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T 3660-17; Allra Asset Management SA. .1.
Pensionsmyndigheten

Allra Asset Management S.A. ("Allra") får härmed besvara tingsrättens
föreläggande i aktbilaga 23.
1

Handläggning

1.1

Som svar på tingsrättens fråga begär Allra att dess ansökan snarast ska
prövas. Tingsrätten bestämmer själv vilka handläggningsåtgärder man
därvid önskar vidta inklusive om Pensionsmyndigheten ska föreläggas att
yttra sig.

1.2

Allra noterar dock att Pensionsmyndigheten redan inkommit med inlaga
den 21 mars 2017. Eftersom Allra också den 20 mars 2017
kommunicerade i media att Allra ingivit ansökan om säkerhetsåtgärder
till tingsrätten får förutsättas att Pensionsmyndigheten och dess ombud
arbetat med sitt svar från den 20 mars 2017. Man torde alltså vara väl
insatta i målet. Som nedan kommer att ytterligare utvecklas är det extrem
fara i dröjsmål och tingsrätten synes ha missförstått frågan om
"sabotagerisk" och fara i dröjsmål. Mot den bakgrunden kan under alla
förhållande Pensionsmyndigheten inte ges längre tid för att inkomma
med yttrande än en dag.

1.3

Allra kommer at överklaga tingsrättens beslut att inte fatta ett
interimistiskt beslut. Detta innebär dock inte att handläggningen i
tingsrätten påverkas utan denna ska fortgå med största möjliga hastighet.
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1.4

Det Allra klagar på är nämligen endast tingsrättens beslut att inte fatta
beslut utan hörande av myndigheten, vilket inte får fördröja tingsrättens
handläggning utifrån det beslut tingsrätten fattat.

1.5

Det är nu upp till tingsrätten att besluta om man ska förelägga
myndigheten att yttra sig eller inte och i så fall hr snart. Det noteras dock
att myndigheten redan har yttrat sig. Det kan därför inte bli fråga om
någon säkerhetsåtgärd utan myndighetens hörande längre. Allra menar
därför att rätten kan gå till omedelbart beslut.

2

Faran i dröjsmål och sabotagerisk

2.1

Vad saken handlar om är att Pensionsmyndigheten redan har avregistrerat
Allra, vägrar införa Allra och dess Fonder i registret, redan stängt ute
Allra från PPM-systemet samt redan lagt en inlösenorder — en order om
att alla dess fondandelar ska säljas, se bilaga Nom redan tidigare sagts
innebär detta dels att Allras kundstock kommer att utraderas, dels att det
under luxemburgsk rätt blir aktuellt att sätta fonderna under
tvångsförvaltning i syfte att likvidera dessa (se Allras email).

2.2

Situationen är alltså den att de åtgärder som förringar Allras rätt redan har
vidtagits och att det kan förväntas att Pensionsmyndigheten underlåter att
utnyttja den möjlighet man har att vidta åtgärder för att återkalla dessa
eller begränsa dessas verkningar. Pensionsmyndighetens åtgärder och
underlåtenhet har redan haft betydande effekter men effekterna pågår och
förvärras kontinuerligt.

2.3

Det är olyckligt att tingsrätten låtit sig förvirras av begreppet
"sabotagerisk" som leder tanken till att det som ska påvisas är risk för att
motparten vidtar en ytterligare och positiv åtgärd i framtiden. Den
bedömning som ska göras är nämligen om "det skäligen kan befaras att
motparten genom att utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta
viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövandet av
sökandens rätt".

2.4

Svarandeagerandet kan därmed, som Westberg anger i Det provisoriska
rättsskyddet, bok 3, s. 39 antingen vara såväl förestående som pågående.
Det får bara inte vara fullbordat såväl till handling som till effekt.

2.5

Westberg exemplifierar med svarandeåtgärder som vidtagits men inte
avslutats (s 43), varandeåtgärder där skadeverkningarna inte inträtt, i vart
fall inte till fullo (s 44) samt svarandeåtgärder som allvarligen och på ett
avgörande sätt har skadat sökanden och den kvarvarande, förväntade
delen åtgärden innebär att skadan blir värre (s 45).
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2.6

I detta fall föreligger pågående redan vidtagna åtgärder som har
perdurerande skadeverkningar och som inte är omöjliga att återställa.
Pensionsmyndighete har lagt en säljorder som står i begrepp att exekveras
och Allra själv råder inte över detta då Pensionsmyndigheten approcherat
förvaringsinstitutet UBS direkt och Pensionsmyndigheten verkar för att
sätta Fonderna i tvångsförvaltning. Effekterna har inte inträtt till fullo
men kommer att inträda successivt med allt större skada för Allra. Det är
inte omöjligt för Pensionsmyndigheten att stoppa dessa verkningar
genom att Pensionsmyndigheten t ex återta ordern. Det underlåter dock
myndigheten.

