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utfärdad den 2 september 2004.
Regeringen föreskriver att det i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790)1 skall införas åtta nya paragrafer, 9 a–9 h §§, samt närmast före
9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda bestämmelser för europabolag
9 a § Bestämmelserna i 9 b–9 h §§ skall tillämpas på europabolag enligt
rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för
europabolag2 (SE-förordningen) som driver försäkringsrörelse.
9 b § Av 1 a kap. 1 § första stycket och andra stycket 2 försäkringsrörelselagen (1982:713) samt 7 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag
följer att bestämmelserna i denna förordning om registrering i försäkringsregistret skall tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.
Bestämmelserna i denna förordning skall även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen eller försäkringsrörelselagen.
9 c § Europabolag med säte i Sverige som har beviljats koncession att
driva försäkringsrörelse skall registreras i europabolagsregistret.
9 d § Anmälan för registrering av europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen och anmälan för registrering av återbetalning av garantikapital i
ett europabolag skall undertecknas av den verkställande direktören samt
1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som
avses i artiklarna 39–42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), alla ledamöter i ledningsorganet, eller
2. när gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses
i artiklarna 43–45 i SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag),
alla ledamöter i förvaltningsorganet.
Andra anmälningar eller ansökningar skall undertecknas av den verkställande direktören eller
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1. när det gäller dualistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i ledningsorganet, eller
2. när det gäller monistiskt organiserade europabolag, två ledamöter i förvaltningsorganet.
9 e § Vid ansökan om koncession enligt 1 a kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall vad som sägs i 1 § denna förordning om stiftare
1. i dualistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i ledningsorganet och tillsynsorganet, och
2. i monistiskt organiserade europabolag tillämpas på verkställande direktören samt ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
I fråga om undertecknande av ansökan gäller 9 d § andra stycket.
9 f § För europabolag gäller 4, 5 och 7–11 §§ förordningen (2004:703) om
europabolag.
Vad som sägs i 4 § första och andra styckena förordningen om europabolag om tillämpningen av 2 och 3 §§ aktiebolagsförordningen (1975:1387)
skall i stället avse 6 och 7 §§ denna förordning.
Vad som sägs i 11 § förordningen om europabolag om tillämpningen av
52 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) skall, vid registrering i europabolagsregistret, i stället avse 47 § denna förordning.
9 g § Vid tillämpning av 6 och 7 §§ denna förordning på europabolag skall
vad som sägs i 6 § första stycket 2 a–c och tredje stycket samt 7 § 3–5 om
styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant
1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot
och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot
och suppleant i förvaltningsorganet.
9 h § I fråga om dualistiskt organiserade europabolag skall vad som sägs
om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna förordning tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter eller suppleanter:
1. 19 § om anmälan för registrering enligt 8 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (1982:713) av bolagets ställföreträdare,
2. 26 § om anmälan för registrering enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen av beslut att likvidationen skall upphöra och val av en
styrelse,
3. 28 d § om anmälan för registrering enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av ett försäkringsaktiebolag som har bildats genom kombination,
och
4. 28 e § om anmälan enligt 15 a kap. 16 § försäkringsrörelselagen om att
talan om skadestånd har väckts enligt 16 kap. 5 § samma lag.
Av 1 a kap. 1 § försäkringsrörelselagen samt 16 § andra stycket och 22 §
lagen (2004:575) om europabolag följer att de i första stycket angivna bestämmelserna skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter eller suppleanter.
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Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2004.
På regeringens vägnar
GUNNAR LUND
Johan Lundström
(Finansdepartementet)
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