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Förordning
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Utkom från trycket
den 11 december 1998

utfärdad den 3 december 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om bankrörelseförordningen (1987:647)1
dels att 9 a, 10–20, 23, 31, 32 och 32 a §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 11, 16, 19 och 23 §§ skall utgå,
dels att 1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 24–30, 33, 37, 38, 42, 45–50, 52, 55, 56 och
56 a §§ samt rubrikerna närmast före 22, 24 och 38 §§ och rubriken närmast
efter 36 d § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall föras in fem nya paragrafer, 4 a, 5 a, 7 a,
33 a och 36 d §§ samt närmast före 7, 7 a, 8, 29, 30 och 37 §§ nya rubriker av
följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 34 § skall lyda ”Särskilda bestämmelser för
sparbanker och medlemsbanker”.
1 § Med bank förstås i denna förordning sådana bankföretag som anges i 1
kap. 1 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617).
För registrering m.m. av bankaktiebolag gäller även 2–19, 20–24, 27–30,
32 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (1975:1387).
Vad som föreskrivs i 3, 8, 9, 21, 37, 47, 50 och 54–58 §§ samt i 2, 3 och
32 §§ aktiebolagsförordningen gäller i tillämpliga delar i fråga om utländska
bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket
1 bankrörelselagen och, med undantag av 3 och 21 §§ denna förordning, utländska bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap. 5 § 1
bankrörelselagen.
2 § Ansökan om oktroj för en bank och stadfästelse av
1. bolagsordning enligt bankrörelselagen (1987:617),
2. reglemente eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen
(1987:619), och
3. stadgar enligt lagen (1995:1570) om medlemsbanker
skall ställas till regeringen och ges in till Finansinspektionen.
Ansökningshandlingarna skall ange fullständigt namn, postadress och
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga
1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag,
2. stiftare i sparbank, och
3. styrelseledamöter i medlemsbank.
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För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen skall även hemvistet anges. Ansökan i samband med fusion genom
kombination skall innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande bankerna.
Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller underkastade näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Ansökan om tillstånd för ett utländskt bankföretag att driva bankrörelse
från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 bankrörelselagen skall ställas till
regeringen och ges in till Finansinspektionen. Till ansökan skall fogas
1. bolagsordning eller motsvarande,
2. verksamhetsplan med innehåll enligt 3 § samt
3. fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
3 § Sådan plan som avses i 9 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617), 2 kap.
3 § sparbankslagen (1987:619) och 2 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker (verksamhetsplan) skall innehålla
1. en beskrivning av den tilltänkta verksamheten,
2. en redogörelse för bankens organisation,
3. uppgift om bankens verksamhetsområde,
4. en analys av det förväntade kapitalkravet fördelat på olika
riskklasser,
5. en prognos över det förväntade ekonomiska utfallet under de
närmaste tre åren,
6. en redogörelse för hur kontroll och bevakning av kredit-, ränte-,
valuta- och likviditetsrisker kommer att ske,
7. beträffande bankaktiebolag och medlemsbanker uppgift om ägare
till kvalificerade innehav av aktier i bolaget,
8. de uppgifter i övrigt som Finansinspektionen bestämmer.
4 a § Finansinspektionen skall underrätta Patent- och registreringsverket
när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har beviljats oktroj.
Patent- och registreringsverket skall då avföra aktiebolaget ur aktiebolagsregistret. Uppgifterna i aktiebolagsregistret skall tas in i bankregistret.
5 a § Ett bankaktiebolag skall underrätta Finansinspektionen när det avser
att börja driva bankrörelse.
Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge in ett intyg
utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor om att banken har ett så
stort bundet eget kapital som föreskrivs i 9 kap. 4 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617).
Gemensamma bestämmelser
7 § Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker görs
skriftligen hos Finansinspektionen.
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Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen, 2 kap. 11 §
sparbankslagen och 2 kap. 5 § lagen om medlemsbanker skall undertecknas
av alla styrelseledamöter och verkställande direktören. Andra anmälningar
skall undertecknas av minst två styrelseledamöter eller verkställande direktör. Anmälan som görs av en bank i likvidation skall undertecknas av alla likvidatorer.
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Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag
7 a § För ett bankaktiebolag skall en anmälan för registrering enligt 2 §
aktiebolagsförordningen (1975:1387) också innehålla en försäkran om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 9 kap. 15 § första stycket bankrörelselagen (1987:617).
Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker
8 § Anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank
skall ange
för båda bankkategorierna
1. bankens postadress,
2. fullständigt namn samt personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om hemvistet för någon som avses under
a–d avviker från postadressen, hemvist beträffande
a. styrelseledamöterna,
b. styrelsesuppleanterna,
c. firmatecknarna,
d. person som har fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § tredje stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker,
e. revisorerna, och
f. revisorssuppleanterna,
3. hur bankens firma tecknas,
för sparbanker
4. att samtliga huvudmän har utsetts,
5. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt reglementet
har betalats in,
för medlemsbanker
6. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2 kap.
1 § lagen om medlemsbanker,
7. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.
Anmälan skall innehålla en försäkran att de personer som avses i första
stycket 2 inte är i konkurs eller underkastade näringsförbud och inte heller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att bankens revisorer
