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Enligt sändlista

FI Dnr 18-13990
(Anges alltid vid svar)

Remiss – förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och
förslag till ändringar i informationsföreskrifterna
Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om pensionsstiftelser som ska
gälla för de pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100
personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. I föreskrifterna ställs
nya och utökade krav på den information som sådana stiftelser ska lämna.
Vidare föreslås nya krav på innehållet i de styrdokument som dessa
pensionsstiftelser ska upprätta.
För att skapa en mer sammanhållen reglering av pensionsstiftelserna föreslås
även att bestämmelserna i de i dag gällande föreskrifterna om
placeringsriktlinjer och konsekvensanalys förs över till de nya föreskrifterna.
Tillsammans med de ändringar som regeringen föreslår i lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. genomför de nya och ändrade reglerna
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december
2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra
tjänstepensionsdirektivet). De nya föreskrifterna och ändringarna i
informationsföreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2019, vilket är
samtidigt som lagändringarna.
Finansinspektionen bifogar förslag till författningstexter och en
remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16
augusti 2019.
Frågor om remissen besvaras av Anna Wedin på tfn 08-408 98 105 eller e-post
anna.wedin@fi.se.
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Landsorganisationen i Sverige (LO)
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötland län
Näringslivets regelnämnd (NNR)
Pensionsmyndigheten
Regelrådet
SACO
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Svensk försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenskt näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges riksbank
Swedish Pension Fund Association (SPFA)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Tjänstepensionsförbundet
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