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Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

utfärdad den 7 maj 2009.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 5 § lagen (1995:1570) om
medlemsbanker ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §3 En nybildad medlemsbank ska anmälas för registrering senast fyra
månader från det att den fick tillstånd att driva bankrörelse.
För registrering krävs att medlemsbanken har minst tre medlemmar och
att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgarna.
För registrering av en medlemsbank krävs att banken har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Om teckning av insatser innebär att någon som inte har prövats enligt
3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena lagen om bankoch finansieringsrörelse kommer att ha ett kvalificerat innehav i banken, får
denna inte bildas utan att prövning görs. Om personen inte anses lämplig, får
banken inte bildas.
Frågan om medlemsbankens bildande har fallit, om anmälan för registrering inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om registreringsmyndigheten genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av insatser och uppkommen avkastning,
med avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 6 § första stycket
tredje meningen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om prövning enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket av en anmälan som
har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre
bestämmelser gälla. Hänvisningarna i 2 kap. 5 § fjärde stycket till bestäm-
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melser i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska då avse de
bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2009.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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