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Ändamål 

 

§ 1 
PRI är en ideell förening med säte i Stockholm. 

 

§ 2 

PRI har till ändamål att fastställa beräkningsgrunder för 

arbetsgivares pensionsskuld avseende ålderspensions-

förmåner när arbetsgivaren valt att göra företagsinterna 

avsättningar enligt ITP-planens avdelning 2.  

 

PRI får endast utnyttjas av arbetsgivare vilken, till trygg-

ande av pensioner som avses i första stycket, tecknat 

kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, 

ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti). 

 

§ 3 
PRIs stiftare är Svenskt Näringsliv, Unionen, och Ledarna. 

Medlemmar är stiftarna jämte de ytterligare organisationer 

på arbetsmarknaden, som stiftarna enas om att antaga som 

medlemmar. Annan medlem än stiftarna får utträda på 

egen begäran och skall utträda, om stiftarna därom är ense. 

 

Arbetsgivarens åligganden  

 

§ 4 
Arbetsgivare skall utge de pensionsförmåner som enligt 

ITP-planen avdelning 2 tillkommer enskilda tjänstemän 

jämte sådana tillägg till pensionerna, som motsvarar vad 

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) i 

återbäringsväg beslutar om. 

 

§ 5 
Varje arbetsgivare skall bära kostnaderna för pensionsfall 

vad avser pension som tjänsteman intjänat hos arbets-

givaren. 

 

§ 6 
Arbetsgivaren skall jämlikt PRI Pensionsgarantis allmänna 

försäkringsvillkor för varje räkenskapsår i balans-

räkningen i posten ”Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser” separat under rubriken ”FPG/PRI” 

redovisa eller i särskild pensionsstiftelse ha täckt ett 

belopp motsvarande denna pensionsskuld. 

 

§ 7  

Pensionsskulden är summan av posterna a), b) och c) 

nedan. 

 

a) Kapitalvärde. Med kapitalvärde avses enligt s k 

tryggandegrunder av hos arbetsgivaren intjänade 

pensionsförmåner. Med tryggandegrunder avses de 

försäkringstekniska grunder, som fastställs av PRI 

efter en teknisk/ekonomisk utredning. 

 

b) Konsolideringsreserv. Konsolideringsreserven fram-

räknas enligt normer, som fastställs av PRI på 

grundval av teknisk/ekonomisk utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kvarstående särskilda värdesäkringsmedel. Kvar-

stående särskilda värdesäkringsmedel avser den del 

av särskilda värdesäkringsmedel enligt allmän 

pensionsplan som ej tagits i anspråk, och därför 

kvarstår vid räkenskapsårets slut. De kvarstående 

särskilda värdesäkringsmedlen förräntas efter 

samma räntesats som tillämpas för motsvarande 

avsättningar inom Alecta. 

 

PRI beslutar om arbetsgivarens rätt att använda de 

särskilda värdesäkringsmedlen för skuldtäckning. 

Sådant beslut skall föregås av att Svenskt Näringsliv 

och PTK träffat överens kommelse om användande 

av de särskilda värdesäkringsmedlen. 

 

Kostnadsutjämning 

 

§ 8  

De beräknade kostnaderna för den under ett kalenderår 

intjänade pensionsrätten skall utjämnas enligt bestäm-

melser i ITP-planen. Därvid skall den beräknade 

outjämnade pensionskostnaden, uttryckt i s k teknisk 

avgift enligt de s k tryggandegrunderna enligt § 7 a), 

begränsas till visst belopp för varje anställd och 

överskjutande kostnad fördelas mellan samtliga i 

utjämningen deltagande arbetsgivare. Den omfördelade 

kostnaden är den utjämnade pensionskostnaden. 

 

Arbetsgivare, gottskrives vid varje kalenderårs utgång de 

på året fallande outjämnade pensionskostnaderna och 

påföres motsvarande utjämnande kostnader. 

 

§ 9 

Arbetsgivaren har rätt att anta erbjudande från Alecta om 

inlösen av hos arbetsgivaren intjänad pension. 

 

Styrelse 

 

§ 10 

PRIs angelägenheter handhas av en styrelse som består av 

fem, sju eller nio ledamöter, varav en skall vara 

ordförande. Svenskt Näringsliv utser två ledamöter samt 

Unionen och Ledarna vardera en ledamot. Övriga 

ledamöter utses av arbetsgivarsidan och 

tjänstemannasidan. Ordföranden skall inte företräda 

arbetsgivar- eller arbetstagarintresse. 

 

§ 11 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet leda-

möter är närvarande. 

 

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. 

 

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening varom de 

flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den 

mening, som biträdes av ordföranden. 

 

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. 

 

§ 12 

Styrelsen skall inom sig utse tre ledamöter, vardera en 

ledamot från arbetsgivarsidan, Unionen och Ledarna till 

PRI Pensionsgarantis styrelse, för tiden från PRI 

Pensionsgarantis, ordinarie bolagsstämma, intill dess nästa 

ordinarie bolagsstämma hållits.  



