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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen forcslt1s att reglerna i bankrörclselagen ( 1987:617) om riitt 

att inr:itta filial i utlandet, r:itt att förvärva aktier i bl.a. utHindska bank före

tag och riitt att ge krediter med efterställd betalningsriitt blir desamma för 

bankakticholag, sparbanker och forcningsbankcr. 

Med hiinsyn till effekterna av den pågående omstruktureringen av spar

banks- och föreningsbanksrörclscrna har undantagen om riitt för sftdana 

banker att utan tillstånd förviirva aktier i Sparbankernas Bank resp. Före

ningsbankernas Bank samt riitten att liimna vinstandclslån till företag som 

tillgodoser för sparbanker eller föreningsbanker gemensamma intressen för

lorat i aktualitet. Det förcsl[1s cUrför att bestiimmclscrna upphiivs. 
Lagstiftningen fi.ircslfts triida i kraft den 1 januari 1992. 
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Förslag till 
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 

Hiirigcnom föreskrivs i fråga om bankrörclselagcn (1987:617) 1 

dels att il kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 1, 5, 6 a, 8-12, 15 a, 17 och 22 §§, 3 kap. 
1-3, 6-8 och 15 §§, 4 kap. 1, 3-5, 8, 11 och 12 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1-18 §§, 

8 kap. 1, 2, 4, 5, och 8 §§samt 9 kap. 2 och 3 §§ordet "bankinspcktioncn" i 
olika böjningsformer skall bytas ut mot "finansinspektionen" i motsvarande 
form, 

dels att 1 kap. 4 § samt 2 kap. 6, 14 och 15 §§skall ha följande lydelse. 

Nuvarande ~vdclse Föreslagen .lydelse 

1 kap. 

4 §2 
Etl uWindskt bank företag får 
1. efter tillstfö1cl av regeringen driva bankrörclse från avdclningskontor 

med sj:ilvsUindig förvaltning (filial) eller 
2. efter anm:ilan till bankinspek- 2. efter anmälan till fi11a11si11spck-

1io11cn driva verksamhet, som hu- tionen driva verksamhet, som hu-
vudsakligen avser representation vudsakligcn avser representation 
och förmedling av banktjiinster, frfm och förmedling av hanktjiins.tcr, frfö1 
kontor eller annat fast driftst:illc (re- kontor eller annat fast driftst:ille (rc-
prescntat ionskontor). prcsentationskontor). 

Ett bankaktiebolag fi\r efter till- En bank får efter tillstånd av rcgc-
stiind av regeringen eller, efter rege-. ringen eller, efter regeringens bc-
ringens bemyndigande, bankimjJek- · myndigandc, jinansi11spektio11c11 in-
tioncn inrätta filial i utlandet. rätta filial i utlandet. 
Tillstfmd till filialctablcring enligt Tillstånd till filialctablcring enligt 
första stycket l och andra. stycket första stycket 1 och andra stycket 
sbll liimnas om elen planerade rö- skall Jiimnas om elen planerade rii-
relscn kan antas komma att uppfylla relsen kan antas komma att uppfylla 
kraven på en sund bankverksamhet. kravc;n på en sund bankverksamhet. 
Bestiirrnm:lser om bankukticbolagi· Bcstiiminclscr om en banks förviirv 
förviirv av aktier eller andelar i ut- av aktier eller andelar i utbndska 
ländska bankföretag finns i 2 kap. bankförctag finns i 2 kap. 6 § första 
6 § första stycket 1. stycket. 

fiir utl~indska bankers verksamhet genom filial i Sverige giillcr bcsUm
melscrna i denna lag i tilliimpliga delar. 1 övrigt gäller för sf1dana företag la
gen (1968:555) l'lll r:itt för utlänning och u!Hindskt föret<1g att idka niiring 
här i riket. 

1 S..:nasll: lvdelse av 
kap. 5 ~ 1991:1018 
kap. 1 * --
kap. :' § 1990:821 
kap. 6a§ 1991:1018 
kap. 9 § 1989: 1086 
kap. 9a* 1991:1018 
kap. 1ll § - -
kap. 11 § " 
kap. 12 !i - -
k:-ip. 15a§ - -
kap. 3 § 1990:1301 

4 kap. 4 § 1989:1086 
6 kap. 2 § 1991:372 
7 kap. 7 § 1989:1086 
7 kap. 9 a § 1990:821 
7 kap. 14 § 1991:1018 
7 kap. 15 § 1990:821 
7 kap. 18 § 1991:1018 
8 kap. S § 1991 :372 
8 kap. 8 !i " 
9 kap. 2 § 1990: J:\06. 

Senaste lydelse 1990:82 l. 
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Nuvarande lydelse 

Efter tillstånd av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
bankinspcktionen får 
1. ett bankaktiebolag förviirva aktie i 
annat bankaktiebolag samt aktie el
ler andel i utländskt bankföretag och 
i svenskt eller utländskt företag, vars 
ändamål kan anses vara till nytta for 
bankväsendet eller det allmiinna, 

2. en sparbank fön·ärrn aktie eller 
andel i svenskt företag, w1rs ändamål 
kan anses vara till nytta för bankvä-
sendet eller det allmiimw eller som 
tillgodoser för sparbanker gemen-
samma intressen, samt 

3. en central föreningshank för
värv1i aktie eller andel i svenskt före
tag, vars ämlamtll kan anses vara till 
nytta för bankviisendet eller det all
männa eller som tillgodoserförföre
ningsbanker gemensamma intressen. 

Föreslagrn lydelse 

Efter tillstånd av regeringen eller, 
efter regeringens be.myndigandc, fi
nansimpektionen får en bank för
värva aktie i bankaktiebolag samt 
aktie eller andel i utländskt bank
företag och i svenskt eller utländskt 
företag, vars iindamål kan anses 
vara.till nytta för bankväsendet eller 
det allmänna.· 

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om garantifondsbevis, för~ 
lagsbevis eller förlagsandelsbcvis som har utfärdats av företag som avses i 
första stycket. Med banks förviirv av garantifondsbevis jämställs utfärdande 
av garantifondsförbindelse. 

För sparbanks förvän• av aktier i 
Sparbankemas Bank och central 
föreningsbanks förvärv av aktier i 
Föreningsbankemas Bank krii1•s 
inget tillstånd. 

Beträffande förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag gäller 6 a §. 

14 §4 

När en bank beviljar kredit får den inte avtala att bankens fordran skall 
medföra rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer. 

Efter tillst!'md av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
bankinspektionen får dock en .1par
bank och en central förrningsbank 
avtala om sådant 1•illkor vid bevil
jande av kredit till svenskt företag, 
vars ändamål kan anses vara till ny/la 
för bankväsendet eller det allmänna. 
Under samma fönitsiittningar får ett 
bankaktiebolag avtala om sådant 
villkor vid beviljande av kredit till 
annat bankaktiebolag, till utliindskt 
bankföretag eller till sådant svenskt 

3 Senaste lydelse 1991 :1018. 
4 Senaste lydelse 199l:I018. 

Efter tillstånd av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, fi
nansinspektionen får dock en bank 
avtala om sådant villkor som avses i 
första stycket vid beviljande av kre
dit till annan bank, till utländskt 
bankföretag eller till sådant svenskt 
eller utländskt företag, vars ändamål 
kan anses vara till nytta för bankvä
sendet eller det allmänna. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (wlelse 

eller utliindskt företag, vars ändamål 
kan anses vara till nytta för bankvä-
sendct eller det allmänna. 

Angående rätt att bevilja kredit med villkor som avses i första stycket finns 
ytterligare bestämmelser i 15 a §. 

2 kap. 

