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Utkom från trycket
den 5 juli 2005

utfärdad den 16 juni 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse
dels att 5 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 2, 3, 20 och 23–25 §§ samt 4 kap. 15, 16,
20, 23–27 och 29–31 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i 3 kap. 1 § och 4 kap. 12 § beteckningen ”aktiebolagslagen
(1975:1385)” skall bytas ut mot ”aktiebolagslagen (2005:551)”,
dels att det skall införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § skall sättas närmast före 2 kap.
5 a §.

1 kap.
2 § För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av
1. 1 kap. 2, 32, 33 och 37 §§, 2 kap. samt 3 kap. 1–6 §§ för bankaktiebolag, och
2. 1 kap. 2, 32, 33 och 37 §§ för kreditmarknadsbolag.
3 § Vad som föreskrivs i 4–6 §§, 3 kap. 5–11 och 24 §§, 4 kap. 23 och
26 §§, 5 kap. 1 och 2 §§ denna förordning samt i 1 kap. 3 och 4 §§ och
1 kap. 52 § aktiebolagsförordningen (2005:559) gäller i tillämpliga delar för
utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse
eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse. Detsamma gäller, med undantag av 4 § och
5 kap. 2 § 1 denna förordning, utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt
4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

2 kap.
5 a § Till en ansökan enligt 10 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse om tillstånd att verkställa fusionsplan 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
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2004 om kontroll av företagskoncentrationer 1 och att prövning av fusionen
inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

3 kap.
2 § Anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen
(2005:551), 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 2 kap.
11 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall undertecknas av alla styrelseledamöter och verkställande
direktör. Andra anmälningar skall undertecknas av minst två styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälan som görs av en bank eller ett
kreditmarknadsföretag i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorer.
3 § För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag skall en anmälan
för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:551) också
innehålla en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i
10 kap. 12 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening skall en anmälan enligt 4 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran om att
revisorerna uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om
bank- och finansieringsrörelse.
20 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämma enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall
följande handlingar ges in:
1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen
respektive 10 kap. 1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker har lagts fram på
stämman,
3. en försäkran på heder och samvete från bankernas 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 och att prövning
av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen, samt
4. en försäkran att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker har skett om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige
i en medlemsbank.
23 § Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) skall följande handlingar
ges in:
1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts
fram på stämman, och
3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verkställande direktörer om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkur2
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renslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
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24 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen
(1987:619) av en bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tilllämpas.
25 § När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt
8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för registrering, utöver vad
som föreskrivs i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla
följande handlingar:
1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget
genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande
minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och
2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet.

4 kap.
15 § När en bank registreras skall följande antecknas i bankregistret:
1. bankens organisationsnummer,
2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt
bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag
som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva bankrörelse
från filial i Sverige,
3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,
4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,
5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,
6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,
7. sättet för sammankallande av stämma, och
8. bankens postadress.
Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, skall detta antecknas i registret.
16 § För bankaktiebolag skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas
1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,
3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och högsta antalet aktier, och
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5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte än att
bereda vinst åt aktieägarna.
20 § Det skall antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller
1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18, eller 27 § eller 20 kap. 31 §
aktiebolagslagen (2005:551),
2. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra
meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller
3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss tid eller under vissa villkor.
När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas
även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets
aktier.
När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas
även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller skall kunna
ges ut.
23 § Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen
(1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering
på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt
24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på både
den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.
Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks likvidation
och upplösning skall göras även i den förteckning som anges i 11 §.
24 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut
om minskning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.
25 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap.
22 § aktiebolagslagen (2005:551) skall detta antecknas i registret av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit
enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om delning har
fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare skall följande beslut antecknas i
registret när de har vunnit laga kraft, nämligen beslut att
1. förklara en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 § tredje stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker, och
2. förklara en fråga om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.
26 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551),
11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 13 kap. 1 § lagen (1995:1570)
om medlemsbanker skall bankens firma och organisationsnummer anges lik-
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27 § Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende
om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om
1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående
mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats.
29 § 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 nybildad bank, 2 000 kronor,
2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess
lydelse på främmande språk, 1 000 kronor,
3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 §
första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,
4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.
17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om
medlemsbanker, 480 kronor,
5. vid anmälan enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första
stycket sparbankslagen av fusion genom kombination eller anmälan enligt
24 kap. 27 § aktiebolagslagen av delning, 1 000 kr, och
6. vid annan anmälan till bankregistret, 800 kronor.
30 § Om en anmälan enligt 29 § 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. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen
(2005:551),
4. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida annat inte följer av
29 § andra stycket 4,
5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen.
Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje
stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap.
5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.
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31 § För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt
25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall avgift betalas med
475 kronor.
Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om
handläggningen av en ansökan har påbörjats.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
a) registrering av aktiebolag som har bildats före den 1 januari 2006,
b) registrering av beslut som har fattats före den 1 januari 2006, samt
c) anmälningar och ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före
den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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