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Exempel på stadgar

Stadgar för X kommuns Pensionsstiftelse
§ 1 Firma

Stiftelsens namn är X kommuns Pensionsstiftelse.
§ 2 Ändamål

Stiftelsen uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av X
kommun – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, tidigare
arbetstagare eller deras efterlevande.
(Om exempelvis bara en mindre del av utfästelserna skall tryggas genom insättning
till pensionsstiftelsen måste kretsen begränsas så att inte alla arbetstagare omfattas.
Detta har avgörande betydelse för möjligheten att ta gottgörelse.)
§ 3 Styrelse

Stiftelsen angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av XX ledamöter och XX
suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år till lika antal av
arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsen ändamål.
Styrelsen är beslutför, när antalet närvarande vid sammanträde utgör minst hälften av
hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera
sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande enar sig.
Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att
delta i ärendets avgörande.
Stiftelsen ska ha sitt säte i X kommun.
§ 4 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden
jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses.
Protokollen skall föras i nummerföljd och ska förvaras på betryggande sätt.
§ 5 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill
utser.
§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsen räkenskapsår är kalenderår.
§ 7 Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av auktoriserad
revisor
[alt. auktoriserad revisionsbyrå], som utses av X kommun/arbetsgivaren.
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§ 8 Placeringsriktlinjer

Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer med beaktande av vad som stadgas i 10 b
§ tryggandelagen.
Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om
de behöver ändras.
Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna ges in till Finansinspektion senast när de börjar
användas och ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får
för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål.
§ 9 Förvaltning

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 10 a §
tredje – femte stycket tryggandelagen och 10 b tryggandelagen.
§ 10 Information

Styrelsen ansvar för den information som det åligger stiftelsen att ge enligt 10 d
tryggandelagen.
§ 11 Gottgörelse

Om arbetsgivarens rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i 14–15 §§
tryggandelagen.
§ 12 Likvidation

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19–21 §§ tryggandelagen.
§ 13 Stadgeändring

Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende stiftelsens
ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen.

