Svenska Aktuarieföreningen

Kallelse 2017-04-18

Medlemsmöte den 18 april 2017
Föredrag och diskussion om relevant tillsyn
”Proportionalitetsprincipen och tillsyn”
Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 17.00
Plats: SPP Vasagatan 10, Stockholm (Klaraporten)
Sedan 2016 gäller Solvens II i Sverige och därmed nytt system för företagsstyrning och solvenskrav som FI
utövar tillsyn över. Samtidigt gäller proportionalitetsprincipen. Tanken med mötet är att lyssna på föredrag
om villkor och förutsättningar för tillsyn samt diskutera tillsyn i skenet av bl.a. nytt rörelseregelverk, EIOPAs
styrning, proportionalitetsprincip och rapporteringssystem, skillnader mellan uppstart och en senare
mognadsfas.
Syftet med mötet är att vara ett forum för konstruktiv dialog och kunskapsspridning där å ena sidan FI bereds
möjlighet att berätta om bakgrund till den tillsyn som vi börjar möta och vi från branschen har möjlighet att
framföra observationer av konsekvenser.
Agenda

-

Inledning och erfarenheter Om proportionalitetsprincipen o
o
o
o

Jan Åke Persson, moderator
Per Johan Eckerberg, Vinge

hur proportionalitetsprincipen har utvecklats i FRL
var i FRL man hittar uttryck för proportionalitetshänsyn
hur proportionalitetsprincipen förhåller sig till reglerna om tillsyn samt
vilka proportionalitetshänsyn som gäller vid ingripanden.

-

-

Finansinspektionen – Något om tillsyn - Per Jakobsson plus kollegor från FI
o
o
o
o

Tillsynens villkor
Rollfördelning EIOPA/FI
Kvalitativ / Kvantitativ
Uppstart / Varaktighet

o

När måste omrapportering ske

-

Per Johan Eckerberg är advokat och partner på Vinge. Han är specialiserad inom försäkringsrätt och
författare till ”Försäkringsrörelsemanualen”
Per Jakobsson är biträdande chef för avdelningen Risktillsyn inom Finansinspektionen.
Patric Thomsson deltar. Han är välkänd såsom utredare / sekreterare i bl.a. Solvens II utredningen,
Tjänstepensionsföretagsutredningen m.fl.
Inspel från alla : Vi vill att ni delar med er av era erfarenheter av tillsyn till mig, stora som små erfarenheter. Det
kan ni göra genom att maila berättelser till JanAke.Persson@pwc.com. Det ni skickar in till mig kommer jag inte att
delge någon annan och inte heller berätta vem jag fått svar från. Avsikten är att jag ska använda det för att försöka
skapa en ramberättelse som anonymt sammanfattar aktuella erfarenheter.
Anmälan:

-Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain
- Tag gärna med någon gäst (t.ex. ansvarig för Compliance) som i så fall ska föranmälas.
(SAf förbehåller sig rätten att begränsa antalet gäster om deltagarantalet blir för stort)
–Vid problem kan frågor ställas till kansli@aktuarieforeningen.se
- Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr.

Anmälan görs senast torsdagen den 13 april. Vänligen var tydlig med kommentar om vegetarisk
kost önskas eller om ni har allergier. Anmälan till måltiden är bindande och betalning görs genom
kortbetalning vid anmälan.
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