15 §5 

En bank får inte vid avtal om kre-
dit eller i sin rörelse i övrigt förbe
hålla sig andel i vinst på affär, som 
banken inte själv får avsluta. 

En bank får inte, utöver \'ad som 
anges i.15 a §, vid avtal om kredit el
ler i sin rörelse i övrigt förbehålla sig 
andel i vinst på affär, som banken 
inte själv får avsluta. 

En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på verksamhet, 
som banken inte själv får bedriva. Vad nu sagts gäller dock inte utdelning på 
aktier eller vad banken som ägare av aktier i övrigt har rätt till. 

Utan hinder lll' första och andra 
styckena jilr, efter tillstånd av bankin
.1pektioncn, en sparbank och en cen
tral före11i11gsba11k lämna vi11sta11-
delslå11 till ett företag som tillgodoser 
för .1parba11ker eller föreningsbanker 
gemensamma intressen. 

Angående riill alt lämna vinstan
dels/ån finns ytterligare bestämmel
ser i 15 a §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 

5 Senaste lydelse 1991: 1018. 
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Finansdepartcmen tet 

Utdrag ur protokoll vid rcgcringssammanträdc den 17 oktober 1991 

Niirvarandc: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester
berg, Friggebo, Johansson, Laun:n, ]fornlund, Olsson, Dinkclspicl, Thur
din, llcllsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könbcrg, Odcll, Lundgren, Unc
kcl, P. Westerberg, Ask 

Föredragande: statsr:'\dct Lundgren 

Proposition om ändring i bankrörelselagen 

1 Inledning 

Ll Framställning från Sveriges Föreningsbankers Förbund 

I en framställning till finansdepartementet denl 1 januari 1991 fri'111 Sveriges 

Föreningsbankers f'iirbund (SFF) framfördes önskemål om vissa ändringar 

i banklagstiftningen. Framstiillningcn har i en första omgång föranlett änd

ringar i förcningsbanksfagcn (1987:620), som skulle undcrliitta bildandet av 
Sveriges Förcningsbank, central föreningsbank (prop. 1990/91 :154 s. 86-89, 
NU41, rskr. 367). 

I framställningen bcgiirdcs också iindringar i bankrörefselagcn som skulle 

innebära att en central förcningsbank skulle få samma rörelseregler som ett 
bankaktiebolag. Följande frågor berördes. 

- Ändring i 1 kap. 4 § så att central föreningsbank får inrätta filial i ut
landet, 

- ändring i 2 kap. 6 §så alt central föreningsbank får förvärva aktier även i 
bankaktie bolag, utländskt bankförctag och i annat utländskt företag vars 
iindamål kan anses vara till nytta för bankväscndct eller det allmiinna, 

- iindring i 2 kap. 7 § si't att tillstånd av finansinspektionen inte längre krävs 
då central förcningsbank skall medverka vid emission av aktier på den 
allmänna marknaden, 

- lindring i 2 kap. 14 §så att central förcningsbank får möjlighet att avtala 
om efterställd betalningsrätt även vid beviljande av kredit till bankaktic

bolag, utländskt bankföretag eller annat utländskt företag vars iindamål 
kan anses vara till nytta for bankväscndet eller det allmänna. 

f'ramsliillningcn har rcmissbehandlats .. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas framställningen från Sveriges 
Förcningsbankcrs Förbund samt en förteckning över rcmissinstanserna och 

en sammansliillning av remissyttrandena i nu aktuella delar som bilagoma 1 
och 2. 

I* Riksdagen 1991192. I sam/. Nr 37 
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1.2 Kreclitmarknadskommitt6n 

Kreditmarknadskommittcn har i sitt slutbetiinkande Förnyelse av kredit

marknaden (SOU 1988:29, Del l, s. 230 fl) något berört de nu aktuella skill

naderna i rörelsereglerna för de olika formerna för bedrivande av bankverk

samhet: 

Sparbank och förcningsbank saknar idag möjlighet att etablera sig i någon 
form i utlandet. De för riirelserna gemensamma affärsbankerna Sparbanker
nas Bank och Förcningsbankernas Bank har denna miijlighet, vilken båda 
bankerna också utnyttjat. 

En genomgång av förarbeten och litteratur ger inget direkt svar på frågan 
varför sparbanker och förcningsbankn saknar miijlighet att förviirva aktier 
i utWndska företag. Det iir emellertid sannolikt att sblen iir historiska. De 
syften som ursprungligen bar upp dl'. bf1da riirelserna var sf1dana att det mer 
elkr mindre var uteslutet all engagemang i utliindska företag kunde gagna 
verksamheten. Fram till år 1969, då den samordnade lagstiftningen infördes, 
iir det diirför inte svårt att försti't all denna skillnad mellan affärsbankerna å 
ena sidan och sparbankerna och föreningsbankerna å andra sidan uppriitt
hölls. Emellertid finns inte heller i förarbetena till 1968 ftrs samordnade 
banklagstiftning något niimnt om skiilcn till denna skillnad. Intl.'. heller syns 
det ha varit aktuellt att vidta några födndringar för dessa banker i detta hiin
scrndl.'.. En orsak kan ha varit den bcstiimmdsl.'. för sparbankerna som anger 
att sparbanks rörclsl.'. skall avse fiiretriidcsvis sparbankens verksamhetsom
råde. 

Syftet med den samordnade banklagstiftningen var bl.a. alt genom undan
röjande av skillnaderna i lk olika banklagarnas riirclsekapitel möjliggöra för 
de olika bankgrupperna att pi'1 lika villkor konkurrera med varandra. rör 
sparbankernas och fiireningshankernas del innebar detta en satsning pf1 de 
områden diir affiirsbankl.'.rna tidigare dominerat helt, friimst företagsrinan
sicringen. Sparbankernas och fiireningsbankernas verksamhet har också un
der senare f1r kommit alt likna affarsbankc:rnas, iiven om de: sistniimnda allt
jiimt har en starkare sUllning p;01 företagssidan. 

l och med att niiringslivet och nu p:°1 senare tid iiven bankverksamheten 
alltmer intcrnationalisl.'.rats har spar-och föreningsbankernas behov av att 
kunna ml.'.dvnka till finansiella liisningar som inbegriper krediter i uthindska 
valutor ökat. Som exempel kan niimnas att !lera av dessa banker har valuta
handelstillstånd. Inom sparbanksrörelsen finns redan större sparbanker och 
genom omfattande fusioner har bildats sparbanker som till storlek viil kan 
miitas med en medelstor affärsbank. För förcningsbankl.'.rna iir behovet av 
att fft etablera sig i utlandet idag inte stort. Ingen av Lie regionala förenings
hankerna har en s;°1dan storlek att en etablering i utlandet ter sig meningfull. 
Möjligheten att utnyttja röreningsbankcrnas Bank för detta iindamål iir sä
lcdcs för niirvarandc tillriieklig. Emellertid iir det inte osannolikt att före
ningsbanksrörclsen inom en inte allför avliigscn framtid organiserar sig på sä 
sätt att en central förcningsbank för hela riket uppriittas. En sådan före
ningsbank saknar enligt den nuvarande ordningen miijlighet att etablera sig 
i utlandet. Enligt kommittens mening bör utgfmgspunkten vara att de olika 
banklagarna skall så långt det iir möjligt liimna utrymme för konkurrens mel
lan de olika bankgrupperna pf1 lika villkor. Det framsti'tr numera mot bak
grund av bankvärldens ökande internationalisering som angeliigct att för
söka undanröja den skillnad som, S:1vitt giillcr möjligheten att etablera sig 
utomlands, alltjiimt finns i bankriirelsclagen. l rnremot kan naturligtvis in
vändas att åtskilliga av de enheter som ing:°1r i sparbanksgruppen och i förc
ningsbanksrörelsen iir mycket smf1 och att en utlandsetablering för dessa 
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framstår som helt orealistisk. De har ju dessutom möjlighet all genom Spar- Prop. 1991/92:37 
bankernas Bank och Föreningsbankernas Bank ge sina kunder elen ullands-
service som efterfrågas. Samtidigt kan emellertid vissa av de större enhe-
terna inom de båda bankgrupperna komma all rn ett behov av att sjiilva 
kunna ge service på utlanclssidan. Diirtill kommer att det för de spar- och 
förcningsbanker som önskar etablera sig utomlands skall kr;ivas att bank in-
spektionen lämnat tillslttnd till etableringen. Det finns således en möjlighet 
att bevaka att endast större spar- och förcningsbanker kommer att etablera 
sig utomlands. 

