilaga
14 till Förvaltningsrätten ("F-inlagan") saknar Pensionsmyndigheten
kompetens att föreskriva materiella kriterier för fonders och fondföretags

14
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tillträde till premiepensionsmarknaden (inklusive att uppställa krav såsom
at följa "god sed" och att fonder och fondförvaltare ska vara "lämplig").
5.8.5

Tillträdet till marknaden för premiepensionen för fondföretagen sker rent
faktiskt på grundval av det avtal som tecknas med Pensionsmyndigheten
och det är också tillämpningen av sagda avtal som ligger till grund för
myndighetens agerande och åtgärder vidtagna mot Allra.

5.8.6

Ovanstående förhållanden talar med styrka för att Pensionsmyndigheten
ska anses agera i egenskap av ett företag i konkurrensrättslig mening i det
nu aktuella ärendet.

5.8.7

När det gäller de interimistiska yrkandena måste det anses uteslutet att
domstolen skulle kunna komma till annan slutsats än att myndighetens
åtgärder i vart fall för närvarande måste anses inte utgöra
myndighetsutövning. I annat fall skulle ju domstolen och
förvaltningsrätterna i den interimistiska delen nå helt motsatta slutsatser
där en av dessa logiskt sett måste vara fel. Domstolen borde rimligen för
sin del utgå från att myndighetens egen bedömning och
förvaltningsrättens bedömning är korrekt. Om det finns skäl att sedermera
ompröva den inställning är en annan sak. Situationen är dessutom helt
likvärdig med att Pensionsmyndigheten skulle ha vitsordat att dess
åtgärder inte utgör myndighetsutövning.

5.9

Den relevanta marknaden

5.9.1

En överträdelse i form av ett missbruk från Pensionsmyndighetens sida
fordrar att myndigheten har en dominerande ställning på en i ärendet
relevant marknad.

5.9.2

De förfaranden klagomålet gäller hänför sig alla till möjligheten för Allra
att till kundkollektivet kunna erbjuda och marknadsföra sina fonder i
konkurrens med andra fondföretag. Ett köpstopp, en avregistrering och ett
uppsagt Samarbetsavtal betyder, vart och ett, för Allras vidkommande att
man inte tillåts delta i konkurrensen om kundernas fondplaceringar av
premiepensionen. Pensionsmyndighetens åtgärder syftar således till att
styra/reglera det utbud som kunderna kan välja fonder ur. Myndigheten
har en central och avgörande roll på denna marknad som tillhandahållare
av det samlade utbud som konkurrerande fondföretag erbjuder sina
potentiella kunder.

5.9.3

Mot denna bakgrund kan den i ärendet relevanta marknaden definieras
som marknaden för tillhandahållandet av ett sammanhållet utbud av
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fonder avsett för placeringen av de medel som av staten avsatts för
premiepension.1° Eftersom dessa medel är helt öronmärkta för placering
inom det utbud som Pensionsmyndigheten tillhandahåller är de fonder
som erbjuds inom premiepensionen inte utbytbara mot alternativa
placeringsformer eller andra fonder. Kunderna kan alltså inte välja några
andra placeringar än de som tillhandahålls av Pensionsmyndigheten.
Därtill, om kunden inte gör ett aktivt val placeras medlen på i förväg
bestämd premiepensionsfond (7:e AP-fonden).
5.10

Dominerande ställning på den relevanta marknaden

5.10.1 På en marknad definierad som marknaden för tillhandahållandet av ett
sammanhållet utbud av fonder avsett för placeringen av de medel som av
staten avsatts för premiepension kontrollerar Pensionsmyndigheten
ensamt tillträde och eventuella avlistningar, köpstopp m.m. Myndigheten
måste därför anses ha ett faktiskt monopol och därmed en dominerande
ställning på denna marknad.
5.11

Missbruk

5.11.1 Ett företag med en dominerande ställning har ett särskilt ansvar att inte
genom sitt beteende hämma konkurrensen på marknaden» Företag i en
monopolställning har ett särskilt strängt ansvar. 12 kap. 7 § 2 st. 3 p.
anges att missbruk kan bestå i att "tillämpa olika villkor för likvärdiga
transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel."
Detta diskrimineringsförbud är uttryck för en allmän princip om
likabehandling som innebär att lika situationer inte får behandlas olika
och att om så sker måste det finnas objektivt godtagbara skäl för detta.
5.11.2 Diskrimineringsförbudet avser att säkerställa att konkurrensen på
marknaden inte snedvrids eller med andra ord att vissa handelspartner
inte får en konkurrensnackdel. Begreppet konkurrensnackdel ska förstås
så att ett ifrågasatt beteende ska försämra konkurrenssituationen för vissa
av dominantens handelspartner till förmån för andra. För att
konkurrensen ska anses snedvridas torde krävas att konkurrensnackdelen