§ 13 

Styrelsen utser särskild befattningshavare att handha den 

löpande förvaltningen och tillsynen av PRIs angelägen-

heter. 

 

§ 14 

 

PRIs firma tecknas av styrelsen, eller två i förening av i  

§ 13 angiven befattningshavare och de ledamöter som 

styrelsen utser att vara firmatecknare. 

 

Räkenskaper och revisorer 

 

§ 15 

PRIs räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, skall 

årligen granskas av en revisor – jämte en suppleant för 

denne – som utses årligen av föreningsstämman. Revisorn 

och dennes suppleant skall vara auktoriserade. 

 

Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven förvaltnings-

berättelse överlämnas till revisorerna senast en månad före 

ordinarie föreningsstämma med medlemmarna. 

Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie 

föreningsstämma till styrelsen överlämna sin berättelse, i 

vilken ansvarsfrihet för styrelsen skall tillstyrkas eller 

avstyrkas. 

 

Föreningsstämma med medlemmarna 

 

§ 16 

Ordinarie föreningsstämma med PRIs medlemmar hålles i 

Stockholm årligen före maj månads utgång och extra 

föreningsstämma när styrelsen finner så erforderligt. 

 

Styrelsen äger rätt att besluta att ordinarie förenings-

stämma skall hållas per capsulam förutsatt att samtliga 

medlemmar lämnar sitt godkännande. 

 

Kallelse till föreningsstämma med PRIs medlemmar sker 

genom brev. Kallelse skall vara avsänd senast fyra veckor 

före ordinarie och senast en vecka före extra förenings-

stämma . Styrelsens kallelse till extra föreningsstämma 

skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som där 

skall förekomma. 

 

Vid varje föreningsstämma har arbetsgivarsidan och 

tjänstemannasidan tolv röster vardera. För varje förenings-

stämma skall arbetsgivarsidan och tjänstemannasidan 

fördela vardera sidan tillkommande tolv röster på de vid 

föreningsstämman närvarande partrepresentanterna. 

 

Om annan fördelning ej beslutas, skall rösterna fördelas 

mellan organisationerna på arbetsgivarsidan efter 

organisationsmedlemmars pensionsskuld och på tjänste-

mannasidan efter antalet i aktiv tjänst varande tjänstemän, 

som är medlemmar i organisationerna och har hos PRI 

registrerad pensionsrätt. 

 

Föreningsstämma leds av styrelsens ordförande. Vid 

förfall för ordföranden, utses särskild ordförande för 

föreningsstämman. 

 

Vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna skall 

följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Anmälan av rösternas fördelning. 

 

2. Val av två justeringsmän, varav en representerande 

arbetsgivarsidan och en representerande tjänste-

mannasidan. 

 

3. Godkännande av dagordning. 

 

4. Fråga om föreningsstämman blivit i behörig ordning 

utlyst. 

 

5. Framläggande av styrelsens årsredovisning för det 

senaste räkenskapsåret. 

 

6. Framläggande av revisorernas berättelse. 

 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt 

vinstdisposition. 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt 

särskild befattningshavare. 

 

9. Fråga om arvoden och reseersättningar för styrelse-

ledamöter och revisorer. 

 

10. Bestämmande av styrelseledamöternas antal. 

 

11. Val av ledamöter i styrelsen – med undantag för 

ordföranden – som väljs enligt punkt 12 nedan. 

 

12 Val av styrelsens ordförande. 

 

13. Val av en revisor och suppleant för denne, vilka 

skall vara auktoriserade. 

 

14. Övriga ärenden, som av styrelsen hänskjutits till 

föreningsstämman eller som medlem genom 

anmälan till styrelsen senast tre dagar före förenings-

stämman yrkat skall upptagas vid denna. 

 

Vid extra föreningsstämma skall följande ärenden före-

komma till behandling: 

 

1. Anmälan om rösternas fördelning. 

 

2. Val av två justeringsmän, varav en representerande 

arbetsgivarsidan och en representerande tjänste-

mannasidan. 

 

3. Fråga om föreningsstämman blivit i behörig ordning 

utlyst. 

 

4. Det eller de ärenden som angivits i kallelsen. 

 

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor 

– med undantag för ärenden enligt punkterna 8 och 11 

ovan – gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av 

ordföranden. 

 

Tvisters avgörande 

 

§ 17 

Tvist mellan medlem och PRI skall avgöras enligt gällande 

lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

 

Upplösning 

 

§ 18 
Om det inte längre i PRI Pensionsgaranti finns 

försäkringstagare som avses i § 2 andra stycket skall PRIs 

tillgångar överlämnas proportionellt till kundföretagen i 

förhållande till kundföretagets pensionsskuld att användas 

för pensionsändamål. Då överlämnandet skett, anses PRI 

upplöst. 

 

Stadgeändring 

 

§ 19 

Ändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas vid 

föreningsstämma med medlemmarna och skall godkännas 

av stiftarna. 
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