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Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

Utkom från trycket
den 14 november 2000

utfärdad den 2 november 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen
(1982:790)1
dels att 5, 23, 34–36, 38, 39, 44 och 46 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 49 a § skall lyda ”Avgifter för vissa ärenden”,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 47 §, samt närmast
före 47 § en ny rubrik av följande lydelse.
5 § Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (1982:713)
görs skriftligen hos Patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).
Anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § och 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande
direktören. Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av
minst två styrelseledamöter eller verkställande direktören. Anmälan som
görs av ett bolag i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorerna.
23 § Anmälan för registrering enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) av likvidationsbeslut skall ange
1. dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har omedelbar
verkan,
2. fullständigt namn, personnummer, hemvist och postadress för likvidator och suppleant för denne samt firmatecknare,
3. hur bolagets firma tecknas under likvidationen.
Vid anmälan skall ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll eller
rättens förordnande.
Finansinspektionens underrättelse enligt 14 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en
likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvistet, skall även
hemvistet anges.
34 § Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.
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Registret skall vara uppdelat i fyra avdelningar enligt följande
1. livförsäkringsaktiebolag,
2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
3. skadeförsäkringsaktiebolag,
4. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag.
35 § I försäkringsregistret registreras uppgifter för varje försäkringsbolag.
Registret skall innehålla uppgift om bolagets firma och dess organisationsnummer.
36 § Till försäkringsregistret hör en alfabetisk förteckning över försäkringsbolagen med uppgift om organisationsnumret på varje bolag.
38 § Registreringsmyndigheten skall snarast efter det att registrering har
skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts
ut ur försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.
39 § Införingar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall detta nummer anges samt datum för införingen
och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.
44 § Följande beslut skall antecknas av registreringsmyndigheten i registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att
1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 15 §
andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av
bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen,
3. förklara att frågan om övertagande av försäkringsrörelse har förfallit
enligt 15 kap. 3 § första stycket försäkringsrörelselagen,
4. förklara frågan om fusion förfallen enligt 15 a kap. 17 § försäkringsrörelselagen.
46 § Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmans beslut om nedsättning av aktiekapital eller ett ärende om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden
1. om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående
mål angående klander av bolagsstämmobeslutet,
2. om lagakraftvunnen dom, varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.
Registreringsmyndigheten skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om förhållande som avses i 14 kap. 3 § första stycket 5 och 6 försäkringsrörelselagen (1982:713).
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Registreringsavgifter
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47 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift
betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande belopp:
1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 1 100 kronor,
2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 900 kronor,
3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713), 480 kronor,
4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor,
5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 500 kronor.
Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, skall en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.
Avgift skall inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida inte annat följer av
första stycket 3,
3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen.
Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra
stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen,
15 a kap. 17 och 24 §§ och 20 kap. 5 § försäkringsrörelselagen.
Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan om registrering
avser har påbörjats.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Lars Bergendal
(Finansdepartementet)
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