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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2019:809) om 
tjänstepensionsföretag 

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:809) om tjänstepen-
sionsföretag 

dels att 2 kap. 18 § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 2 kap. 18 § ska utgå,  
dels att 2 kap. 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast efter 2 kap. 15 § ska lyda ”Fusion, delning och 

ombildning”, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 16 a och 18 §§, och 

närmast före 2 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse. 

2 kap. 
16 §    För tjänstepensionsaktiebolag gäller följande: 

– Vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 17 § denna
förordning i stället för 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33 och 37 §§ 
aktiebolagsförordningen (2005:559). 

– Vid gränsöverskridande delning av ett tjänstepensionsaktiebolag
tillämpas 2 kap. 16 a § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i stället 
för 1 kap. 38 § första och andra styckena och 39 § aktiebolagsförordningen. 

– Vid gränsöverskridande ombildning av ett tjänstepensionsaktiebolag
tillämpas 2 kap. 16 b § försäkringsrörelseförordningen i stället för 1 kap. 
41 b § första stycket och 41 c § aktiebolagsförordningen.  

Vid tillämpning av 1 kap. 41 e och 41 f §§ aktiebolagsförordningen ska 
det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. 

16 a §    Vid fusion med ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänste-
pensionsförening tillämpas inte 2 kap. 13 och 16 §§ förordningen (2018:759) 
om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas 17 §.  

Vid tillämpning av 2 kap. 18 a och 18 b §§ förordningen om ekonomiska 
föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspek-
tionen. 

17 §    En ansökan enligt 10 kap. 11, 41 eller 62 § lagen (2019:742) om 
tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska under-
tecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande 
tjänstepensionsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande hand-
lingar ges in: 

1. en försäkran på heder och samvete från tjänstepensionsföretagens
styrelser eller verkställande direktörer om 
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a) att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller
enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om 
kontroll av företagskoncentrationer, och 

b) att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller
förordning (EG) nr 139/2004, 

2. sådana handlingar som anges i 11 § första stycket 2–4, när en tjänste-
pensionsverksamhet ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte 
är tillåten till en vinstutdelande verksamhet,  

3. en kopia av fusionsplanen med de handlingar som är bifogade den, och
4. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med

beslut om den tilltänkta fusionen. 
Vid en gränsöverskridande fusion ska även följande handlingar ges in: 
1. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 16 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar 
med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare,  

2. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets eller föreningens
intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 23 kap. 
41 a § aktiebolagslagen eller 16 kap. 36 a § lagen om ekonomiska förening-
ar, och 

3. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt
lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande 
fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är 
tillämplig. 

Underrättelser om beslut 

18 §    Finansinspektionens underrättelse till Bolagsverket enligt 10 kap. 11, 
15, 41, 45 och 62 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om beslut 
som har meddelats med anledning av en ansökan om tillstånd att verkställa 
en fusionsplan ska göras när beslutet har fått laga kraft.   

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

NIKLAS WYKMAN 
Johan Hedberg 
(Finansdepartementet) 
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