och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 3 kap. 3 § andra
stycket och 4 § bankrörelselagen (1987:617). I fråga om de personer som har
fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § tredje stycket sparbankslagen eller 6
kap. 14 § femte stycket lagen om medlemsbanker fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
3
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9 § Vid anmälan som avses i 8 § skall ges in
för båda bankkategorierna
1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, om
dessa uppgifter inte finns intagna i annan handling som skall ges in samtidigt,
2. en kopia av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som har
utsetts till verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör
och firmatecknare samt hur bankens firma tecknas,
3. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare och person som fått bemyndigande enligt 3 kap. 14 § tredje stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om
detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,
för sparbanker
4. två kopior av det stadfästa reglementet,
5. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
6. original och en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett,
7. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden
enligt reglementet skall uppgå till har betalats in,
för medlemsbanker
8. två kopior av de stadfästa stadgarna,
9. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlemsbankens bildande.
Ledningen i sparbank och medlemsbank
22 § Vid anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen
(1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall 8 §
första stycket 2 och 3 samt andra stycket samma paragraf tillämpas.
Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall
9 § 1–3 tillämpas.
Likvidation och upplösning av sparbank och medlemsbank
24 § Anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 7 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall ange dagen när likvidationen skall inträda, om beslutet inte har
omedelbar verkan.
Vid anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll eller rättens
förordnande.
25 § Till anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall det fogas
1. en kopia av stämmans protokoll,
2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.
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26 § Vid anmälan för registrering av att likvidationen skall fortsätta enligt
6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 17 § lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, skall 8 § första stycket 1–3 och andra stycket samt 9 §
1–3 tillämpas.
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27 § En anmälan för registrering av beslut att likvidationen skall upphöra
och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen
(1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall
innehålla försäkran
för sparbank
1. att det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet,
2. att garantifond eller grundfond inte har återbetalats,
för medlemsbank
3. att det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker
eller stadgarna,
4. att utskiftning inte har ägt rum.
Till anmälan skall det fogas en kopia av stämmans protokoll och en kopia
av revisorernas yttrande.
Vid anmälan skall 8 § första stycket 1–3 och andra stycket samt 9 § 1–3
tillämpas.
28 § Till anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts
enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 §
fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall det fogas en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.
Gemensamma bestämmelser
29 § En ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt bankrörelselagen (1987:617) eller ett fusionsavtal enligt sparbankslagen
(1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ges in till
Finansinspektionen, som skall lämna över ansökan till regeringen med ett
eget yttrande.
Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag
30 § Vid ansökan enligt 9 kap. 23 § bankrörelselagen (1987:617) skall följande handlingar ges in:
1. besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen
inte pågår och
2. när det är fråga om fusion genom kombination, intyg av en auktoriserad
eller godkänd revisor som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget
inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det
övertagande bolaget.
33 § Till en ansökan enligt 9 kap. 28 § bankrörelselagen (1987:617) skall
det fogas ett besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbju5
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dits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt
den lagen inte pågår.
33 a § När Finansinspektionen har registrerat ett beslut om tillstånd att
verkställa en fusionsplan, skall inspektionen lämna uppgift om fusionen till
Patent- och registreringsverket som skall registrera beslutet, om
1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller
2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag.
36 d § Om ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt
8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall utöver vad som föreskrivs om anmälan för registrering i 3 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) vid en sådan anmälan ges in
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 stadfästa stiftelseförordnandet.
Sparbanks och medlemsbanks firma
Bifirma
37 §2 Anmälan för registrering enligt eller 6 kap. 3 § bankrörelselagen
(1987:617) av bifirma kan tas upp i anmälan av bankens registrering. Till anmälningshandlingarna skall det fogas en kopia av det styrelseprotokoll som
bestyrker anmälningen.
En ombildad sparbanks firma
38 § Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som
övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) att använda ordet sparbank i sin firma. Till ansökan om sådant
tillstånd skall det fogas en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget.
42 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker skall biläggas registret. Sådana handlingar skall förvaras
särskilt för varje bank.
45 § När en bank registreras skall följande uppgifter antecknas:
för samtliga banker
1. bankens organisationsnummer,
2. dagen för oktroj: för sådant utländskt bankföretag som avses i 1 kap.
4 § första stycket bankrörelselagen (1987:617) dagen för tillstånd att driva
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

