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utfärdad den 10 juni 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse
dels att 3 kap. 9 § och 11 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 10 kap. 31–36 §§, samt
närmast före 10 kap. 31 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
9 § Ett aktiebolag och en ekonomisk förening får ansöka om tillstånd
innan företaget registrerats i aktiebolags-, europabolags- eller föreningsregistret.
Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande räknas den tid som anges i 2 kap. 9 § första
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) från tillståndsbeslutet. Om en ekonomisk förening har ansökt om tillstånd inom sex månader från beslutet om att
bilda föreningen räknas den tid som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar från tillståndsbeslutet.

10 kap.
Särskilda bestämmelser för europabolag
31 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i
rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för
europabolag2 (SE-förordningen), när ett beslut har meddelats enligt 10 kap.
22–24 §§ och beslutet har vunnit laga kraft.
32 § När ett europabolag som har tillstånd att driva bankrörelse avser att
flytta sitt säte från Sverige till en annan stat tillämpas inte 10–15 §§ lagen
(2004:575) om europabolag. I stället tillämpas 33–35 §§ detta kapitel.
33 § Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslutat att bolagets säte skall flyttas till en annan stat, skall bolaget ansöka om
tillstånd till flyttningen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspek1
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tionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen.
Ansökan skall ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om
flyttning.
Till ansökan skall fogas
1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning
fattades,
2. en kopia av förslaget om flyttning, och
3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE-förordningen.
Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall bolaget föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen.
Om bolaget inte gör detta, skall ansökan avvisas.
Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.
34 § Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om
1. bolagets borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant
skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,
2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan
anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares intressen, och
3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förordningen.
35 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i
SE-förordningen när beslut har meddelats enligt 34 § och beslutet har vunnit
laga kraft.
36 § I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses
i artiklarna 39–42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag)
skall vad som sägs i följande bestämmelser i denna lag om ett bankaktiebolags styrelse eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:
3 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
8 kap. 5 § första stycket 1 om avtal om tjänster med eller till förmån för
styrelseledamot,
10 kap. 7 § andra meningen om styrelsens sammansättning,
10 kap. 10 § om uppdrag i andra företag,
10 kap. 11 § andra stycket om upplysningsplikt mot stämman,
13 kap. 12 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och
närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt
15 kap. 2 § om återkallelse av tillstånd.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår
att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.
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11 kap.
1 § Vad som enligt 10 kap. gäller för bankaktiebolag skall även gälla för
kreditmarknadsbolag utom bestämmelserna om likvidation i 16–19 §§, om
fusion i 20 §, samt om firma i 29 och 30 §§.
Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 21–27 §§ gäller bara vid fusion mellan ett kreditmarknadsbolag och ett annat bolag och bara om en bank inte är
övertagande bolag. Ärenden som avser tillstånd enligt 22, 27 eller 33 § prövas av Finansinspektionen.
Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.
På regeringens vägnar
GUNNAR LUND
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004

