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Förordning
om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647);

Utkom från trycket
den 3 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Regeringen föreskriver att 8, 9 och 56 §§ bankrörelseförordningen
(1987:647)1 skall ha följande lydelse.
8 §2 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 § femte stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker,
e. revisor,
f. revisorssuppleant,
g. lekmannarevisor, och
h. suppleant för lekmannarevisor,
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 har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Vidare skall anmälan innehålla en försäkran att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 3 kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § bankrörelselagen
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(1987:617). I fråga om de personer som har fått bemyndigande enligt 3 kap.
14 § femte 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.
9 §3 Vid anmälan som avses i 8 § skall ges in
för båda bankkategorierna
1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamot och styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor, 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 § femte 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.
56 §4 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 och andra styckena av samma paragraf,
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,
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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.

SFS 1999:916

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Göran Haag
(Finansdepartementet)
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