Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;
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Utkom från trycket
den 9 december 2005

utfärdad den 1 december 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse2
dels att 10 kap. skall upphöra att gälla,
dels att i 13 kap. 1 § beteckningen ”aktiebolagslagen (1975:1385)” skall
bytas ut mot ”aktiebolagslagen (2005:551)”,
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 9 §, 7 kap. 4 §, 11 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 10 §,
15 kap. 19 §, 16 kap. 1 § och 17 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas ett nytt kapitel, 10 kap., av följande lydelse.

1 kap.
7 §3 Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, om inte annat är särskilt föreskrivet.
Första stycket gäller inte för verksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller
motsvarande utländska bestämmelser.

3 kap.
9 §4 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. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet. Om en ekonomisk förening
har ansökt om tillstånd inom sex månader från beslutet om att bilda före1
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ningen, räknas den tid som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar från tillståndsbeslutet.

7 kap.
4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. För
förvärv av sådana aktier finns bestämmelser i 19 kap. aktiebolagslagen
(2005:551). Vad som sägs i 3 § gäller inte heller bevis om andel eller tillskott till medlemsbank eller kreditmarknadsförening. I fråga om en sparbanks förvärv av bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 § första stycket sparbankslagen
(1987:619).

10 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
bankaktiebolag
1 § För bankaktiebolag gäller vad som är föreskrivet för aktiebolag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag skall i
förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för
eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.
Vad som sägs i 2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap. 9 §, 30 § och 37 § andra
stycket aktiebolagslagen om Bolagsverket skall, i fråga om bankaktiebolag, i
stället gälla Finansinspektionen.
Aktiekapital
2 § Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn till den
planerade rörelsens omfattning och art.
Teckning av aktier
3 § Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt
3 kap. 2 § första stycket 3 eller andra stycket kommer att ha ett kvalificerat
innehav i bankaktiebolaget, får bolaget inte bildas utan att en sådan prövning
av aktietecknaren görs. Om denne vid den prövningen inte anses lämplig, får
bolaget inte heller bildas.
Bolagsstämma
4 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i 7 kap. 32
och 36 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller att upplysningar får lämnas
bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person.
Bestämmelserna i 7 kap. 34 och 35 §§ aktiebolagslagen skall tillämpas
också när styrelsen har funnit att en upplysning som har begärts enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen inte kan lämnas till aktieägare utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person.
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5 § Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Flertalet av ledamöterna skall vara personer som inte är anställda i banken eller i
företag som ingår i en koncern där banken är moderbolag.
6 § I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande direktör. Bolagets verkställande direktör får inte vara ordförande i styrelsen.
7 § Ett bemyndigande att företräda bolaget och att teckna dess firma enligt
8 kap. 37 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) får bara lämnas till
två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.
8 § Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas i ett bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag.
Revision
9 § I ett bankaktiebolag skall minst en revisor som bolagsstämman utsett
vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.
Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som har avlagt revisorsexamen, är bestämmelserna om länsstyrelseförordnande i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tillämpliga.
10 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt gentemot bolagsstämman i 9 kap. 45 § samt 10 kap. 17 och 22 §§ aktiebolagslagen
(2005:551) gäller att upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan
nämnvärd olägenhet för någon enskild person.
11 § I 13 kap. 10 § finns bestämmelser om revisors och särskild granskares rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.
Egen aktie som säkerhet
12 § Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant, om dessa aktier utgör en mindre del av de aktier som lämnas
som säkerhet för en kredit.
Minskning av aktiekapitalet m.m.
13 § Skall minskningsbeloppet användas helt eller delvis för ändamål som
avses i 20 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 aktiebolagslagen (2005:551), får
bankaktiebolaget inte verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från allmän domstol.
Finansinspektionen får medge att minskning av aktiekapitalet får ske utan
tillstånd från allmän domstol, om bankaktiebolaget samtidigt med minskningen vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital
eller dess aktiekapital minskar till följd av beslutet om minskning.
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14 § I stället för bestämmelserna i 20 kap. 24–29 §§ aktiebolagslagen
(2005:551) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.
Tillstånd enligt 13 § skall sökas senast två månader efter det att minskningsbeslutet har registrerats. Ett bevis om registreringen skall följa med ansökan.
Domstolen skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens yttrande om
och i så fall i vilken utsträckning minskningen kan komma att inverka på insättarnas rätt. Om domstolen med hänsyn till yttrandets innehåll finner att
minskningen inte bör verkställas, skall ansökan genast avslås. I annat fall
skall domstolen kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill motsätta sig ansökan att senast en viss dag skriftligen anmäla detta hos domstolen. Domstolen skall dock inte kalla borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497). I föreläggandet skall det anges att den som
inte har gjort en anmälan enligt denna paragraf skall anses ha medgett ansökan. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande tas
in. Domstolen skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Tillstånd skall ges, om ingen av de borgenärer som har kallats motsätter
sig ansökan eller om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan
har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar. Att
en insättare motsätter sig ansökan utgör dock inte något hinder, om inspektionens yttrande ger grund för att ge tillstånd.
15 § I stället för 20 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.
Under tre år efter registreringen av ett beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning får vinstutdelning inte beslutas utan tillstånd från
allmän domstol. Tillstånd behövs dock inte om aktiekapitalet efter eller i
samband med minskningsbeslutet har ökats med minst minskningsbeloppet.
I fråga om domstolens tillstånd gäller 14 § i tillämpliga delar.
16 § I stället för 20 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.
Minskning av reservfonden får ske för
1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar
förlusten,
2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av
aktier, och
3. återbetalning till aktieägarna eller annat ändamål, om allmän domstol
med tillämpning av 14 § ger tillstånd till minskningen.
Lån från bolaget till aktieägare m.fl.
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17 § I stället för bestämmelserna i 21 kap. aktiebolagslagen (2005:551)
gäller bestämmelserna i denna paragraf och i 8 kap. 5 §.
Ett bankaktiebolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i
syfte att gäldenären skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i
samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna
kapitalet. Vid beräkningen av om det finns full täckning för det bundna egna