Kommitten finner inte skiil att i lag förbjuda spar- och förcningsbankcr 
att förvärva aktier i bankakticbolag, svenskt eller utländskt. I förslaget görs 
således inte skillnad mellan de olika bankinstitutgruppcrnas möjlighet att 
förväiva aktier eller andelar. för sparbanks och central föreningsbanks för
värv av aktier i Sparbankernas Bank resp. Förcningsbankcrnas Bank bör 
dock i likhet med gällande Jag inte kriivas tillstånd. 

1.3 Omstrukturering av förcningsbanks- och 
sparbanks rörelserna 

Genom beslut den 29 augusti 1991 har regeringen gett de tolv centrala förc

ningsbankcrna tillstånd att verkställa ett mellan bankerna träffat fusionsav

tal. Samtidigt har regeringen beviljat oktroj för den nybildade banken Sveri

ges f<öreningsbank, central fiireningsbank, och stadfäst bankens stadgar. Fu

sionen har verkstiillts och registrerats hos finansinspektionen den 2 septem

ber 1991. Enligt uppgift iir avsikten att rlireningsbankernas Bank inom kort 

skall upplösas och dess rörclsc övertas av den nya centrala föreningsbankcn. 

Även för sparbankernas del pftgår en omfattande omstrukturering. Ge

nom de ändringar i bl.a. sparbankslagen (1987:619) som triidde i kraft den 

1 juli 1991 har sparbanker fått möjlighet att ombildas till bankaktiebolag. 

Avsikten iir att elva av de största sparbankerna och Sparbankernas Bank 

skall ingå som dotterföretag i en ny bankkoncern bcn;imnd Sparbanksgrup

pcn. Regeringen har den 12 september 1991 bl.a. gett tillstånd till ombild

ningarna och medgett att holdingbolaget Sparhanksgruppen J\13 får vara 

moderbolag i koncernen. 

1.4 Redan genomförd lagstiftning 

Den 1 augusti 1991 trädde lagen (1991 :981) om v;irdcpappersrörclse i kraft 

(prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349). I 1 kap. 3 §regleras bl.a. frf1gan om 

tillståndskrav för värdcpappersrörelsc och medverkan vid emissioner av 

fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instru

ment som är riktade till en öppen krets. Nftgon skillnad görs inte mellan olika 

typer av b<mkinstitut. Som en konsekvens av att de nya reglerna om medver

kan vid emission ersatte 2 kap. 7 § bankrörclselagcn upphiivclcs den paragra

fen. Någon lagändring av det slag som SFF begiirt pf1 denna punkt är diirför 

inte längre: aktuell. 
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2 Övcivägandcn 

2.1 Enhetliga rörelseregler för alla banker 

Mitt förslag: Någon skillnad mellan de olika bankformcrna skall inte 

bngre giiras hetriiffande följande regler i bankrörclselagen: riitt att 

inriilta filial i utlandet (I kap. 4 §), riitt att förvärva aktier i bankaktie
bolag, utliindskt hankföretag och i annat utländskt företag vars ända

mål kan anses vara till nytta för bankviisendet eller det a\lmiinna (2 
kap. 6 §)samt rätt att avtala om s.k. efterställd betalningsriitt vid be

viljande av kredit till bankaktiebolag, utHindskt bankfiiretag eller an

nat utliindskt företag vars iindamftl kan anses vara till nylta för bank
viisendet eller det allmänna (2 kap. 14 §). 

Med hiinsyn till den pågående omstruktureringen av sparbanks- och 

förcningshanksrörelserna tas de bestämmelser bort som giiller riitt att 
utan tillst;°md förvärva aktier i Sparbankernas Bank och Förenings

bankernas Bank samt riitt att Uimna vinstandclslån till företag som till

godoser för sparbanker och föreningsbanker gemensamma intressen. 

Sveriges Förcningsbankcrs Förbunds förslag: Övcrcnstiimmer i allt vii

sentligt med mitt förslag. 
Rcmissinstanscrna: Har inte haft något att erinra mot att de föreslagna 

iindringarna genomförs. Flera rcmissinstanser har framh[tllit vikten av att rö

relsereglerna för banker blir så lika som möjligt för de olika associationsfor

merna. Fi11a11si11.1pektio11c11 har anfört att krcditmarknaden generellt bör 
omfattas av enhetliga oc:h Lliinned så långt möjligt konkurrensnc.:utrala rcgcl
systcm. Mot denna bakgrund samt med hiinsyn till att tillstfmdsplikt förelig
ger för bankaktiebolagen enligt de aktuella rörelsereglerna tillstyrker finans
inspektionen framställningen. En ändring av rörelsereglerna hör av samma 
skäl iiven innefatta en motsvarande iindring av rörelsereglerna för sparban
ker. Näri11gsfrilzetsomlmd.1·nu1111ie11 har anfört att det frfm konkurn.:nssyn
punkt är angeHiget att föreningsbanker och sparbanker inte hindras i sitt age
rande pft marknaden av kvarstående diskriminerande inslag i lagstiftningen. 

Sparba11ksg111ppen AB har anfört bl.a. följande. Genom bildandet av den 

finansiella koncernen Sparbanksgruppcn kommer de större sparbankerna 
och totalt ca 80 % av den sari1lade balansomslutningen inom sparbankssek

torn att regleras av den lagstiftning som giiller för bankaktiebolag. Koncer
nen Sparhanksgruppen torde komma att för de återst;°1cnde sparbankernas 

r:ikning tillhandahålla sådana tjänster att en för:indring av de aktuella rörel

sereglerna iiven för sparbankerna knappast kommer att ha n<°1gon praktisk 

betydelse för i vart fall de mindre av dessa. För de på den svenska kredit

marknaden verksamma bankinstituten bör dock giilla enhetliga och cHirmed 

konkurrensneutrala regler. 
Skälen för mitt förslag: I bankrörclsclagcn finns ett antal bestiimmelser i 

vilka skillnad görs mellan de olika associationsriittsliga formerna for bedri
vande av bankverksamhet. De flesta av dessa bestämmelser h;inför sig just 
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till skillnaderna i associationsformcn och syftar således inte i första hand på Prop. 1991/92:37 
själva bankrörelsen. 

