Svensk författningssamling

SFS 1998:1494

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

Utkom från trycket
den 11 december 1998

utfärdad den 3 december 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 11 och 13 §§ lagen
(1995:1570) om medlemsbanker skall ha följande lydelse.

10 kap.
11 § Om en tvist om inlösen enligt 9 § prövas av skiljemän eller domstol
och det är ostridigt mellan parterna att det föreligger lösningsrätt eller om
det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats att sådan rätt föreligger
utan att lösenbeloppet samtidigt har fastställts är aktieägarna skyldiga att till
medlemsbanken överlämna sina aktiebrev med påskrift om överlåtelse eller,
när frågan är om aktier i ett avstämningsbolag, att låta moderbolaget registreras som ägare till aktierna enligt bestämmelserna i lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Denna skyldighet föreligger dock endast om medlemsbanken ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp
jämte ränta som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid
domstol, av domstolen.
Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det att
säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.
13 § Medlemsbanken är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt
11 § eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven i ett dotterbolag som inte är avstämningsbolag har överlämnats till medlemsbanken
medför breven i sådana fall endast rätt för innehavaren att mot överlämnande
av breven till banken eller länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.
Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att medlemsbanken blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är
ställt till banken. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att det ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas till banken,
skall det i sin tur lämnas vidare till bolaget för att makuleras.
Aktier i ett avstämningsbolag skall i fall som avses i första stycket första
meningen på begäran av medlemsbanken registreras med denna som ägare
enligt bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
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Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
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