1° Denna avgränsning har stora likheter bl.a. med den marknadsavgränsning som gjordes av

Marknadsdomstolen i mål 2005:27 (FAC Flygbussama m.fl.) och där Luftfartsverket i sin egenskap
av flygplatshållare konstaterades kontrollera tillträdet till den marknad där inblandade aktörer sökte
konkurrera. På samma sätt kontrollerar Pensionsmyndigheten tillträdet till marknaden för
premiepensionen.
11 Se t.ex. EU-domstolen - mål 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie Michelin / Europeiska
kommissionen, punkt 57.
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har en materiell inverkan på förmågan att konkurrera för det eller de
företag som drabbas.12
5.11.3 Av särskild betydelse i förevarande ärende är att det inte måste föreligga
en utestängning eller avskärmning av konkurrenter till det dominerande
företaget för att ett missbruk ska föreligga. Ett dominerande företag och i
synnerhet ett monopol kan göra sig skyldigt till ett missbruk genom att
utan godtagbara skäl diskriminera sina leverantörer (eller kunder) utan att
det dominerande företaget självt konkurrerar med dem.13
5.11.4 Vid sidan av diskrimineringen är det aktuella missbruket också direkt
utestängande för Allras del. Det betyder att samma konkurrensrättsliga
principer ska tillämpas som vid ett dominerande företags
leveransavstängning till en existerande kund. En sådan avstängning är
endast konkurrensrättsligt acceptabel om dominanten kan uppvisa
objektivt godtagbara skäl för sin avstängning.
5.11.5 I det aktuella ärendet är det inte och kommer det inte att vara tvistigt att
Pensionsmyndigheten har (i) avregistrerat Allras Fonder, (ii) infört
köpstopp avseende Allras Fonder, (iii) beslutat att låta inlösa
fondandelarna i Allras Fonder och (iv) sagt upp Samarbetsavtalet. Dessa
åtgärder, tillsammans och var för sig, innebär att Allra tvingats lämna
premiepensionsmarknaden och att det är Pensionsmyndigheten som
egenhändigt beslutat att så ska ske. Konkurrensen på marknaden har
därmed snedvridits på det sätt som beskrivits ovan dvs. Allras
möjligheter att konkurrera på premiepensionsmarknaden har helt
eliminerats och Pensionsmyndighetens åtgärd har således haft en direkt
materiell effekt på Allras konkurrensförmåga.
5.11.6 Det ska också påpekas att oavsett vad som avtalats mellan
Pensionsmyndigheten och de olika fondföretagen i ingångna
samarbetsavtal rörande tänkbara sanktioner så ankommer det på
Pensionsmyndigheten att inte tillämpa sanktioner på sätt som strider mot
det konkurrensrättsliga regelverket och som kan utgöra ett missbruk. Det
är tillräckligt för att missbruk av dominerande ställning skall kunna
konstateras att det styrks att det agerande som ett företag med
dominerande ställning har gjort sig skyldigt till tenderar att begränsa
konkurrensen eller, med andra ord, att företagets agerande kan ha en
sådan inverkan. Det är alltså tillräckligt för ett missbruk att den faktiska

Karlsson och Östman — Konkurrensrätt sid. 717-718 (5 uppl. 2014).
Se Göta Hovrätt T 33-00 Staten genom Luftfartsverket / SAS och EU-domstolen mål C-52/07
Kanal 5 och TV 4.
12
13
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åtgärd som vidtas anses oförenlig med konkurrensrättsliga krav.
Eventuella sanktioner vidtagna av dominanten Pensionsmyndigheten
måste således vara objektiva, proportionerliga och likabehandlande för att
undgå att utgöra missbruk av myndighetens dominerande ställning.14
5.12

Objektivt godtagbara skäl?

5.12.1 Pensionsmyndigheten har således som monopolist och dominerande
företag vidtagit åtgärder som helt eliminerat Allras möjligheter att verka
på den aktuella marknaden. För att undgå en överträdelse av förbudet mot
missbruk av en dominerande ställning måste myndighetens agerande
anses motiverat på objektiva grunder. Det måste alltså finnas skäl till att
just Allra ska drabbas av avregistrering, köpstopp och uppsagt
Samarbetsavtal samtidigt som Allras konkurrenter inte gör det. Det måste
också finnas objektiva skäl till att avstänga Allra från leverans av tjänster
(tillhandhållande av fonder) till PPM. Det ska också finnas skäl till varför
en så ingripande och drakonisk åtgärd måste tillgripas istället för en
mindre ingripande sådan.
5.12.2 I sammanhanget ska det betonas att det är Pensionsmyndigheten som har
bevisbördan för att det föreligger sådana objektiva omständigheter som
medger att olika behandling15 kan tillåtas ske.
5.12.3 Pensionsmyndigheten har dock överhuvudtaget inte redovisat några vare
sig konkreta skäl och än mindre objektivt godtagbara sådana i sitt beslut
av den 16 mars 2017.
5.12.4 Pensionsmyndighetens beslut anges ha fattats på grund av följande
omständigheter i sammanfattning:
(a)

