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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. 

Utfärdad den 9 mars 2023 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 c och 36 §§ lagen (1967:531) om 
tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse. 

10 c §3    Av tillgångarna i sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § och 
som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension får 

1. högst 5 procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jäm-
ställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värde-
papperen eller skuldförbindelserna har getts ut av arbetsgivaren, och 

2. högst 10 procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som
har getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes 
anknytning som arbetsgivaren ingår i. 

Med en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning 
avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från 
risksynpunkt därför att 

– någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera
av de övriga i gruppen, eller 

– de har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga
kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella 
problem. 

Begränsningarna i första stycket gäller inte för tillgångar som svenska 
staten eller en utländsk stat svarar för. 

36 §4    Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över stiftelser som anmälts 
för tillsyn enligt 31 a §. 

Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en anmälan 
från en pensionsstiftelse enligt 31 a eller 31 c §. Finansinspektionen ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt 31 d § och om det 
beslut som inspektionen fattar med anledning av en sådan ansökan. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023. 

1 Prop. 2022/23:47, bet. 2022/23:FiU19, rskr. 2022/23:138. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om 
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i lydelsen enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2022/2556. 
3 Senaste lydelse 2019:825. 
4 Senaste lydelse 2020:394. 
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På regeringens vägnar 

PÅL JONSON 
Fredrik Zanetti 
(Justitiedepartementet) 
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