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Pensionsmyndighetens beslut beträffande 
Allra Asset Management S.A. 

Vi företräder Allra Asset Management S.A. ("Allra"). Av skäl som framgår nedan 
tillställs detta brev Pensionsmyndighetens styrelse. 

Den 16 mars 2017 beslutade Pensionsmyndigheten att avregistrera Allras fonder i 
premiepensionssystemet samt att säga upp det samarbetsavtal som tidigare gällt 

mellan myndigheten och Allra. Beslutets innebörd och verkningar är att Allras 
fonder avregistreras, att Allra och Allras fonder fråntas rätten att ta emot 
premiepensionsmedel (dvs, att delta i premiepensions systemet) samt att samtliga 
fondandelar i Allras fonder ska lösas in. Beslutets verkningar är synnerligen 

långtgående. Beslutet är också av stor principiell betydelse, bl.a. eftersom det 
väcker allvarliga frågor om gränserna för myndighetens kompetens och det 

uppdrag man erhållit av lagstiftaren, det avser fondförvaltare med en betydande 
marknadsandel på premiepensionsmarknaden, det väcker frågor om beslutets 
förenlighet med konkurrensrätten, Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna och EU-rätten och det är första gången Pensionsmyndigheten 

tillämpar de långtgående maktbefogenheter som myndigheten menar att man 
utrustat sig med i villkoren för samarbetsavtalet av den 1 oktober 2016. 

Dessutom har vi anledning att tro att Pensionsmyndighetens styrelse inte har fått 
möjlighet att ta ställning till de nya och principiellt viktiga synpunkter som Allra 
framförde avseende myndighetens kompetens att agera genom bolagets svar till 
Pensionsmyndigheten. Svaret lämnades myndigheten klockan 12.00 den 

16 mars 2017, före det att generaldirektören i princip omgående fattade sitt beslut 
avseende Allra. Allra påvisade i svaret att myndigheten saknade kompetens att 

agera som tillsynsmyndighet, att ställa materiella krav på fonder och fondförvaltare 
som går längre än socialförsäkringsbalkens krav, att sanktionera fondförvaltare 
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bakvägen genom ett samarbetsavtal samt att åberopa sig på bestämmelser i 
samarbetsavtalet som skulle utöka den i författning fastlagda kompetensen. 

Allra har därefter fått kännedom om att Pensionsmyndigheten i en skrivelse till 

regeringen den 16 mars 2017 själv bekräftat att myndigheten inte utan ytterligare 

lagstiftning besitter sådan kompetens och sådana befogenheter, se Bilaga 1. 

Allra begär mot ovanstående bakgrund att Pensionsmyndighetens styrelse snarast 
omprövar generaldirektörens beslut av den 16 mars 2017 och därigenom beslutar: 

(a) Att upphäva Pensionsmyndighetens beslut 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. 

(b) Att upphäva Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017 att säga 
upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset 

Management S.A. ingånget den 22 juli 2015. 

(c) Att återkalla Pensionsmyndighetens order om inlösen av andelar i fonderna 

Allra Strategi Lagom (286179) IS1N LU1209020087, Allra Strategi Modig 
(250340) ISIN LU1209020830, Allra Strategi Försiktig (322008) ISIN 

LU1209008116 och Allra Strategi Ränta (895227) ISIN LU0910945848, 
om en sådan order om inlösen inte grundas på en begäran från en 

pensionssparare enligt 64 kap 25 § socialförsäkringsbalken. 

(d) Att underrätta Allra, fonderna Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, 

Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta samt fondernas 
förvaringsinstitut UBS Europe SE om att ordern om inlösen av andelar 

återkallats. 

(e) Att Pensionsmyndigheten ska vidta alla andra tänkbara åtgärder för att 

begränsa innebörden och verkningarna av beslutet den 16 mars 2017, 
inklusive att vidta sådana positiva åtgärder som erfordras för att inte tillfoga 
Allra ytterligare skada och att underlåta åtgärder som tillfogar sådan skada. 

Grunderna för att Pensionsmyndighetens beslut är felaktigt följer av Allras 

överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm, 

se Bilaga 2 och Bilaga 3. Det förhållandet att Allra överklagat 
Pensionsmyndighetens beslut till högre instans, och därvid även begärt inhibition, 
utesluter enligt Allras uppfattning inte att Pensionsmyndigheten omprövar beslutet, 
så länge det kan ske snabbt och enkelt och utan att vara till nackdel för Allra. 

Allra har också noterat att Pensionsmyndigheten den 21 mars 2017 publicerade en 
"nyhet" på sin web sida under rubriken "Allras fonder avregistreras från fondtorget 
— vad händer nu?". I nyheten uppmanar Pensionsmyndigheten personer som 
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tecknat livförsäkringar hos bolag inom Allra-koncernen att välja andra billigare 
alternativ. Myndigheten rekommenderar också personer som har avtal med bolag 

inom Allra-koncernen, att skriftligen säga upp avtalen. Varken de aktuella 
livförsäkringarna eller avtalen har något med premiepensionen att göra, vilket 
Pensionsmyndigheten också upplyser om. Informationen har också genom en 
handling benämnd "Information om avregistrering av fonder" skickats till de drygt 

100 000 pensionssparare som valt Allras fonder i premiepensionssystemet, se 

Bilaga 4. 

Pensionsmyndigheten har inget som helst uppdrag att agera utanför 
premiepensionsområdet. Tillsynen över livförsäkringsverksamheten inom Allra-

koncernen utövas av Finansinspektionen. Pensionsmyndighetens uttalanden 
rörande livförsäkringar och andra frågor utanför premiepensionsområdet är härtill 
mycket anmärkningsvärda, eftersom uttalandena ger intrycket av att vara ett 

ytterligare ingripande mot bolag inom Allra-koncernen (jfr RÅ 2004 ref 8 
angående Livsmedelsverkets information om vissa olivoljor). Allra begär att 
Pensionsmyndighetens styrelse omgående omprövar och undanröjer beslutet att 

publicera den ifrågavarande informationen, tillser att ett tydligt klargörande görs av 
innebörden att Pensionsmyndigheten saknar uppdrag utanför 
premiepensionsområdet och att uttalandena således ska bortses ifrån, tillser att 
klargörandet lämnas på myndighetens hemsida och tillställs de pensionssparare 

som erhållit informationsbrevet, samt offentligt ber om ursäkt för överträdelsen. 

Som Pensionsmyndighetens styrelse torde vara väl bekant med är läget för Allras 

vidkommande akut och Allra förutsätter därför att denna skrivelse omgående 
behandlas av Pensionsmyndighetens styrelse varvid styrelsen gör ett tydligt 

ställningstagande i fråga om Pensionsmyndighetens kompetens att agera och 
lagligheten i myndighetens åtgärder. Frågorna i den här skrivelsen är av sådan 
karaktär att de inte rättsligen kan delegeras till generaldirektör eller annan 

tjänsteman 
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