att Allra skulle ha brutit mot "relevant consumer protections
laws" (vilka lagar eller bestämmelser eller hur Allra brutit mot
dessa anges inte) och "best practices in the field of premium
pensions" (dvs. "god sed på premiepensionsområdet"), vilket är
något som Pensionsmyndigheten uppfann och ensidigt valde att
införa i Samarbetsavtalet så sent som i oktober 2016 (se punkt (i)
i Beslutet),

(b)

att Fondernas placeringsstrategi är "questionable" och att det i
Pensionsmyndigheten "opinion" är "likely" att denna har använts

Se skiljedom meddelad i Stockholm den 20 februari 2012 i Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts skiljeförfarande nr V 101/2010, upprätthållen av Svea Hovrätt i mål T 4487-12
samt av HD i mål T 5767-13
15 Se Tribunalen - mål T-128/98 Aeroports de Paris mot Europeiska Kommissionen, punkt 202.
14
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för att gynna icke namngivna personer som är "associated" med
Allra (se punkt (ii) i beslutet),
(c)

Att Allra Capital Markets Ltd skulle ha gjort "spectacular profits"
på bekostnad av pensionssparare och som ett resultat av "conflict
of interests" som Allra inte borde ha tillåtit i verksamheten (se
punkt (iii) i Beslutet),

(d)

Att vissa icke-namngivna styrelseledamöter och
befattningshavare i Allra, Allra Capital Markets och Allra S.A.
Sicav tidigare har varit "involved in highly questionable and
controversial transactions of a similiar kind" (se punkt IV i
Beslutet)

5.12.5 Pensionsmyndighetens slutsats av detta och icke närmare specificerade
"relevant circumstances" är att Fonderna bedöms "unsuitable", dvs.
olämpliga för PPM och därför ska avregistreras med hänvisning till punkt
6.4(vii) i Samarbetsavtalets allmänna villkor. Denna i och för sig ogiltiga
avtalsbestämmelse lät Pensionsmyndigheten ensidigt införa i
Samarbetsavtalets allmänna villkor i oktober 2016.
5.12.6 Pensionsmyndighetens motivering och redogörelse för skälen bakom
beslutet går inte längre än vad som ovan redovisats och motiveringarna
stannar därför vid oprecisa och svepande uttryck och anklagelser.
Pensionsmyndigheten, som har bevisbördan för att objektivt godtagbara
skäl föreligger, har således inte i något enda avseende kunnat styrka att
sådana objektiva skäl föreligger.
5.12.7 Som ett exempel på den nivå Pensionsmyndighetens argument och skäl
befinner sig kan nämnas att det vid ett telefonmöte som hölls mellan
Allra och myndigheten den 16 mars (strax före myndighetens beslut
fattades) angavs från myndighetens sida att en sådan transaktion som
myndigheten betecknade som tvivelaktig var en transaktion involverande
Oak-Capital. Denna transaktion är dock granskad av Finansinspektionen
och denna myndighet hade inget att erinra efter sin granskning, se
bilagorna 12 och 13.
5.12.8 När det gäller så kallade conflicts of interest kan sägas att påståendet är
mycket vagt. Men att döma av vad myndigheten ställt frågor om så tycks
formuleringen avse handeln mellan systerbolagen Allra och Allra Capital
Markets Ltd. Här ska då sägas att motsvarande organisationsstruktur och
koncerninterna handel förekommer hos ca 50 % av deltagarna i PPM och
i sig inte står i strid med det regulatoriska regelverket.
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Det sagda understryker att Pensionsmyndighetens beslut är illa
underbyggt och att det synes vara framkallat av den uppmärksamhet som
media ägnat frågan snarare än en tillräcklig granskning av fakta i ärendet.
5.12.9 Allra har vidare utvecklat frågan om objektiva skäl för
Pensionsmyndigheten i F-inlagan och en hänvisning görs därför också till
avsnitt 9 i detta yttrande, se bilaga 14.
6

Det föreligger synnerliga skäl att ålägga Pensionsmyndigheten att vidta åtgärder

6.1

Allmänt om interimistiska åtgärder
Det är antagligt att det föreligger en allvarlig överträdelse

