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Hej medlem! 

Sedan 1998 har vi haft ditt förtroende att förvalta tjänstepension med hållbarhet i fokus. Vi blickar 

tillbaka på 21 mycket framgångsrika år där vi värnat vårt uppdrag att trygga medlemmarnas pens-

ioner och ge en bra avkastning. Även detta år har vår kapitalförvaltning haft en mycket god utveckl-

ing. 

Vi står nu inför en mängd regelförändringar genom att den nya Tjänstepensionslagen träder i kraft 

fullt ut 2020. Det nya regelverket ställer mycket högre krav jämfört med tidigare vilket gör att våra 

kostnader för drift och administration skulle komma att öka enormt vilket ovillkorligen skulle drabba 

medlemmarna/våra pensionssparare. 

Detta leder i sin tur till att vi har gjort bedömningen att det blir omöjligt att ge en god hållbar avkast-

ning till låg avgift och vi ser att det blir mycket svårt att driva verksamheten på ett för medlem-

marna/försäkringstagarna bra och aktsamt sätt. 

Av dessa skäl som vi inte kan påverka har vi därför kommit fram till att vi inte längre kan fortsätta att 

bedriva vår verksamhet. 

Beståndsöverlåtelse 

Prometheus Fullmäktige beslutade den 16/9 att Prometheus under 2020 ska göra en beståndsöverlå-

telse med därefter följande likvidation. Det betyder att vi under 2020 överlåter alla försäkringar till en 

annan tjänstepensionsförvaltare och sedan lägger ner verksamheten. 

En överlåtelse innebär att vi överför alla försäkringar och det pensionskapital som hör till varje försäk-

ring – och utan att någon särskild avgift för detta tas ut. Överlåtelsen ska göras med medlemmar-

nas/försäkringstagarnas bästa för ögonen. Det nya pensionsbolaget fortsätter därefter att förvalta din 

tjänstepensionsförsäkring. 

Vi strävar efter att hitta en stabil, trygg och hållbar mottagare med traditionell förvaltning som är an-

tingen medlemsägd eller partsägd – dvs så lika oss som möjligt. Vi för nu samtal med en av de stora 

tjänstepensionsförvaltarna som är intresserad av att ta över beståndet, men inga formella beslut är 

ännu tagna. 

Vi återkommer med mer information om mottagande tjänstepensionsbolag och detaljerna kring vill-

kor och annat vartefter vi har dessa frågor klara. Följ detta på vår hemsida! 

Hur blir det med min pensionspremie 2019? 

Under 2019 ska alla huvudmän/arbetsgivare fortsätta att betala in dina pensionspremier till Pro-

metheus i enlighet med gällande kollektivavtal – alltså precis som vanligt – och du har fortsättnings-

vis samma rätt till din tjänstepensionsavsättning. 

Vi gör som alltid en årsuppräkning vid årsskiftet då vi lägger på årets ränta. Under februari 2020 

skickar vi ut ett värdebesked med dina uppgifter, tillsammans med ett informationsbrev kring den 

kommande överlåtelsen och allt som gäller för din försäkring hos det nya pensionsbolaget. 

Hur blir det med min pensionspremie 2020? 

Från och med 2020-01-01 försvinner möjligheten att välja Prometheus som förvaltare av din tjänste-

pension. 

Alla huvudmän/arbetsgivare ska rapportera in och betala in pensionspremierna till Foras valcentral – i 

enighet med gällande kollektivavtal. Där väljer du en pensionsförvaltare aktivt, alternativt låter du ick-

evalsalternativet AMF bli din förvaltare. 

Uppdaterad information 

Vi uppdaterar vår hemsida löpande med den senaste informationen – gå gärna in där och läs. 

www.prometheuspension.se 
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