Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

SFS 2004:444
Utkom från trycket
den 8 juni 2004

utfärdad den 27 maj 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §, 9 kap. 4 §
och 12 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha
följande lydelse.

1 kap.
7 § Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, om inte annat är särskilt föreskrivet.
Första stycket gäller inte för verksamhet för vilken det skall upprättas
prospekt enligt aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen
(1982:713), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen
(1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller motsvarande utländska
bestämmelser.

3 kap.
7 § En medlemsbank och ett kreditmarknadsföretag skall när rörelsen påbörjas ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst fem miljoner euro.
Om balansomslutningen i den planerade rörelsen kan beräknas uppgå till
högst etthundra miljoner kronor eller, om institutet kommer att ha sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, får institutet i samband med prövning av
en ansökan om tillstånd medges att ha ett lägre startkapital än det som anges
i första stycket, dock lägst motsvarande en miljon euro.
I 9 kap. 2 § finns bestämmelser om storleken på institutets kapitalbas för
det fall att balansomslutningen under rörelsens gång överstiger etthundra
miljoner kronor eller, om institutet har sin redovisning i euro, tolv miljoner
euro.
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9 kap.
4 § Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om tillgodohavande på
räkning, skall ställas till viss person och innehålla uppgift om att överlåtelse
får ske bara till viss person och att överlåtelse bör anmälas hos banken.
Banken får inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa betalning
till någon annan än rätt innehavare av en motbok.
I fråga om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller särskilda bestämmelser.

12 kap.
7 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 7 kap. 11 § första
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar
får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för enskild.
Bestämmelserna i 7 kap. 11 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar skall tillämpas också när styrelsen funnit att en upplysning som har begärts enligt 7 kap. 11 § första och andra styckena samma lag inte kan lämnas
till medlem utan nämnvärd olägenhet för enskild.
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