Utvecklingen har under senare år gått mot att göra rörelsereglerna enhet
liga för bankerna. De förslag som framgår av SFFs framställning övcrens
s!iimmer i allt väsentligt med den grundinstiillning som krcditmarknadskom
mittcn gav uttryck för i sitt slutbetänkande (se avsnitt 1.2). Banklagstift
ningen bör så långt som det är möjligt ge utrymme för konkurrens pl'1 lika 
villkor mellan de olika bankgruppcrna. Tiden har nu enligt min mening kom
mit att undanröja de sista skillnaderna i detta avseende. Kvar står då bestäm
melserna i 2 kap. 5 § bankrörclsclagcn om möjligheterna att förvärva ett 
hankaktiebolags eller en sparbanks rörelse. Av förarbetena (prop. 
1986/87:12, Band 1, s. 219) till bestämmelsen framgår bl.a. att det bedömdes 
som ytterst osannolikt att en föreningsbanks rörelse skulle överlåtas till an
nan bank än förcningsbank. Efter förslag från lagrådet ändrades bcstiimmcl
sen så att den kom att röra förvärv endast av bankakticbolags och sparbanks 
rörelse. Möjligheterna att förvärva en föreningsbanks rörelse iir uttöm
mande reglerade i 10 kap. 8oeh 8 a §§ förcningsbankslagcn (1987:620). 
Dessutom kvarstår viss skillnad i bestämmelsen i 2 kap. 10 § bankrörelsela
gcn om bestämmande av kapitalkravet i banker. 

Efter omstruktureringen av sparbanks- och föreningsbanksrörclscrna 
kommer bankväscndet i Sverige att domineras av affärsbanker och samlade· 
sparbanks- resp. föreningsbanksgruppcr. Även effekterna av omstrukture
ringen talar för enhetliga rörelseregler. De bestämmelser jag nu föreslår 
kommer att vara tillämpliga även för kvarvarande sparbanker och lokala 
föreningsbanker. Eftersom förfaranden enligt bestämmelserna kräver till
stånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektio
nen utgör det inte något problem att kretsen banker som berörs av bestäm
melserna vidgas. Jag utgår från att tillstånd även i fortsättningen kommer att 
ges först efter en omsorgsfull prövning av förutsättningarna i varje enskilt 
fall. 

Ytterligare några frågor bör tas upp. 
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket bankrörelselagen krävs inte tillstånd för 

sparbanks förvärv av aktier i Sparbankernas Bank eller för central förcnings
banks förvärv av aktier i Föreningsbankcrnas Bank. Efter den pågående om
struktureringen av sparbanksrörelsen skall Sparbankernas Bank ingå som 
dotterbank i koncernen Sparbanksgruppen. Av aktiekapitalet i Sparbanker
nas Bank utgörs för närvarande 44 % av preferensaktier som ägs av andra 
än sparbanker. Sparbankernas aktieinnehav motsvarar emellertid 92 % av 
röstetalet. Kvarvarande sparbanker skall, som ett led i omstruktureringen, 
överlåta sina aktier i Sparbankernas Bank till holdingbolaget Sparbanks
gruppen AB och som ersättning erhålla aktier i det bolaget. Något skäl att 
bibehålla undantaget avseende sparbankers förvärv av aktier i Sparbanker
nas Bank föreligger således inte längre. 

Beträffande förvärv av aktier i Föreningsbankcrnas Bank har i SFFs fram
ställning (se bilaga 1) anförts att de centrala föreningsbankerna och SFF till
sammans äger 93,4 % av röstetalet och 80 % av aktiekapitalet samt att avsik-
ten är att Förcningsbankernas Bank skall helt integreras i den nya centrala 
föreningsbanken. Arbetet med att verkställa detta påg~1r och skall vara slut- 9 



fört före årskiftct 1991/J 992. Förutsatt att omstruktureringen av förenings- Prop. 1991/92:37 

bankerna sker på siitt SLlm angetts kommer kravet på tillstånd för central 

fön:ningsbanks forviilv av aktier i Föreningsbankernas Bank inte att vålla 

nf1gra prakfoka problem. Skulle Föreningsbankernas Bank finnas kvar efter 

årskiftct c1fordras endast ett tillståndsbeslut för att den nya centrala före-

ningsbanken skall kunna förviirva återstående aktier. Inte heller undantaget 

avseende förvärv av aktier i föreningsbankernas Bank bör därför bestf1, till 

följd varav 2 kap. 6 § tredje stycket bankrörelselagcn kan upphävas. 

I 2 kap. JO§ bankrörelselagen om bcstämmande av kapitalkravct i banker 

anges i andra stycket bl.a. att fordringar mellan en sparbank och Sparban

kernas Bank resp. fordringar mellan en föreningsbank och förcningshan

kernas Uank skall undantas vid bestämmande av kapitalkravet. Av förarbe

tena (prop. 1989/!)0:43 s. 113) framgår att skiilet för detta iir att det ini..: an

setts rimligt att niimnda affiirsbankers förvaltning av sparbankers resp. före

ningsbankers överskottslikvider skall föranleda krav på kapitaltäckning. Om 

inte dessa fordringar undantogs från krav på kapitaltiickning skulle de lokala 

bankernas upplåningskostnader öka. I avvaktan på resultaten av det p[1-

gfiende arbetet med omstrukturering av spar- och föreningsbankerna förelig

ger det fiir niirvarandc enligt min mening inte skiil för att nu närmare över

viiga nfigon iindring i den angivna bestiimmelsen. Den pågående anpass

ningcn av svensk lagstiftning till EGs regelsystem medför emellertid att frfi
gan mf1stc tas upp på nytt vid ett senare tillfälle. 

Enligt 2 kap. 15 § tredje stycket bankrörelselagen får en sparbank och en 

central föreningsbank, efter tillstfmd av finansinspektionen, lämna vinstan

delslån till ett företag som tillgodoser för sparbanker eller föreningsbanker 

gemensamma intressen. Bestämmelsen, som motiverades med att de syften 

som bär upp förbudet mot vinstandelslån inte gör sig giillande på samma siitt 

niir det iir fråga om att lämna vinstandelslån till företag som tillgodoser för 

sparbanker eller föreningshanker gemensamma intressen, utgör sf1Jedes ett 

undantag frf111 huvudregeln i första stycket. Där sägs att en bank inte vid av

tal om kredit eller i sin rörelse i övrigt får förhehälla sig andel i vinst pt1 affiir 

som banken inte själv får avsluta. I fjärde stycket finns en hänvisning till bc

st;immclserna i 15 a §om rätt att lämna vinstandclslf111. 

I förarbetena till 2 kap. 15 § bankrörelselagen (prop. 1986/87:12, Band 1, 

s. 243 f) angavs bl.a. att vissa av de bolag som tillgodosåg för sparbanker 

gemensamma intressen ingick i en koncern med Svenska sparbanksförc

ningcn som moderföretag och att alltför stora aktieförvärv i dessa bolag från 

de enskilda sparbankerna skulle bryta ut bolagen ur föreningskoncernen. 

Yinstandclslån ansågs vara ett lämpligt alternativ till akticförviirv i dessa fall. 

Den pågående omstruktureringen av sparbanks- och förcningsbanksrörel

scrna innebär bl.a. att branschfunktionerna tagits över av Sparbanksgrup

pen AB resp. den nybildade Sveriges Föreningsbank, central föreningshank. 

Svenska sparbanksföreningen befinner sig under avveckling och Svc.riges 

Föreningsbankcrs Förbund har trätt i likvidation. Omstruktureringen med

för att det inte liingre finns behov av att ha kvar undantagsregeln i 2 kap. 

15 § tredje stycket bankrörelselagen. Genom en redaktionell ändring kan 

hänvisningen i fjärde stycket flyttas till första stycket. 

10 



2.2 Bestämmelser om bankinspcktionen 

Riksdagen beslutade i juni 1991 att per den 1 juli samma år slå sammirn bank
inspektionen och försäkringsinspektionen till en myndighet, finansinspek

tionen (prop. 1990/91:177, NU44, rskr.383). I det sammanhanget antogs en 
särskild lag som generellt föreskriver att författningsbestämmelser om bank
inspcktioncn eller försiikringsinspektionen skall avse finansinspektionen 
(SFS I 991:936). Däremot gjordes inga ändringar i de författningar son} inne
håller bestiimmelscr om bankinspektionen eller försäkringsinspcktionen. 

