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Regeringen föreskriver i fråga om bankrörelseförordningen (1987:647)1
dels att 21, 29, 36 a, 53 och 54 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 21 och 29 §§ skall utgå,
dels att 1, 2, 5, 46, 55 och 56 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 53 § skall sättas närmast före 55 §,
dels att rubriken närmast före 1 § skall lyda ”Inledande bestämmelser”,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande
lydelse.
1 §2 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 1 a, 3, 8, 9, 37, 47, 50 och 55–58 §§ 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 1 a och 3 §§ denna förordning, utländska bankföretag som driver bankrörelse från filial enligt 1 kap. 5 § 1
bankrörelselagen.
1 a § Sådana ansökningar enligt bankrörelselagen (1987:617), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som skall prövas av Finansinspektionen eller av regeringen skall alltid ställas till och ges
in till Finansinspektionen.
Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för
prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande.
2 §3 Ansökan om oktroj för en bank och stadfästelse av bolagsordning enligt bankrörelselagen (1987:617), reglemente eller stiftelseförordnande enligt sparbankslagen (1987:619) och stadgar enligt lagen (1995:1570) om
medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress och
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga
1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag,
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2. stiftare i sparbank, och
3. styrelseledamöter i medlemsbank.
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.
Till en ansökan om tillstånd för ett utländskt bankföretag att driva bankrörelse från filial enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 bankrörelselagen skall det
fogas
1. bolagsordning eller motsvarande,
2. verksamhetsplan med innehåll enligt 3 § samt
3. fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
5 §4 Till en ansökan om stadfästelse av ändring av bolagsordning, reglemente eller stadgar skall det fogas en kopia av protokollet med beslut avseende ändringen.
46 §5 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),
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 förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen antecknas även den
centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.
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.
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55 §6 Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd som avses i 2 kap.
1 § samt 8 kap. 8, 26 och 31 §§ aktiebolagslagen (1975:1385).
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56 a §7 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 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. 3 §)
Tillstånd att verkställa fusionsplan (9 kap. 23 och
28 §§)
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet
sparbank i sin firma (9 kap. 30 §)
6
7

Senaste lydelse 1998:1509.
Senaste lydelse 1998:1509.

Avgiftsklass

10
7
4
7
7
10
7
7
7
7
7

4
7
10
7
7
4

3

SFS 1999:689

Aktiebolagslagen
Medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §)
Undantag från krav att vissa befattningshavare
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 §)
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Sparbankslagen
Stadfästelse av reglemente och beviljande av
oktroj (2 kap. 3 §)
Stadfästelse av ändring av reglemente (2 kap. 3 §)
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 §)
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Lagen om medlemsbanker
Stadfästelse av stadgar och beviljande av oktroj
(2 kap. 2 §)
Stadfästelse av ändringar av stadgar (2 kap. 2 §)
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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1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre
bestämmelser tillämpas.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
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