2.7

Det behövs inte påvisas att Pensionsmyndighetens skulle vidta ytterligare
eller positiva åtgärder för att det ska vara klart att Pensionsmyndigheten
åtgärder uppfyller lagens rekvisit. Underlåtenhet räcker t ex.

2.8

Det kan befaras att Pensionsmyndigheten - framgent - försvårar utövande
av Allras rätt och förringar dess värde genom att:
(a)

fortsätta behandla Allra och dess Fonder som oberättigade att
delta i PPS-systemet;

(b)

fortsätta att hålla Allra och Fonderna utanför det av myndigheten
förda PPM-registret;

(c)

underlåta att återkalla sin säljorder trots att inlösen kan undvikas
om myndigheten återkallar den;

(d)

underlåta att informera UBS om att säljorderna inte ska
exekveras;

(e)

ta ytterligare kontakter med förvaringsinstitutet UBS i syfte att
utverka snarast möjliga verkställighet av säljordern; och

(f)

ta ytterligare kontakter med CSSF i Luxemburg i syfte äska om
att Allras Fonder ska försättas i tvångslikvidation.

2.9

Det är dessutom på det sättet att Allra inte helt kan överblicka vilka
ytterligare åtgärder som Pensionsmyndigheten står i begrepp att vidta för
att förringa Allras rätt. Klart är dock att det råder febril aktivitet på
myndigheten för att vidta åtgärder just i syfte att förringa Allras rätt. Man
uttalar sig t ex i media, inklusive med ordalag som innebär påtryckningar
till de som har att beslut om hur myndighetens säljorder ska hanteras.

2.10

Myndigheten har också lyckats utverka en extra stämma i Fonderna den
30 mars 2017 där frågan är om Fonderna ska tvångslikvideras och tydligt
indikerat att man — med avvikande från tidigare praxis — avser medverka
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4

och rösta. Det kan antas att myndigheten avser rösta för likvidation.
Stämman sammankallades genom meddelande till andelsägarna igår. Det
är således tydligt att Pensionsmyndigeten gör allt för att undandra sig en
rättslig prövning och för att göra en rättslig prövning meningslös
eftersom man lyckats göra skadan för Allra irreparabel och oåterkallelig.
2.11

Vad Pensionsmyndigheten i sin skrift anfört om fara i dröjsmål är
förvirrat och fel. Att myndigheten inte disponerar över de medel som
Pensionsmyndighetens fondandelar representerar har överhuvudtaget
ingen betydelse för frågan, som ovan enkelt kan inses. Det avgörande är
att Pensionsmyndigheten disponerar över sitt agerande och dess
möjlighet att vidta eller underlåta handlingar som försvårar utövande av
Allras rätt och förringar dess värde.

2.12

Dessutom kan Allra inte undvika att notera det häpnadsväckande
uttalandet av myndigheten i avsnitt 2.5 att fondföretag saknar rätt att delta
i PPM-systemet och att Pensionsmyndigheten "utan förklaring eller
motiv" kan inlösa spararnas medel i den fond de själva valt. Uttalandet
står i bjär strid med lagtexten i 64 kap socialförsäkringsbalken, vad den
svenska lagstiftaren uttalat i förarbetena, EICMR och EU-stadgan.

3

Övrigt

3.1

Enligt Allras mening måste tingsrätten om man beslutar att förelägga
Pensionsmyndigheten att yttra sig beakta:
(g)

Att myndigheten redan yttrat sig;

(h)

Myndighetens uppfattning att man kan göra precis som man vill
vad gäller inlösen av fondandelar på premiepensionsmarknaden
"utan skäl och motiv";

(i)

Myndighetens pågående angrepp på Allras rättsställning i flera
olika fora;

(j)