Tanken iir att detta skall göras i det löpande författningsarbetet. J enlighet 

härmed bör bankrörelselagens bestämmelser om bankinspektioncn nu änd

ras så att de i stiillet avser finansinspektionen. 

3 Upprättat lagförslag 
I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet uppriittats ett för

slag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617). 

4 Lagrådets hörande 
Förslaget är sådant att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 

5 Hemställan 
Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget. 

6 Beslut 
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 
genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden 
har lagt fram. 

Prop. 1991/92:37 
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Framställning från Sveriges Föreningsbankcrs Förbund 

Framstiillning om ändring av 10 kap 8 § Föreningsbankslagen (FBL) m m 
För att åstadkomma en rationell organisationsstruktur har inom förc

ningsbanksrörelsen principbeslut fattats om att sammanföra de nuvarande 

tolv centrala föreningsbankerna till en riksomfattande central föreningsbank 

med namnet Sveriges Föreningsbank, central föreningsbank. Sammanlägg

ningen förutses ske i form av fusion genom kombination enligt 10 kap 2 § 

FBL. I den nya banken kommer jämväl Sveriges Föreningsbankers För

bunds verksamhet att integreras. 

l. 10 kap 8 § FHL 

Av de tolv centrala föreningsbankerna har elva en enhetlig organisations

form bestående av central föreningsbank med anslutna lokala förcningsban

ker. Till de senare iir de enskilda medlemmarna anslutna. I en av de centrala 

bankerna, Mälarprovinsernas Pöreningsbank (MÄL), tilHimpas med stöd av 

lagstiftningen sedan 1960-talct en annan organisationsmodell, sk tv;'lledsor

ganisation. Denna organisationsform kännetecknas av att lokala förenings

banker saknas, vilket innebär att medlemmarna är anslutna direkt till den 

centrala banken. 

En förutsättning för att den nya banken skall bli rationell iir att den får en 

enhetlig rnedlemsstruktur. Detta blir inte fallet om MÄL i oföriindrat skick 

skulle ingå i fusionen. Man skulle då få en medlemskader bestående av ca 

350 lokala banker, härrörande från de elva centrala bankerna som har en 

likartad organisation samt ca 58 000 enskilda medlemmar som nu är direk

tanslutna till MÄL, ett förhållande som givetvis inte är tillfrcdsstiillande. 

För att uppnå formell likställighet med övriga centrala banker kriivs att 
man inom MÄLs verksamhetsområde bildar en eller flera lokala förenings

banker. Till denna eller dessa överföres de tillgångar, skulder och delar av 

fonderna som skall eller bör tillkomma lokal föreningsbank. Likaledes skall 

givetvis även de enskilda medlemmarna i MÄLs centrala föreningsbank 

överföras till vederbörlig lokal bank. 

Det lagrum som i detta sammanhang är akutelit är 1U kap 8 §FUL, Överta

gande av del av annan föreningsbanks rörelse. Tillkomsten av däri intagna 

bestämmelser får ses som en konsekvens av banklagsutredningens uppfatt

ning att föreningsbanksrörelsen skulle själv få bestämma över sin interna or

ganisation och att lagstiftningen skulle dels underlätta önskvärda struktur

förändringar, dels undanröja eventuella legala hinder härför. Som ett led i 

detta strävande infördes ett nytt fusionsförfarandc, fusion genom kombina

tion (FBL 10:2), som i många fall är enklare än den tidigare enda möjliga 

absorptionsmetoden. 

Man var emellertid på det klara med att behov kunde föreligga att över

föra del av lokal föreningsbanks rörelse till annan fokal föreningsbanks rö

relse, liksom att skäl kunde föreligga för central förcningsbank att förvärva 

del av annan föreningsbanks (central eller lokal) rörelse. Första stycket i 

FBL 10:8 utformades också så att dessa förutsebara behov tillgodosågs. Där

emot förutsåg man inte det motsatta förhållandet som nu är akutelit, nämli

gen att lokal föreningsbank övertar del av central föreningsbanks rörelse. 

Prop. 1991/92:37 
Bilaga 1 
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Bcst-immclscn biir cWrför iindras så att överlåtelse av del av annan förenings- Prop. 1991/92:37 
banks rörelse skall kunna ske fritt oavsett vilken typ av förcningsbank den Bilaga I 
förviirvandc eller övcrlf1tandc banken tillhör. 

Dcn ifr{igavarandc paragrafen iir emellertid behäftad mt:d ännu en brist 
som bör riittas till för att paragrafen skall fylla sin tiinkta funktion. I motsats 
till vad som giillcr vid fusion enligt 1 och 2 §§ reglerar inte 8 § fdtgan om 
övcrförandc av medlemskapen till den övertagande banken. Detta får niir

mast ses som ett förbiseende vid Jagens tillkomst. Kravet på medlemskap 

fiir person som önskar erhålla kredit har alltid varit en central princip inom 
jordhrukskassc-fiireningsbanksrörelscn. Lagstadgandct ldrom är visserli
gen numera avskaffat men kravet kvarstår iind;\ fullt ut genom stadgche

stiimmc lsc. 

I det aktuella fallet gäller det alltsf1 att överföra ca 58 000 mcdlcmmmar i 
central forcningsbank till en eller flera lokala banker. Att införskaffa nya 

intriidcsansiikningar fn'\n alla dessa medlemmar är i praktiken omöjligt. För
bundet hemstiillcr diirför om ett sf1dant tillägg till 10 kap 8 § FBL att ett över

tagande av del av annan förcningsbanks rörelse även innefattar medlemska

pet för berörda. Det bör påpekas att lagiindringen är nödvändig inte bara för 

den nu aktuella situationen utan har betydelse vid varje framtida föriindring 
av rörelsens struktur i de fall fusionsinstitutet inte kommer till användning. 

Föreningsbankcrna arbetar med likalydande stadgar över hela fältet. 

Medlemmarnas riittighetcr är diirför desamma oavsett vilken förcningsbank 

vederbörande tillhör. Inte desto mindre hör medlem genom uttryckligt stad

gandc i paragrafen tillförsäkras en liknande rätt till uttriidc som tillkommer 
medlem som inte samtyckt till fusion enligt 10 kap 3 § andra stycket FBL. 

Sammanfattningsvis hemsWllcr förbundet att 10 kap 8 § FBL ändras så 

att övertagande av del av annan föreningsbanks rörelse får ske fritt mellan 
förcningsbanker oavsett vilken typ av förcningsbank övertagandet av-
S~T, 

att övertagande av del av annan föreningsbanks rörelse skall avse även be
rörda medlemmar samt 

att dessa medlemmar tillförsiikras en liknande rätt till utträde som tillkom-
mer medlem vid fusion enligt 10 kap 3 § andra stycket FBL. 

Ändringen av Mälarprovinsernas Föreningsbanks organisation ingår som ett 
förberedande och grundläggande moment för den riksomfattande fusion 
som iir avsedd att genomföras under l 991 och med avsett formellt ikraftträ
dande 1992-0l-01. Förbundet hemställer därför om skyndsammast möjliga 
behandling av ärendet. 

2 Andra lagändringar 

De centrala föreningsbankerna och förbundet äger tillsammans aktiemajori

teten (ca 93,4 % av rösterna och 80 q,;, av kapitalet) i Föreningsbankernas 

Bank, som är rörelsens affärsbank. Fiireningsbankernas Bank är förcnings

bankernas clcaringbank, förvaltar föreningsbankernas likviditetsrcserv, skö
ter utlands- och fondkommissionsrörclsen m rn. Föreningsbankernas Bank 

kommer i inlcdningsskedet att vara dotterbolag till Sveriges Förcningshank 
13 



för att - troligen - så småningom helt integreras i Sveriges Fiircningsbank 
sedan utest«lende aktier köpts upp. 

