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Förslag till ändringar i Alectas bolagsordning, med
nuvarande text i vänster spalt och föreslagen ny text i
höger spalt
Nuvarande lydelse (där text som
föreslås utgå markerats med fet kursiv
stil):

Föreslagen lydelse (där ny text som
föreslås markerats med fet kursiv stil):

§9
Konsolideringsfond

§9
Konsolideringsfond

Avsättning av medel till
konsolideringsfonden sker genom
vinstdisposition enligt § 12 eller vid
upphörande av verksamhetsgren enligt § 13.

Avsättning av medel till
konsolideringsfonden sker genom
vinstdisposition enligt § 11 eller vid
upphörande av verksamhetsgren enligt § 12.

Nedsättning av konsolideringsfonden
beslutas av överstyrelsen för följande
ändamål:
1. täckande av uppkommen förlust enligt
fastställd balansräkning
2. av styrelsen beslutad återbäring, att
fördelas enligt för bolaget gällande
försäkringsvillkor
3. bidrag till för verksamheten nyttig
forskning
4. gåvor till ändamål som anges i
försäkringsrörelselagen
5. överföring av medel till
garantifonden enligt § 10 nedan.

Nedsättning av konsolideringsfonden
beslutas av överstyrelsen för följande
ändamål:
1. täckande av uppkommen förlust enligt
fastställd balansräkning
2. av styrelsen beslutad återbäring, att
fördelas enligt för bolaget gällande
försäkringsvillkor
3. bidrag till för verksamheten nyttig
forskning
4. gåvor till ändamål som anges i
försäkringsrörelselagen
5. Punkten 5 stryks

§ 10
Garantifond
Till garantifonden, som inte ingår i
konsolideringsfonden, skall föras ett
belopp om två miljarder kronor och
de ytterligare belopp som
överstyrelsen beslutar. Garantifonden
skall endast användas för täckande av
kostnader för dels
kollektivavtalsgarantin enligt punkt
14 i ITP-planens avdelning 1 och punkt
15 i ITP-planens avdelning 2, och dels
kollektivavtalsparternas
informations- och
utbildningsverksamhet avseende ITP
och TGL i enlighet med

Bestämmelsen om garantifonden
stryks
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förhandlingsprotokoll 1978-12-19
(dock ej protokollets § 4 första
meningen), 1991-11-18 och 1993-05-17
mellan dåvarande
kollektivavtalsparterna SAF och PTK.
Garantifonden skall årligen upp- eller
nedräknas med ett belopp som
motsvarar procentsatsen för
totalavkastningen på bolagets
placeringstillgångar, efter avdrag för
skatt och faktisk förvaltningskostnad.
Nedsättning av garantifonden
beslutas av Svenskt Näringsliv och
PTK för den användning som anges i
föregående stycke
§ 11
Värdesäkringsfond

§ 10
Värdesäkringsfond

Till värdesäkringsfonden skall föras de
inbetalningar som under året gjorts av värdesäkringsmedel enligt förhandlingsprotokoll
1976-09-30 mellan dåvarande kollektivavtalsparterna SAF och PTK.
Värdesäkringsfonden skall årligen uppräknas
med fastställd ränta.

Till värdesäkringsfonden skall föras de
inbetalningar som under året gjorts av värdesäkringsmedel enligt förhandlingsprotokoll
1976-09-30 mellan dåvarande kollektivavtalsparterna SAF och PTK.
Värdesäkringsfonden skall årligen uppräknas
med fastställd ränta.

Nedsättning av värdesäkringsfonden beslutas
av Svenskt Näringsliv och PTK för
användning till värdesäkring av utgående
pensioner respektive till annat
pensionsbefrämjande ändamål i enlighet
med förhandlingsprotokollet 1976-09-30
eller för avsättning till stiftelse med ändamål
att värdesäkra pensioner.

Nedsättning av värdesäkringsfonden beslutas
av överstyrelsen för användning till
värdesäkring av utgående pensioner
respektive till annat pensionsfrämjande
ändamål i enlighet med
förhandlingsprotokollet 1976-09-30 eller för
avsättning till stiftelse med ändamål att
värdesäkra pensioner.
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