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Lag
om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;

Utkom från trycket
den 13 november 2012

utfärdad den 1 november 2012.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 11 § och 14 kap. 2 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

4 kap.
11 §2 Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).
Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig
på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.
Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på
andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt
13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken där.
Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes
fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investeringsfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt
namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var
informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

14 kap.
2 §3 Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller
5 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska
inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan förklaring har lämnats, ska det anses som att ansökan har avslagits.
Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i
2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att
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underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut
enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket, ska inspektionen underrätta sökanden om
skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att
ärendet onödigt uppehålls.
Om underrättelsen inte har lämnats över inom två månader från det att en
sådan förklaring har meddelats av domstol, ska det anses som att beslut
enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket har meddelats.
Denna lag träder i kraft den 1 december 2012.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)
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