6.1.1

Som framgår ovan föreligger en hög grad av sannolikhet att
Pensionsmyndighetens åtgärder utgör ett missbruk av myndighetens
dominerande ställning på marknaden. Det är ostridigt att myndigheten har
en dominerande ställning och övervägande skäl talar för att man är ett
företag i konkurrensrättslig mening i det sammanhang aktuella åtgärder
vidtas. Vidare är det visat att det beteende som Pensionsmyndigheten
söker beivra — om det alls går att utläsa av beslutet - tillämpas av ett
flertal andra fondföretag och det finns inga indikationer på att dessa
kritiserats eller är föremål för myndighetens intresse vilket betyder att
myndigheten saknar objektivt godtagbara skäl för sitt agerande.

6.1.2

Överträdelsen är av allvarlig natur då det handlar om ett missbruk av ett
företag med en monopolställning på en marknad som berör i princip hela
Sveriges befolkning.
Det föreligger fara i dröjsmål och överträdelsen riskerar att leda till en
allvarlig och irreparabel skada på konkurrensen eftersom skadan inte
förhindras genom slutligt beslut

6.1.3

I nu aktuellt fall är Pensionsmyndighetens agerande inte bara befarat,
utan ett fullbordat faktum. Pensionsmyndigheten har redan infört ett
köpstopp utan att ha rätt därtill och har beslutat om avregistrering av
Fonderna.

6.1.4

Pensionsmyndigheten har också lagt en sälj order (se sidan 6 i dess inlaga
till förvaltningsrätten, bilaga 8 som innebär inlösen av samtliga andelar i
Allras fonder. I Pensionsmyndighetens beslut anges
"[a]s a result of the Agency' s decision to de-register the relevant
funds, all the Agency's shares in [Fonderna] will be subject to
redemption by the agency".

D-2637918-v1

Gernandt &Danielsson

6.1.5

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 säkerställa Allras rätt att
Pensionsmyndigheten inte lämnar en order om inlösen och även återkallar
en redan lämnad sådan order.

6.1.6

Pensionsmyndigheten generaldirektör Katrin Westling Palm har i en
intervju med TT uppgett följande (se artikel publicerad i Göteborgs
Posten, bilaga 7)
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" - 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"
6.1.7

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 /kikas inställning att
Pensionsmyndigheten saknar rätt låta inlösa andelarna i Fonderna.

6.1.8

Det är alltså redan ett faktum att Pensionsmyndigheten vidtagit och
underlåter att reversera sina åtgärder vilka innebär konkurrens skadliga
effekter.

6.1.9

Allras kundbas representeras av de fondandelar i Allras som formellt
innehas av Pensionsmyndigheten för pensionsspararnas räkning.
Förenklat innebär det att fondandelarna representeras 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
bedriva fondförvaltning enligt Samarbetsavtalet och 64 kap
socialförsäkringsbalken kommer således vara i princip totalt utraderad.

6.1.10 I anledning av Pensionsmyndighetens inlösenorder har också extra
stämma utlysts till den 30 mars 2017 i Fonderna för att behandla frågan
om tvångslikvidation av Fonderna. Pensionsmyndigheten har — med
avvikande från tidigare praxis — lått förstå att man avser att närvara och
rösta. Det kan antas att man med inlösenordern som grund kommer att
rösta för likvidation.
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6.1.11 Mot denna bakgrund kan det utan tvekan slås fast att fara i dröj smål
föreligger. Skadan kan således inte läkas genom att
Pensionsmyndighetens beslut i ett senare skede upphävs.
Intresset av att skydda konkurrensen överväger de negativa effekter som
eventuellt kan uppstå för Pensionsmyndigheten

6.1.12 Effekterna av att ett interimistiskt åläggande inte meddelas blir drastiska
och oreparabla för Allra medan de negativa effekterna för
Pensionsmyndigheten att tills vidare inte tillämpa de aktuella åtgärderna
mot Allra kan bedömas bli minimala eller helt utebli. Det finns således
ingen fara i dröjsmål när det gäller betydelsen av att myndighetens
åtgärder blir omedelbart verkställda.
6.1.13 Med hänsyn till vad som nu sagts och till de konsekvenser som står på
spel för Allra är det tydligt att intresset av att skydda konkurrensen på
marknaden väger tyngre än de negativa effekter som kan drabba
Pensionsmyndigheten.
Det är proportionerligt att besluta om interimistiska åtgärder

6.1.14 Utan ett interimistiskt beslut kommer Allra att orsakas allvarliga och
irreparabla skador. Ett interimistiskt åläggande är därför nödvändigt och
därmed proportionellt, dvs, det överskrider inte vad som är nödvändigt i
detta fall.

Marcus Johansson

Rolf Larsson
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