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Remissvar (Fi2019/01595/FPM)
Vissa ytterligare ändringar i placeringsreglerna
för Första-Fjärde AP-fonderna
Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets
promemoria (Fi2019/01595/FPM) Vissa ytterligare ändringar i
placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna.
Promemorian föreslår ändringar av placeringsreglerna för Första–
Fjärde AP-fonderna i syfte att öka kostnadseffektiviteten,
avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar
i illikvida tillgångar samt ge Första–Fjärde AP-fonderna liknande
förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.
Saco avstår från att lämna synpunkter i detalj på promemorians förslag
men vill understryka vikten av att det regelverk Första-Fjärde APfonderna lyder under ger, i enlighet med promemorians intentioner,
möjlighet till långsiktiga och kostnadseffektiva placeringar med god
avkastning. Saco är av uppfattningen att AP-fonderna idag förvaltas väl
med god avkastning och till låga kostnader, men att det också är av vikt
att regelverket följer med och anpassas till den snabba utveckling som
sker på de finansiella marknaderna.
Därmed ges Första-Fjärde AP-fonderna lika förutsättningar som andra
institutionella investerare. Saco menar därför att det är av betydelse att
AP-fonderna ges goda möjligheter till långsiktiga och kostandeffektiva
investeringar i onoterade infrastrukturföretag, vilket också framfördes i
Sacos remissvar på regeringens promemoria Ändrade regler för FörstaFjärde AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM), men också i illikvida
krediter.
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Som argument för de begräsningar som promemorians förslag alltjämt
innebär framförs bland annat högre kostnader vid t ex
direktinvesteringar i form av ökade behov av resurser och kompetens
hos AP-fonderna. Saco menar dock att eventuellt ökade kostnader av
detta slag måste storleksmässigt sättas i relation till effekterna av högre
investeringskostnader (t ex fondavgifter) och lägre
avkastningsmöjligheter på Första och Fjärde AP-fondernas långsiktiga
resultat och i förlängningen framtida pensioner.
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