bankrörelse från filial här i landet, eller för sådant utländskt bankföretag som
avses i 1 kap. 5 § 1 samma lag dagen för anmälan,
3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller 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,
8. bankens postadress,
för bankaktiebolag
9. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
10. uppgifter enligt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,
11. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
12. aktiernas nominella belopp,
13. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om detta har annat syfte än
att bereda vinst åt aktieägarna,
för sparbanker
14. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
15. uppgifter enligt 3 kap. 17 § första stycket sparbankslagen (1987:619),
16. verksamhetsområdet,
17. grundfondens belopp,
18. antalet huvudmän,
19. hur huvudmännen skall utses,
för medlemsbanker
20. de rörelsegrenar som banken avser att driva,
21. uppgifter enligt 6 kap. 17 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
22. verksamhetsområde,
23. villkoren för medlemskap i medlemsbanken,
24. insatsernas storlek,
25. om fullmäktige skall finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och
tiden för deras uppdrag,
26. hur det skall förfaras med medlemsbankens behållna tillgångar när
medlemsbanken upplöses,
för utländska bankfilialer
27. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,
28. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,
29. filialens adress,
30. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande
direktör och revisor,
31. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska
bankföretaget.
46 § Om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller
1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller
9 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385),

SFS 1998:1509

7

SFS 1998:1509

2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 § eller 9 kap. 28 §
andra stycket andra meningen aktiebolagslagen, eller
3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss tid eller under vissa villkor,
skall det antecknas i bankregistret.
I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen
antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller
skall kunna utges.
Om en sparbanks reglemente innehåller
1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen (1987:619),
eller
2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen sparbankslagen,
skall det antecknas i sparbanksregistret.
Om en medlemsbanks stadgar innehåller
1. förbehåll enligt 7 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller
2. bestämmelse enligt 7 kap. 13 § andra stycket andra meningen lagen om
medlemsbanker,
skall det antecknas i medlemsbanksregistret.
47 § Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619) eller lagen
(1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering
på grund av anmälan eller underrättelse enligt 14 kap. 9 och 19 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen
om medlemsbanker görs anteckning på den överlåtande bankens upplägg.
Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks likvidation
och upplösning skall ske även i den i 41 § angivna förteckningen.
48 § Om rättens tillstånd fordras för nedsättning av aktiekapitalet i ett
bankaktiebolag, skall vid registreringen av nedsättningsbeslutet enligt 6 kap.
4 § aktiebolagslagen (1975:1385) antecknas att nedsättningen inte är verkställd.
49 § Beslut av Finansinspektionen att
1. sätta ned aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 13 §
andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),
2. förklara att ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av
bolagsordningen förfallit enligt 6 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen,
3. förklara frågan om fusion förfallen enligt 14 kap. 21 eller 29 § aktiebolagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10
kap. 5 § tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
4. förklara frågan om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen,
antecknas i registret när beslutet har vunnit laga kraft.
50 § I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) och
8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) skall anges bankens firma och orga-
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nisationsnummer samt styrelsens säte, eller om banken är i likvidation, den
tingsrätt under vilken banken hör.
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52 § Finansinspektionen skall göra anmälan till rätten då den får kännedom om att det finns grund för likvidation enligt 6 kap. 2 § första stycket 2
sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 4 § första stycket 3 lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.
55 § Finansinspektionen prövar frågor om
1. undantag från koncernbestämmelserna enligt 1 kap. 11 § tredje stycket
bankrörelselagen (1987:617),
2. tillstånd enligt 2 kap. 2 § sista stycket bankrörelselagen för en bank att
tillhandahålla posttjänster,
3. tillstånd enligt 2 kap. 14 § bankrörelselagen att vid beviljandet av kredit
i vissa fall avtala att bankens fordran skall medföra betalning först efter låntagarens övriga borgenärer,
4. tillstånd för den som inte är bosatt inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att vara styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller likvidator i en bank,
5. tillstånd enligt 1 kap. 6 § bankrörelselagen att inrätta filial i utlandet,
6. medgivande enligt 2 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) att vara stiftare.
56 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
1. vilken verksamhet en bank får bedriva enligt 2 kap. 2 § tredje stycket
bankrörelselagen (1987:617),
2. redovisning till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att
skydda fordran enligt 2 kap. 8 § bankrörelselagen,
3. en banks betalningsberedskap enligt 2 kap. 10 § bankrörelselagen,
4. vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen enligt 2 kap. 17 §
fjärde stycket bankrörelselagen om de krediter som beviljats personer eller
företag som avses i första stycket av den nämnda paragrafen,
5. vilka upplysningar som en bank skall lämna till inspektionen,
6. förvaring och inventering av värdehandlingar samt om brottsförebyggande åtgärder hos en bank,
7. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med annan bevilja kredit till vissa anställda
och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
8. en banks största tillåtna valutaposition enligt 2 kap. 11 § bankrörelselagen.
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställighet av kontroll-,
säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om ombudets redovisning när
banktjänster tillhandahålls genom ombud enligt 2 kap. 3 a § bankrörelselagen.
Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i fråga om rätten enligt 9 kap. 9 § bankrörelselagen att
ta emot egna aktier eller aktier i moderbolag som pant.
9

