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Information om intressekonflikter 
 

Allmänt 

 

PRI Stiftelsetjänst AB (Bolaget) är ett helägt dotterbolag till Försäkringsbolaget PRI 

Pensionsgaranti, ömsesidigt. Bolaget är ett värdepappersbolag som lyder under 

finansinspektionens tillsyn. Bolaget tillhandahåller flera olika tjänster främst till pensions-

stiftelser samt till bolagen bakom stiftelserna. 

 

Intressekonflikter kan uppstå dels vid tillhandahållandet av olika tjänster till olika kunder, dels 

mellan olika delar av PRI Pensionsgarantikoncernen och dess kunder. 

 

Bolaget analyserar regelbundet vilka intressekonflikter Bolaget eller dess intressenter utsätts 

för. Bolaget vidtar vidare löpande åtgärder för att motverka intressekonflikter som kan 

påverka en kund negativt. Vidtagna åtgärder innefattar bland annat att affärsområden mellan 

vilka intressekonflikter kan uppstå hålls åtskilda samt att kundinformation behandlas med 

sekretess. I de fall intressekonflikter inte kan undvikas och om intressekonflikterna bedöms 

påverka kunden negativt informerar Bolaget kunderna om den allmänna arten av eller källan 

till intressekonflikten. 

 

Avtal med utomstående 

 

Bolaget har ingått avtal med SEB, Handelsbanken, Ålandsbanken och Catella som innebär 

att Bolaget erhåller viss ersättning baserad på det förmedlade kapitalet beräknad som 

procentuell andel av vid var tid gällande förvaltningsavgift i respektive fond. På kundens 

begäran tillhandahålls detaljerade uppgifter om de grundläggande villkoren för nämnda 

ersättning. 

 

Avtalen med SEB innebär dessutom bland annat att SEB är depåförande institut för de 

depåer som Bolaget tillhandahåller kunden.  

 

Ersättning till anställda  
 

Ersättning till anställda utgår enligt principerna i Bolagets ersättningspolicy. Anställda i 

Bolaget erhåller ingen individuell bonus. Ersättning till anställda kan anses vara en källa till 

intressekonflikter. Information om ersättningar och andra incitament såsom vinstdelning finns 

beskrivet separat.  

 

För mer information, vänligen kontakta vd Per Håkansson. 
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