Att extra stämma är utsatt i Fonderna den 30 mars 2017.
***

Marcus Johansson
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Klagande: Allra Asset Management SA (Allra)
Ombud Advokaterna Marcus Johansson och Daniel Waerme
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm
Inställning
Pensionsmyndigheten anser att överklagandet av uppsägningen av samarbetsavtalet,
avregistreringen av fonderna och den säljorder söm lagts inte ska prövas av
förvaltningsrätten utan avvisas i sin helhet eftersom de inte är överklagbara
förvaltningsbeslut. Med hänsyn härtill saknas det även rättslig grund för att bifalla
yrkandena om inhibition, varför även &yrkandena ska avvisas. Genom beslut i
Högsta .fötvaltningsdoinstolen den 29 augusti 2016 i mål nr 4224-16 står det numera
helt klart att åtgärder med anledning av Pensionsmyndighetens samarbetsavtal med
fondförvaltare inte utgör överklagbara förvaltningsbeslut:
Premiepensionen och tillämpliga bestämmelser
Pretniepensionen är en del av den allmänna pensionen:och innebär att 2,5
procentenheter av den årliga avsättningen till dön allmänna pensionen om 18,5
procent av löner och andra skattepliktiga ersättningar fonderas. Pensionsspararen har
möjlighet att själv bestämma om förvaltningen av de medel som fonderas för hans
eller hennes räkning. Fonderingen innebär att pensionens storlek gr beroende av
värdeutvecklingen på de fonderade medlen. För att tillgodose möjligheten att fondera
pensionsrätterna tillhandahåller Pensionsmyndigheten ett fondtorg. På fondtorget finns
cirka 850 fonder registrerade som pensionsspararna kan välja mellan. När det gäller
fondinnehaven är konstruktionen av systemet sådan att svenska staten genom
Pensionsmyndigheten är ägare till samtliga fondandelar. Den enskilde spararen äger i
sin tur en fordran på.frarntida pension från den svenska Staten. Värdet på fordran är
beroende av värdeutvecklingen på de fondandelar som pensionsspararen valt att
koppla till fordran.
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www.penslonsrnyndlgheten.se
PensionsmyndIghetan

Telefon

Fax

C-post

Org.nr

Box 304
301 08 Halmstad

0771-771 771
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För förehavandena mellan Pensionsmyndigheten och pensionsspararna finns
bestämmelser framförallt i 64, 89-92 och 110-113 kap. socialförsäkringsbalken samt i
förvaltningslagen (1986:223). När det gäller förhållandena mellan
Pensionsmyndigheten och de fondförvaltare som har fonder registrerade på fondtorget
gäller särskilda regler för investeringsfonder. Dessa regler är harmoniserade genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65 /EG av den 13 juli 2009 om
samordning av lagar och andra författaingar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), UCITS V, i det följande
benämnt UCITS-direktivet.
UCITS-direktivet innehåller grundläggande regler för fondförvaltare som riktar
sig till allmänheten. De fondföretag som uppfyller kraven i direktivet får fritt
marknadsföras och andelarna får säljas i alla medlemsstater. Fondföretag är
företag som har till syfte att med kapital från allmänheten göra kollektiva
investeringar i sådana tillgångar som är tillåtna enligt direktivet och som
tillämpar principen om riskspridning. Andelarna i ett fondföretag ska på
begäran av andelsägarna återköpas eller inlösas med medel ur företagets
tillgångar. Rätten att lösa in andelama är för en fondandelsägare
men försäljningen kan senareläggas om det är i fondandelsägamas intresse.
Utöver det regleras förhållandena mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare i
ett samarbetsavtal (se 64 kap. 19 § socialförsäkringsbalken och prop.1997/98:151 s.
414). Samarbetsavtalet, som vilar på civilrättslig grund, är en frivillig
överenskommelse mellan myndigheten och fondförvaltaren. Samarbetsavtalet
revideras regelbundet och parterna samt branschorganisationer har då möjlighet att
lämna synpunkter på både innehåll och formulering av enskilda klausuler.
Pensionsmyndigheten beaktar synpunkterna och har efter synpunkter i flera fall också
ändrat i samarbetsavtalet. Pensionsmyndigheten kan varken tvinga någon
fondförvaltare att delta på fondtorget eller hindra någon från att på egen begäran
avsluta avtalet. Inte heller föreligger det något krav på att finnas på premiepensionens
fondtorg för att kunna bedriva verksamhet som fondförvaltare. Tvärtom är en
majoritet av de svenska fonderna inte representerade på premiepensionens fondtorg.
Det finns gott om andra aktörer som erbjuder fondtorg där fondförvaltare kan
presentera sina fonder. I det sammanhanget kan nämnas att även andra aktörer som
erbjuder fondtorg gjort bedömningen att Allra inte är lämpliga att marknadsföra på
sina marknadsplatser.
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Pensionsmyndighetens beslut innebär därför inte ett yrkesförbud varken de inre eller
de facto. Inte heller är det ett beslut som på något sätt påverkar företagets tillstånd att
bedriva verksamhet i Sverige eller andra länder i den europeiska gemenskapen. Det
innebär endast ett besked att man inte längre får marknadsföra sig via
premiepensionens fondtorg. Att Allra valt att förlägga den övervägande delen av sin
verksamhet till just premiepensionssysteraet kan inte förändra denna bedömning, lika
lite som det hade påverkat en annan försäkringsgivares rätt att säga upp avtalet med
Allra om Allra haft övervägande delen av sitt inflöde via deras fonder.
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Bakgrund
Åtgärden att stoppa köp av andelar i Allras fonder vidtogs den 14 februari 2017 i
avvaktan på myndighetens vidare utredning kring en eventuell uppsägning och
avregistrering. Detta var således en tillfällig åtgärd.