För närvarande finns enligt bankriirclselagen (BRL) vissa skillnader i rö
relseregler mellan bankaktiebolag, å ena sidan, och sparbanker och före

ningsbankcr, å andra sidan. Dessa skillnader har sin historiska bakgrund i 
tidigare skillnader i vcrksamhetsinriktning, men även andra skäl såsom stor
lek m m torde ha haft betydelse. 

SFF anser att det inte längre finns anledning att bibehålla dessa olikartade 

rörelseregler. SFF avser närmare bestämt följande bestämmelser. 

1kap4 § BRL 

Bankaktiebolag får enligt paragrafens andra stycke efter tillstånd av rege
ringen eller, efter regeringens bemyndigande bankinspektionen, inriitla filial 

i utlandet. Sådant tillstånd skall lämnas om den planerade rörelsen kan antas 
komma att uppfylla kraven på en sund bankverksamhet. 

Motsatsvis giiller således att central förcningsbank inte kan inrätta filial i 

utlandet. 

2 kap6§ BRL 

Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande bankin

spcktionen, får ett bankaktiebolag förvärva aktie i annat bankaktiebolag 
samt aktie eller andel i utHindskt bankförctag och i svcnkt eller utländskt 

företag, vars iindamål kan anses vara till nytta för bankväscndet eller det 

allmänna. 
Enligt samma paragraf får en central föreningsbank förvärva aktie eller 

andel i svenskt företag vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsen
dct eller det allmiinna eller som tillgodoser för föreningshanker gemen

samma intressen. 
Hiirvid föreligger således en skillnad i så måtto att hankaktiebolag får för

värva aktie i annat bankakticbolag, vilket central föreningsbank inte får 
(med undantag för FB Banken). Vidare får bankakticbolag förvärva aktie 

eller andel i utländskt bankföretag och i annat utländskt företag vilket inte 

central förcningsbank får. 

2 kap 7 § BRL 

Enligt paragrafen gäller att sparbank och central föreningsbank endast efter 

tillstånd av bankinspektioncn får medverka vid emission av aktier mm på 
den allmänna marknaden. Motsatsvis gäller således att bankaktiebolags 

medverkan i denna typ av verksamhet inte kräver tillstånd av bankinspektio

nen. 

2kap14 § BRL 

Som en huvudregel gäller enligt denna paragraf att när en bank beviljar kre
dit får den inte avtala att bankens fordran skall medföra rätt till betalning 

först efter låntagarens övriga borgenärer. 
Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bank

inspektionen får dock en central föreningsbank avtala om sådant villkor vid 

Prop. 1991/92:37 
Bilaga 1 
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beviljande av kredit till svenskt företag, vars iindamål kan anses vara till Prop. 1991/92:37 
nytta för hankväscndet eller det allmänna. l3ankaktiebolag får efter tillstånd Bilaga 1 
avtala om sådant villkor vid beviljande av kredit till annat bankakticholag, 
till utländskt bankföretag eller till sådant svenskt eller utländskt företag vars 
iindamål kan anses vara till nylla för bankviisendet eller det allmiinna. 

Detta innebär att central föreningsbank inte får avtala om sådant villkor 
vid beviljande av kredit till annat bankaktiebolag, utländskt företag eller ut
ländskt bankföretag. 

SFF anser att ovan angivna bestiimmclser bör ändras på sådant sätt att 
central förcningsbank jiimstiills med bankaktiebolag. Det framstår som 
märkligt om det blivande moderbolaget för Förcningsbankernas Bank får 
operera under mer restriktiva bestämmelser i angivna avseenden än dotter
bolaget. Under alla förhållanden framstår en ändring av angivna regler som 
helt nödvändig för att på sikt möjliggöra den tänkta integrationen mellan 
Sveriges Förcningsbank och Föreningsbankcrnas Bank. 

SFF hemställer att bankrörelselagen ändras i angivna hänseenden, om 
möjligt redan med verkan från 1992ÅOIÅ01. Det bör rimligen inte föreligga 
några problem att :'indra lagreglerna vad avser tillämpningen på central före
ningsbank. Den planerade sammanslagningen av de tolv centrala förenings
bankcrna leder till en rikstiickandc central förcningsbank med en koncern
balansomslutning överstigande 120 mdr kr. 

3 övriga frågor 

SFF har f n ännu inte full överblick över alla frågor som på olika sätt måste 
lösas under fusionsprocessen. Det är diirför inte uteslutet all behov av ytter
ligare lagändringar kan visa sig föreligga. 

En viktig fråga som ännu inte slutligt lösts är SFFs integrering i den plane
rade nya centrala föreningsbankcn. Föreningsbankslagen reglerar endast fu
sioner mellan föreningsbanker. SFF är en ekonomisk förening vars enda 
medlemmar iir de tolv centrala föreningsbankerna. Formella legala möjlig
heter för att SFF skall kunna delta i fusionen saknas således. Alternativet 
till fusion är att SFF likvideras - en naturlig följd av att SFFs medlemmar 
fusionerar - och alt SFFs tillgångar utskiftas till medlemmarna. 

Oavsett vilken integrationslösning som slutligen väljs, varvid fusionsal
terntivct förutsätter lagändring, utgår SFF från att integrationen kan genom
föras utan skattekonsekvenser i enlighet med den praxis som etablerats vid 
bankfusioncr. 

Sedan SFF fått full överblick över de frågor som måste lösas under fu

sionsprocessen - sannolikt inom de närmaste månaderna - kan SFF således 
få anledning att återkomma med begäran om ytterligare lagändringar. 

Den för närvarande mest akuta fr;lgan gäller den under 1 ovan berörda 
fodringen av 10 kap 8 § FBL. 

SVERIGES FÖRENINGSBANKERS FÖRBUND 

Bertil Sve11.w11 
Torbjöm Kyhlstedt 
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Rcrnissammanstiillning 

Sammanstidlning av remissyttrandena över framställning den 1 I januari 
1991 från Sveriges Fiircningsbankcrs Förbund om ändringar i bankrörelsela

gen. 

Remissinstanscrna 

Efter remiss har yttranden iiver framst~illningen från Sveriges Föreningsban

kers Förbund om jndringar i bankrörelsclagen avgetts av fullmäktige i Sveri

ges riksbank, finansinspektionen, niiringsfrihetsombudsmannen, Svenska 

Bankföreningen och Sparbanksgruppen AB. 

Kon:;~1mcn\verkc\ har förklara\ alt de\ avstår från att avge yttrande över 
framstiiJlningcn. 

Rcmissinstanscrna har anfört: 

Fullmäktige i Sveriges riksbank 

Fullmiiktige tillstyrker Sveriges Föreningsbankers Förbunds framställning 
om iimhingar i bankrörelselagen. Det iir en striivan att de legala rörelsereg

lerna för banker blir s[1 lika som möjligt för olika assoeiationsformer. Bevak

ning av att bank inte bedriver rörelse för vilken kompetens ej finns bör i 

första h-.rnd g~iras i samband med i förekommande fall regeringens och finan
sinspcktitmcns tillst<°1ndsprövning och i övrigt ske inom finansinspektionens 

löpande tillsyn. 
Fullmiiktigc har beretts tillfiille avge yttrande över en framställning från 

Sverige~ Föreningsbankers Förbund om ändringar i bankrörclselagen 

(BRL). 
Bakgn111dcn till framstiillningrn iir följande. Bankrörelsclagen gör på 

några p1mkter skillnad mellan vad som gäller för bankaktie bolag och för cen
tral föreningsbank. De centrala föreningsbankcrna och förbundet äger idag 
aktiemajoriteten i Föreningsbankernas Bank, som är rörelsens bankaktiebo
lag. De verksamheter som endast får bedrivas av bankaktiebolag kan således 
för föreningsbanksrörclsens del idag bedrivas i Förcningsbankernas Bank. 
De centrala föreningsbankerna planerar att gå samman till Sveriges Före
ningsbank. Diircftcr avses på sikt även Föreningsbankernas Bank bli inte

grerad i Sveriges Föreningsbank. 