SFS 1998:1509

56 a3 § Avgift tas ut för prövning av ansökan eller anmälan enligt bankrörelselagen (1987:617), aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen
(1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker i de fall som framgår
av andra stycket.
I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Bankrörelselagen
Tillstånd för utländskt bankföretag att driva
bankrörelse (1 kap. 4 § första stycket)
Tillstånd för bankaktiebolag att inrätta filial i
utlandet (1 kap. 6 §)
Tillstånd att använda ordet bank i firma
(1 kap. 9 §)
Undantag från vissa bestämmelser i
bankrörelselagen (1 kap. 11 § tredje stycket)
Medgivande att ge koncernbidrag (1 kap. 11 §
fjärde stycket)
Tillstånd att tillhandahålla tjänster genom ombud
(2 kap. 3 a §)
Tillstånd till förvärv av banks rörelse (2 kap. 5 §)
Tillstånd till förvärv av aktie eller andel i annat
företag (2 kap. 6 §)
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i
försäkringsföretag (2 kap. 6 a §)
Tillstånd att avtala om efterställd betalningsrätt
(2 kap. 14 §)
Medgivande till aktieinnehav av viss storlek
(2 kap. 15 a §)
Medgivande, när revisors uppdrag upphört i förtid,
att utse ny revisor vid närmast följande ordinarie
stämma (3 kap. 6 §)
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet
sparbank i sin firma (9 kap. 30 §)
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en
bank (7 kap. 11 §)
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av
oktroj (9 kap. 3 §)
Stadfästelse av ändring i bolagsordning
(9 kap. 5 §)
Tillstånd att verkställa fusionsplan (9 kap. 23 och
28 §§)
Aktiebolagslagen
Medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §)
Undantag från krav att vissa befattningshavare
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Ändringen innebär bl.a. att vissa ärendeslag upphävs.
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skall vara bosatta inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (8 kap. 8, 26 och 31 §§)
Likvidation enligt 13 kap. 4 a §
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations
upphörande (13 kap. 17 §)
Sparbankslagen
Stadfästelse av reglemente och beviljande av
oktroj (2 kap. 3 §)
Stadfästelse av ändring av reglemente (2 kap. 4 §)
Undantag från krav att vissa befattningshavare
skall vara bosatta inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och
6 kap. 6 §)
Medgivande att inte utse verkställande direktör
(3 kap. 4 §)
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations
upphörande (6 kap. 17 §)
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §)
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till
bankaktiebolag med eller utan godkännande av
stiftelseförordnande (8 kap. 6 §)
Lagen om medlemsbanker
Stadfästelse av stadgar och beviljande av oktroj
(2 kap. 2 §)
Stadfästelse av ändringar av stadgar (2 kap. 3 §)
Medgivande till utsträckning av tiden innan
uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §)
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall
vara bosatta inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (6 kap. 3, 4 och 14 §§ och
9 kap. 8 §)
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations
upphörande (9 kap. 18 §)
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §)
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4
4
7

10
7

4
4
7
7

7

10
7
7

4
7
7

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om anmälan av registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
På regeringens vägnar
ERIK ÅSBRINK
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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