Allra har haft fyra fonder på premiepensionens fondtorg. Genom att använda en
tveksam och i förlängningen sannolikt skadlig fdrvaltningsstrategi har man genererat
stora mängder transaktioner i så kallade derivatinstrument. Dessa transaktioner har till
stor del hanterats av ett av koncernens bolag, Allra Capital Markets, som därvid gjort
mycket stora vinster.
Allra Capital Markets/Internationals andel av koncernens rörelseresultat uppgick för
2015 till ca 63,5 procent och för 2016 till preliminärt 75,8 procent. Särskilt
anmärkningsvärt för 2015 är att bolaget bedrivit verksamheten endast från den 11
oktober 2015 och till och med den 31 december 2015. Bolagets tillstånd hos tillsynsmyndigheten i Dubai är för övrigt tilldelat först den 30 november 2015 varför det i
själva verket kan vara fråga om endast en månads verksamhet. Under denna korta tid
har bolaget alltså tjänat in ca 65 procent av koncernens rörelseresultat på en wanant av
en typ som inte förekommer i någon annan jämförbar fond.
Allra bekräftar att "näst intill" 100 procent av bolagets omsättning under 2015-2016
(fem kvartal) var relaterad till Allra SA S1CAV samt att inga övriga koneemintema
transaktioner förekommit.
Sammanfattningsvis menar Pensionsmyndigheten att det redan av de uppgifter Allra
själva lämnat framstår som uppenbart att deras strategi inte är i fondandelsägarnas
intresse och att det trots vad företaget påstår inte är en vanligt förekommande strategi
på marknaden. Istället är det sannolikt att strategin syftar till att generera affärer till
kapitaImarknadsbolaget som i sin tur driver nästan all vinst inom koncernen.
Pensionsmyndigheten har haft rätt att som part till avtalet säga upp på grund av grova
avtalsbrott, Såväl Pensionsmyndigheten som bolagets egna revisorer Deloitte Sverige
AB har till Ekobrottsmyndigheten överlämnat anmälan om misstanke om brott, se
bilaga.
Myndigheten bedömde den 16 mars 2017 att samarbetsavtalet med Allra skulle sägas
upp och att fonderna skulle avregistreras från fondtorget.
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Överklagbarliet
Allra yrkar att förvaltningsrätten ska upphäva Pensionsmyndighetens uppsägning av
samarbetsavtalet och avregistrering av bolagets fonder från premiepensionssystemet
samt att dessa beslut tillsvidare inte ska gälla. Vidare yrkas att fcirvaltningsrätten
omedelbart ska besluta att Allra tills vidare inte ska vara skyldigt att lösa in
Pensionsmyndighetens fondandelar.
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Pensionsmyndigheten anser att dessa yrkanden ska avvisas eftersom de aktuella
åtgärderna från myndighetens sida inte utgör överklagbara förvaltningsbeslut.
Forum för prövning av tvist enligt samarbetsavtalet
Uppsägningen och avregistreringen grundar sig på att Pensionsmyndigheten anser att
Allra inte uppfyller vissa förpliktelser som ställs i det civilrättslig
ingångna samarbetsavtalet mellan myndigheten och bolaget. 1 detta avtal finns
bestämmelser om förutsättningar för uppsägning av avtalet (§ 14) och
avregistrering av fonder (§ 6).
1 samarbetsavtalet finns också särskilda bestämmelser om hur tvister rörande
tillkomst, tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande
rättsfrågor ska lösas. Enligt samarbetsavtalet (§ 18) ska sådana tvister prövas
av Stockholms tingsrätt som första instans. De eivilrättsliga frågor som bolaget
nu vill få prövade har sin grund i avtalet. Pensionsmyndigheten anser att de
särskilda bestämmelser som finns för hur tvister enligt avtalet ska lösas
uttömmande reglerar vilket forum som ska pröva frågor som uppkommer till
följd av avtalet. Stockholms tingsrätt är således som första instans rätt forum
för sådan civilrättslig prövning.
Pensionsmyndigheten konstaterar att det inte föreligger någon på offentligrättsliga
föreskrifter grundad rätt för fondförvaltare att få ha fonder på
fondtorget. För att en fondförvaltare ska få registrera sina fonder krävs att
fondförvaltaren och staten, genom Pensionsmyndigheten, träffar ett
civilrättsligt avtal om att fondförvaltaren ska få sina fonder registrerade. De
åtgärder som myndigheten har vidtagit har sin grund i avtalet, som inte är ett
ensidigt åläggande från myndighetens sida. Skulle dessa åtgärder anses överklagbara
skulle det kunna leda till att samma sak prövas först av förvaltningsrätten och sedan av
allmän domstol. Pensionsmyndigheten anser med hänsyn till det sagda att åtgärderna
inte heller är överklagbara med stöd av 22 § förvaltningslagen. Allra är tillförsäkrad
effektiva rättsmedel genom den möjlighet som parterna kommit överens om i
samarbetsavtalet genom att kunna väcka talan i Stockholms tingsrätt.
Överklagbarbet enligt socialförsäkringsbalken
Allra hävdar att de aktuella åtgärderna är överklagbara beslut eftersom
de är fattade av Pensionsmyndigheten i dess myndighetsutövning. Frågan uppkommer
då om det, trots det ovan sagda, finns rätt för Allra att få sitt överklagande prövat av
förvaltningsrätten.
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Pensionsmyndighetens hantering av frågor rörande tillämpningen av samarbetsavtalet
i förhållande till enskilda kontraktuella motparter styrs inte av bestämmelser i
socialförsäkringsbalken (SFB). Den enda paragrafen i SF13 som innehåller någon
bestämmelse i förhållande till samarbetsavtal är 64 kap. 19 §, som reglerar
förutsättningarna för när Pensionsmyndigheten får överföra medel till fonder. En
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förutsättning för sådan överföring är att fondförvaltaren har slutit samarbetsavtal med
Pensionsmyndigheten, Av SFB framgår vidare att enbart beslut rörande förmåner är
möjliga att överklaga enligt den ordning som föreskrivs i 113 kap. SFB.
Enligt 113 kap. 2 § SFB får beslut i ärenden om förmåner enligt balken ändras,
omprövas eller överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 13 -21 §§,
om inget annat följer av bestämmelserna i 22 - 40 §§. Ingen av bestärmnelserna
som 113 kap. 2 § hänvisar till avser samarbetsavtal med fondförvaltare. Inte heller i
förarbetena till SFB finns något resonemang som skulle kunna leda till tolkningen att
frågor om samarbetsavtal mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare kan
omprövas eller överklagas med stöd av bestämmelserna i SFB. De överklagade
åtgärderna kan därför inte omprövas eller överklagas med stöd av SFB.
Överklagbarhet enligt förvaltningslagen

