Svensk författningssamling

SFS 2005:384

Förordning
om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och
clearingverksamhet;

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

utfärdad den 2 juni 2005.
Regeringen föreskriver1 att 1 och 2 §§ förordningen (1992:561) om börsoch clearingverksamhet skall ha följande lydelse.
1 §2 Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande
1. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket lagen
(1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
2. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och
förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket samma lag,
3. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 § samma lag,
4. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 samma lag,
5. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om
aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller marknadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 samma lag,
6. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap.
11 § samma lag,
7. undantag enligt 5 kap. 5 § andra stycket samma lag från skyldigheten
att upprätta börsprospekt,
8. den informationsplikt som enligt 6 kap. 2 och 3 §§ samma lag gäller för
utgivare av sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en
börs,
9. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 § samma lag,
10. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en
clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1
samma lag, och
11. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations
löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2 samma lag.

1
Jfr prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16, Celex
32003L0006).
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Senaste lydelse 2000:84.
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2 §3 Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om
1. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsättningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och
7 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
2. villkoren för inregistrering av fondpapper vid börs enligt 5 kap. 1 §
fjärde stycket samma lag,
3. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ samma lag gäller
för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för
vilka ansökan om inregistrering har lämnats in,
4. innehållet i börsprospekt enligt 5 kap. 5 § samma lag samt offentliggörande av sådana prospekt och börsprospekt enligt 5 kap. 5 b § samma lag,
5. innehållet i och offentliggörande av halvårsrapport enligt 5 kap. 6 §
samma lag.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)
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