I fran1ställningen anförs all det inte längre finns anledning att behålla 
dessa skillnader i ri\relsereglcr och att en ändring är nödvändig för att möjlig

göra den framtida fusionen mellan Sveriges Föreningsbank och Förenings

bankcrnas Bank, eftersom dfircfter inget bankaktiebolag skulle ingå i före

ningsbanksrörclscn. 
De punkter p[t vilka avvikelser i rörelsereglerna mellan bankaktiebolag 

och föreningsbank anförs och som nu begärs ändrade är följande. 

- Bankakticbolag men inte förcningsbank får, efter regeringens eller finan

sinspektionens tillstånd, inrätta filial i utlandet (1 kap 4 § BRL). 

- Bankaktiebolag men inte förcningsbank får, efter regeringens eller fi

nansinspektionens tillstånd, förviirva aktier i annat bankaktiebolag eller 
andel i utliinclskt bankförctag eller annat utländskt företag (2 kap 6 § 

BRL). 

Prop. 1991/92:37 
Bilaga 2 
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- Bankaktiebolag rnr utan tillstånd av finansinspektionen medverka vid Prop. l 99 l/l)2:37 

emission av aktier m m på den allmiinna marknaden, medan förenings- Bilaga 2 
bank m:1ste ha sådant tillstEmd (2 kap 7 § BRL). 

- Uankaktiebolag får, efter regeri1igens eller finansinspektionens tillstånd, 

vid beviljande av kredit till annat bankaktiebolag, till utHindskt bank före

tag eller till sftdant svenskt eller uthindskt företag vars fodam<°tl kan anses 

vara till nytta för bankviisendet eller det allmiinna avtala att bankens 

fordran skall medföra riitt till betalning först efter lfotagarens övriga bor

geniirer. Föreningsbank får, efter tillstånd, avtala om sådant villkor en

dast vid beviljande av kredit till svenskt företag vars ändamål kan anses 

vara till nytta for bankväsendet eller det allmänna (2 kap 14 § BRL). 

Betriiffande medverkan vid emission av aktier har numera den iindringen 

gjorts, att den angivna paragrafen i BRL upphävts (SFS 1991:1018). Samti

digt har i lagen om viirdepappersrörelse (1991:981) införts krav p?t tillstånd 

for viirdepappersriirelse, vari ingår medverkan vid emission, utan skillnader 

mellan olika slag av institut. Av de fyra framlagda förslagen om lagiindring 

[tterst.'\r sttkdcs tre. 

Enligt fullmiiktiges mening bör de rörelseregler som giiller för banker s[t 

l[mgt möjligt vara lika, oberoende av bankens assoeiationsform. Lagcn har 

dock ptt vissa punkter uppställt begriinsningar for centrala fiireningsbanker 

som inte giillc:r för bankaktiebolag. 

Niir nu de tolv centrala föreningsbankerna avser alt gå samman till en 

bank och p:
0

1 sikt iiven planerar ett samgående med fiireningsbankernas 

Bank, som idag har de friare riirelsereglerna, bör enligt fullmäktiges mening 

inga bt:tiinkligheter föreligga mot att central föreningsbank på de angivna 

punkterna i bankriirelselagen ges samma riirelsereglcr som bankaktiebolag. 

I de föreslagna lagiindringarna iir det dessutom fråga om verksamhc:t som 

iindock inte L1.r bedrivas utan tillstånd frftn regeringen eller finansinspektio

nen. Den restriktivitet som eventuellt kunde visa sig motiverad kan därför i 

förekommande fall ta sig uttryck i ett viigrat tillstånd, snarare än i ett gene
rellt lagfiirbud. I övrigt bör det få ankomma på finansinspektionen att i den 

löpande tillsynen bevaka att en bank har tillbörlig kompetens att sköta den 

rörelse som bedrivs. 

Fullmiiktige kan diirför tillstyrka den begäran om ändringar i bankrörclse

Iagen som framförts av Sveriges föreningsbankers förbund. 

2 Finansinspektionen 

Sveriges Föreningsbankers Fiirbund anser att ett antal olikheter mellan 

bankinstitutcns rörclscregler bör ändras på så sätt att en central förenings

bank jiimstiills med ett bankaktiebolag. Finansinspektionen noterar därvid 

att 2 kap 7 * bankrörelselagcn upphört att giilla och ersatts av bcstiimmelser 

som inte gör skillnad mellan olika bankinstitut. Kreditmarknadskommitten 

har i sitt betiinkandc, SOU 1988:29, funnit det angeliiget att undanröja elen 

skillnad mellan de t•lika bankgrupperna som, s[tvitt giiller möjligheten att 

etablera sig utomlands, alltjfo1t finns i bankrörclselagen. finansinspektio

nen anser att kreditmarknaden generellt hör omfattas av enhetliga och diir

med s[1 långt möjligt konkurrcnsneutrala regelsystem. Mot denna bakgrund 17 



samt med h:insyn till att tillståndsplikt föreligger för bankaktiebolagen enligt Prop. 1991/92:37 
de aktuella ri\relsereglerna tillstyrker finansinspektionen den aktuella fram- Bilaga 2 

stiillningen. En förändring av de aktuella rörelsereglerna bör av samma skäl 

iiven innefatta en motsvarande för:indring av rörelsereglerna för sparban-

kerna. 

För bankaktieholagen gäller i ett antal fall mindre restriktiva rörelseregler 

enligt bank rörelselagen, nedan benämnd BRL, iin de som gäller för de cen

trala föreningsbankerna och sparbankerna. Sveriges Föreningshankers För

bund anser att följande bestämmelser bör lindras på sådant sätt att en central 

förcningsbank jämsU!ls med ett bankaktiebolag. 

Central föreningsbank eller sparbank får enligt 1 kap 4 § BRL inte inrätta 

filial i utlandet. Föredragande statsråd har i prop 1986/87:12, sid 202, fram

hållit att "Möjligheten för sparbanker och föreningsbanker att förvärva ak

tier i utl:indska bankförctag övervägs av kreditmarknadskommitten. Jag fin

ner det naturligt att filialctablering utomlands för dessa banker prövas i sam

band med frågan om akticfiirv:irv i sådana företag." 

Ett hankaktidmlag fftr enligt 2 kap 6 § BRL efter tillstånd bl.a. förvärva 

aktie i annat bankaktiebolag samt aktie eller andel i utländskt bankföretag 

och i utliindskt företag, vars ändamål kan anses vara till nytta för bankviisen

det eller det allmiinna. Detta giillcr även i fråga om garantifondbevis, för

lagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av sådana företag. Med 

banks förviirv av garantifondbevis jiimställs utfärdande av garantifondför

bindelse. 

Central fi\reningsbank eller sparbank har inte denna förvärvsriitt. Av 

prop. I 986i87: 12, sid 221, framgår att "Till skillnad mot bankaktiebolagen 

får sparbanker och ccntala föreningsbanker inte riitt att förvärva aktier i an

nat b;rnkaktiebolag iin sådant som tillgodoser för resp. bankkatcgori gemen

samma intressen niimligen Sparbankernas I3ank och Föreningsbankernas 

Bank. Inte heller fttr sådana banker rätt att förviirva aktier eller andelar i 

utUndska företag. Detta i)verensstämmer med vad som giilller enligt SpL 

och Jkl,. Sparbanksviisendcts och jordbrukskasserörelsens förvärv av aktier 

i sådana företag kan dock redan nu ske genom Sparbankernas Bank resp. 

fi\reningsbankernas Bank. Frf1gan om sparbimks och föreningsbanks rät't till 

etablering utomlands skall överviigas av kreditmarknadskommittcn." 