Frågan uppkommer också om åtgärderna är överklagbara enligt förvaltningslagen. Ett
överklagande till förvaltningsdomstol kan, i avsaknad av
särskilda föreskrifter, göras med stöd av 22 § förvaltningslagen. En
förutsättning för att bestämmelsen ska bli tillämplig är dock att det är fråga om
ett förvaltningsbeslut. Förvaltningsbeslut kan definieras som ett uttalande av en
myndighet avsett att vara bestämmande för antingen förvaltningsorganens eller
enskildas handlande. Det är dock av stor betydelse att skilja mellan bindande
förvaltningsbeslut, som innefattar myndighetsutövning, och andra uttalanden.
Med myndighetsutövning avses enligt gängse förvaltningsrättsliga tolkningar
detsamma som framgick av den numera upphävda förvaltningslagen
(1971:290), nämligen utövning av befogenhet att för enskild bestämma om
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat
jämförbart förhållande. Befogenheten att bestämma ska grunda sig på en
bestämmelse i författning eller på ett konkret beslut av riksdagen eller
regeringen. Utanför begreppet myndighetsutövning faller alltså bl.a. en
myndighets ingående eller frånträdande av avtal, affärsverksamhet och
egendomsfcirvaltning, det vill säga ärenden som avgörs genom att myndigheten
träffar avtal (överenskommelse) om saken med någon enskild part. Här
skyddas nämligen den enskildes rätt genom det civilrättsliga regelsystemet och
möjlighet att vid tvist med myndigheten väcka talan vid allmän domstol.
Ärenden som angår statens upphandling, affärsverksamhet,
egendomsförvaltning och privaträttsligt reglerade mellanhavanden i övrigt
berörs därför inte av de regler i lagen, som gäller bara myndighetsutövning.
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I den juridiska doktrinen och i praxis har frågan om uttalanden i form av s.k.
partsbesked utgör överklagbara beslut behandlats, särskilt för de typer av
partsbesked som saknar uttryckliga bestämmelser om överklagande (se
Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010,
nätupplagan, kapitel 3 och kommentaren till 22 §). Med partsbesked menas
ståndpunkter som myndigheter intar när de företräder det allmänna som part i
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civilrättsliga och liknande förhållanden, t.ex. beslut att häva ett köp, att kräva
betalning för en fordran som inte kan utsökas utan föregående dom, att avslå en
begäran om betalningsanstånd, att avböja ett ackordserbjudande och att vägra
betala skadestånd. Partsbesked faller principiellt sett utanför begreppet
myndighetsutövning eftersom saken hår inte avgörs ensidigt genom beslut av
myndigheten. Vid partsbesked gäller inte heller sådana rättsskyddsgarantier
som partsinsyn, kommunikation och beslutsmotivering. Ett viktigt skäl till
detta är att det vid partsbesked finns andra former av rättsskydd för den
enskilde än regler om förvaltningsförfarandet. Här skyddas istället den
enskildes rätt genom det civilrättsliga regelsystemet och möjligheten att vid
tvist med myndigheten väcka talan vid allmän domstol. Den enskilde har
således i dessa situationer andra möjligheter att göra sin rätt gällande. Tillåter
man att ett partsbesked överklagas kan det medföra att samma sak prövas först
av en högre instans efter överklagande och sedan av en allmän domstol, med
risk för motstridiga avgöranden.
Slutsats
Pensionsmyndigheten anser att överklagandet i sin helhet ska avvisas.
Inhibition
Allra yrkar att förvaltningsrätten ska förordna att Pensionsmyndighetens beslut (enligt
arbetsordningen) den 16 mars 2017 att säga upp samarbetsavtalet med Allra och att
avregistrera bolagets fonder från premiepensionssystemet tills vidare inte ska gälla.
Som en följd av att Pensionsmyndigheten bedömer att ovan nämnda beslut inte är
överklagbara anser myndigheten att även yrkandena om inhibition ska avvisas.
När det gäller själva säljordern har den lagts av Pensionsinyndigheten i sin egenskap
av fondandelsägare. Denna order är alltså inte följden av ett förvaltningsbeslut och än
mindre ett uttryck för myndighetsutövning gentemot någon enskild. Ordern innebär
förvisso att Allra år skyldig att genomföra den. Skyldigheten uppstår dock inte som en
följd av myndighetsutövning utan som en följd av regleringen i UCITS-direktivet
såsom det implementerats i luxemburgisk rätt. En fondandelsägarens rätt att utan
närmare förklaring eller motivering återlösa sin investering är ett av fundamenten i det
europeiska fondregelverket.
Det ligger i både Pensionsmyndighetens och Allras intresse att avvecklingen av
myndighetens innehav kan ske under ordnade former.
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Övrigt
De överväganden som gjordes i underinstansernas avgöranden i Högsta
förvaltningsdontstolens mål nr 4224-16 är relevanta även i detta mål och åberopas
därför.
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För det fåll fdrvaltningsrätten ändå bifaller Allras yrkande om inhibition begär
Pensionsmyndigheten att myndigheten får tillfälle att yttra sig i sakfrågan innan
domstolen avgör målet slutligt i sak.

IV ikael Wes berg
Chefsjurist
Pensionstnyndigheten

Bilaga:
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