Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

SFS 2005:561
Utkom från trycket
den 5 juli 2005

utfärdad den 16 juni 2005.
Regeringen föreskriver att 9 f, 28 b och 28 f §§ försäkringsrörelseförordningen (1982:790) skall ha följande lydelse.
9 f §1 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 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen
(2005:559) skall i stället avse 6 och 7 §§ denna förordning.
Vad som sägs i 11 § förordningen om europabolag om tillämpningen av
3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen skall, vid registrering i europabolagsregistret, i stället avse 47 § denna förordning.
28 b §2 Tillsammans med en ansökan enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillstånd att verkställa en fusionsplan skall följande handlingar ges in:
1. en försäkranpå heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen
(1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari
2004 om kontroll av företagskoncentrationer 3 och att prövning av fusionen
inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,
2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad
revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger
de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget, och
3. när en livförsäkring skall övergå från en verksamhet där vinstutdelning
inte medges till en vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges
i 22 a § första stycket 2–4.
28 f §4 Till ansökan enligt 15 a kap. 22 § skall fogas en försäkran på heder
och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av fö1
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retagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar och ansökningar
som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)
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