kapitalet skall förskott och lån enligt första meningen behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter enligt första meningen behandlas som bolagets skuld.
Även om det inte finns något hinder enligt andra stycket får förskott, lån
eller säkerhet lämnas endast i den mån det framstår som försvarligt med hänsyn till
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Fusion
18 § Bara ett bankaktiebolag får genom fusion överta ett annat bankaktiebolags samtliga tillgångar och skulder.
19 § Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 23 kap. 19–24 §§
aktiebolagslagen (2005:551). I stället tillämpas 20–22 §§ detta kapitel. I 24
och 25 §§ finns särskilda bestämmelser om fusion genom absorption av helägt dotterbolag.
20 § När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag, skall såväl
överlåtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt
3 kap. 2 § och godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för det
övertagande bolaget.
Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit
gällande i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats enligt
23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), senast två år efter
det att fusionsplanen kungjorts enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen.
Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt
första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar.
21 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan skall prövas att bolagens borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan
säkerhet.
22 § En ansökan enligt 20 § skall avslås om
1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll
strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen,
2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer5 eller om prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,
5

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).
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3. vid kombination, revisorsyttrandena enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) inte utvisar att de överlåtande bolagens sammanlagda
verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i
detta, eller
4. bolagens borgenärer inte har tillförsäkrats en sådan betryggande säkerhet som avses i 21 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller
andra fordringsägares intressen.
Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen kan
antas bli avslutad inom kort tid, får tillståndsfrågan förklaras vilande under
högst sex månader.
23 § Anmälan enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) skall göras
inom två månader från det att tillstånd har meddelats.
24 § Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske även om
det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte får förvärva enligt denna lag. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga denna
frist.
25 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 23 kap. 32 och
33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller vad som sägs i denna paragraf.
Tidigast en och senast två månader efter det att fusionsplanen blivit gällande hos moderbolaget skall moderbolaget ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.
I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 21 och 22 §§ i tilllämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse dotterbolag
och vad som sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag.
Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt
andra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar. Bolagsverket skall efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.
Delning
26 § När ett bankaktiebolag deltar i en delning tillämpas 27–30 §§.
Ett bankaktiebolag får inte genom delning överlåta verksamhet som bara
får drivas efter tillstånd eller registrering till ett bolag som inte har tillstånd
eller inte har registrerats.
27 § Ett bankaktiebolag behöver inte underrätta sina kända borgenärer enligt 24 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).
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28 § Bolagsverket skall inte kalla ett bankaktiebolags borgenärer enligt
24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551). I stället skall verket inhämta ett
yttrande från Finansinspektionen. Av yttrandet skall det framgå om
1. bankaktiebolagets borgenärer tillförsäkrats en betryggande säkerhet,
om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet, och
2. de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
delningen kan anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares intressen.
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29 § När Finansinspektionen kommit in med sitt yttrande och den tid inom
vilken borgenärerna kan motsätta sig ansökan enligt 24 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) har gått ut, skall Bolagsverket överlämna ärendet till
tingsrätten i den ort där styrelsen i det överlåtande bolaget har sitt säte.
30 § I stället för bestämmelsen i 24 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551)
gäller att allmän domstol skall avslå en ansökan om tillstånd att verkställa
delningsplanen om
1. det inte av Finansinspektionens yttrande framgår att
a) bankaktiebolagets borgenärer har tillförsäkrats en sådan betryggande
säkerhet som avses i 28 § 1, eller
b) de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
delningen kan anses förenlig med insättares eller andra fordringsägares intressen, och
2. det inte visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full
betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar.
Att någon av bankaktiebolagets borgenärer motsätter sig ansökan innebär
inte att ansökan skall avslås, om Finansinspektionens yttrande ger grund för
att ge tillstånd.
Om domstolen anser det nödvändigt får den begära att Finansinspektionen
kompletterar sitt yttrande.
Likvidation
31 § Förutom i de fall som anges i 25 kap. 12, 17, 21, 50 och 51 §§ aktiebolagslagen (2005:551) skall allmän domstol besluta att ett bankaktiebolag
skall gå i likvidation om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan
att bolaget i stället fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse.
32 § Vid tillämpningen av 25 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall
vad som där sägs i första stycket 2 om 8 kap. 3 § första stycket och 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
33 § Ansökan om likvidation av ett bankaktiebolag enligt 31 § detta kapitel eller 25 kap. 11 eller 17 § aktiebolagslagen (2005:551) får också göras av
Finansinspektionen.
7
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34 § Utöver vad som föreskrivs i 25 kap. 45 § aktiebolagslagen
(2005:551) gäller att något beslut om att en likvidation skall upphöra och
bankaktiebolagets verksamhet återupptas inte får fattas, om bolagets tillstånd att driva bankrörelse har återkallats.
Firma
35 §

Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

36 § Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet sparbank i sin firma. Detsamma gäller ett
bankaktiebolag som senare har övertagit en sådan rörelse.
Skadestånd
37 § Vad som i 29 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivs om
ansvar vid överträdelse av där angivna bestämmelser gäller för bankaktiebolag även vid överträdelse av denna lag och lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.
Särskilda bestämmelser för europabolag
38 § 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
europabolag6 (SE-förordningen), när ett beslut har meddelats enligt 20–
22 §§ eller 25 § och beslutet har vunnit laga kraft.
39 § 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 40–42 §§ detta kapitel.
40 § 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 Finansinspektionen. 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.
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EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt
första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar.
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41 § 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.
42 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i
SE-förordningen när beslut har meddelats enligt 41 § och beslutet har vunnit
laga kraft.
43 § 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. 4 § andra stycket om upplysningsplikt mot stämman,
10 kap. 5 § andra meningen om styrelsens sammansättning,
10 kap. 8 § om uppdrag i andra företag,
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.

11 kap.
1 §7 Vad som enligt 10 kap. gäller för bankaktiebolag skall även gälla för
kreditmarknadsbolag utom bestämmelserna om fusion i 18 §, om likvidation
i 31–34 §§ och om firma i 35 och 36 §§.
Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 19–25 §§ 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 20, 25 eller 40 § prövas av Finansinspektionen.
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Senaste lydelse 2004:591.
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2 § Ansökan om likvidation av ett kreditmarknadsbolag enligt 25 kap. 11
eller 17 § aktiebolagslagen (2005:551) får också göras av Finansinspektionen.

13 kap.
10 § En revisor eller en särskild granskare skall omgående rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
kreditinstitut får kännedom om förhållanden som
1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar institutets verksamhet,
2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
4 a kap. 14 och 15 §§ sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 14 och 15 §§
lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om
han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid
fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

15 kap.
19 § Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening inte
följer ett föreläggande enligt 18 § första stycket att upphöra med rörelsen,
skall rätten, efter ansökan av Finansinspektionen, besluta att företaget skall
gå i likvidation. I dessa fall tillämpas bestämmelserna i 25 kap. 10, 25, 28–
44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt 11 kap. 5 och 7–16 §§
samt 17 § fjärde och femte styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Beslut om likvidation skall inte meddelas om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att rörelsen har upphört.
Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

16 kap.
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. vilken information ett kreditinstitut skall lämna till sina kunder eller till
dem som institutet erbjuder sina tjänster,
2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§,
3. vilka åtgärder som ett kreditinstitut skall vidta för att uppfylla de krav
på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§,
4. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 §,
10

5. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 4 § skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och
6. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.

SFS 2005:932

17 kap.
1 § Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra
stycket samt beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens
beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.
Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket får överklagas hos regeringen.
Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
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