Gcnnm 2 kap 15 a § BRL vilken träder ikraft 1991-08-01 ges en bank, dvs. 

samtliga bankinstitut, utvidgad riitt att förvärva aktier. 

2 kap 7 § BRL upphör att gälla 1991-08-01. Den ersätts av bestämmelser i 

lagen om viirdepappersrörelse ( 1991 :981) vilka inte gör skillnad mellan olika 

hankinstitut. 

Bankaktiebolag får enligt 2 kap 14 § RRL efter tillstånd avtala om villkor 

att bankens fordran skall medföra rätt till betalning först efter låntagarens 

övriga borgenärer vid beviljande av kredit till annat hankaktiebolag, till 

uliindskt bank företag eller till s;'idant svenskt eller utländskt företag, vars än

dam{d kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Central 

fiircningsbank eller sparbank har endast motsvarande möjlighet avseende 

kredit till svenskt företag. Av prop 1980/81:36, sid 24, framgår att banklags-

utredningcn (Fi 1976:04) anser "det rimligt och riktigt att bankerna skall 

kunna skjuta till kapital i företag med bankfrämjande ändamål i form av så- 18 



viil aktiekapital och förlagslån som lån med tillbakaskjuten förmånsriitt...... Prop. 1991/92:37 
Villkoren bör emellertid vara desamma som i fråga om aktier och förlagsbe- Bilaga 2 
vis." 

Genom ovan niinmda reglering i 2 kap 15 a § BRL ges cmcllerlid ~iven 

samtliga bankinstitut rätt att inom en viss ram bevilja s.k. H'rn med efterställd 

betalningsriitt. 

Av kreditmarknadskommittcns beliinkande, SOU 1988:29, sid 231, fram

går, angfiende bankernas förvärv av aktier och andelar i organisationsföre

lag, att enligt kommittens mening bör "utgångspunkten vara att de olika 

banklagarna skall så li'rngt det är möjligt lämna utrymme för konkurrens mel

lan de olika bankgrupperna pfi lika villkor. Det framstår numera mot bak

grund av bankviirldens ökade internationalisering som angeliigel att försöka 

undanröja den skillnad som, sfivitt giiller möjligheten att etablera sig utom-

lands, alltjiimt finns i bankrörelselagen ....... Därtill kommer att det för de 

spar- och fiireningsbanker som önskar etablera sig utomlands skall krävas 

att bankinspektionen liimnat tillstånd till etableringen. Det finns således en 

möjlighet att bevaka att endast större spar- och föreningsbanker kommer alt 

etablera sig utomlands." 

Finansinspektionen anser att kreditmarknaden generellt bör omfattas av 

enhetliga och diirmed så långt möjligt konkurrensneutrala regelsystem. Mot 

denna bakgrund samt med hiinsyn till att tillståndsplikt föreligger för bank

aktiebolagen enligt de aktulla rörelsereglerna tillstyrker finansinspektionen 

framstiillningen. En föriindring av de aktuella rörelsereglerna bör av samma 

skiil iiven inndatta en motsvarande födndring av rörelsereglerna för spar

bankerna. 

3 Näringsfrihetsombudmannen (NO) 

Som NO anförde då fri'1gan om iindring av 10 kap. 8 § föreningsbankslagen 

nyligen var aktuell ser NO från konkurrenssynpunkt positivt på förenings

hanksrörelsens striivan att skapa en rationell organisationsstruktur. Den om
strn kturering som både landets förcningsbanker och sparbanker är på väg 

att genomföra eller har genomfört har till ett syfte att storleksmässigt uppnå 
slagkraftiga enheter i konkurrensen med affärsbankerna. 

De övriga frf1gor som Sveriges Förcningsbankers Förbund (SFF) tar upp i 
sin framstiillning, och som iir aktuella i denna remiss, kan siigas gälla vissa 

kvarst;knde skillandcr i rörelseregler mellan å ena sidan bankaktiebolag och 

å andra sidan föreningsbanker och sparbanker. 

Ett övergripande syfte med den reformering av banklagstiftningen som i 

flera omg:'1ngar gjorts sedan 1960-talct har varit att skapa konkurrensneutra

litet mellan de olika bankkategoricrna. I den mån som kvarstående skillna

der i riirelsereglcr i de olika banklagarna får till följd ojämlikhet i konkur

rcnsförutsiittningar mellan bankinstitutcn uppstår en diskriminering på 

grund av den offentliga regleringen av bankerna. Det iir från konkurrenssyn

punkt angebget att föreningsbanker och sparbanker inte hindras i sitt age

rande pt1 marknadt:n av kvarstående diskriminerande inslag i lagstiftningen. 

De fr[1gor som SFF tar upp i sin framstiillning utgör sf1vitt NO kan bedöma 

exempel p?1 s?1dan kvarstående diskriminering som berörts ovan. Ändringar 
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i den av SFf föreslagna riktningen synes därför angelägna från de utgångs- Prop. 1991/92:37 
punkter som NO har all beakta. NO tillstyrker således att iindringar i be- Bilaga 2 

rörda lagar i huvudsaklig iivcrensstiimmclse med SFF:s förslag genomförs. 

4 Svenska Bankförcningen 

Svenska Bankföreningen har av finansdepartementet beretts tillfalle all 

yttra sig över en framst:illning frt111 Sveriges Föreningsbankers Förbund om 

:indringar i bankrörelsclagen. röreningen har ingen erinran mot att bestäm

llll:berna i bankr<:irelsclagen iindras så att verksamhetsbetingclserna för cen

tral föreningsbank likstiills med dem som giiller för bankaktiebolag. 

5 Sparbanksgruppcn AB 

Sparbanksgruppen AB, som numera övertagit Svenska sparbanksförcning

ens funktion som branschorgan och företrädare för sparbankssektorn, har 

beretts tillfälle all avge yttrande i rubricerade ärende. Sparbanksgruppen f:°tr 

i anledning hiirav anfi.ira l"öljandc. 

Sveriges hireningshankers rörbund (nedan benämnt fiirbundet) har hem

stiillt om att vissa av bank rörelselagens rörelseregler ändras så att en central 

föreningsbankjiimsUills med ett bankaktieholag. De bestämmelser i hankrö

rclsclagen som avses och som ger bankaktiebolag möjligheter som inte före

ningsbanker och sparbanker har, iir l kap 4 § (möjlighet att efter tillstånd 

inr:itta filial i utlandet), 2 kap 6 §(möjlighet att efter tillstfmd förviirva bl a 

aktier i bankaktiebolag, utbndska bankföretag och andra utliindska före

tag), 2 kap 7 ~ (mi .. ijlighet att utan siirskilt tillstånd medverka vid emission av 

aktier m 111) och 2 kap 14 *(möjlighet att efter tillstånd triiffa avtal om efter

stiilld betalningsriitt vid beviljande av kredit till bankaktiebolag, utliindskt 

bankfiirctag eller andra utliindska företag). Förbundets hemstiillan skall ses 

mot bakgrund av den omstrukturering som Ln. påg<lr inom föreningsbanks

ri\relscn av inllL'börd att nuvarande centrala föreningsbanker sammanslf1s till 

en central riksomfattande föreningsbank och att bankaktiebolaget före

ningsbankernas Bank avses komma att integreras i den nya centrala före

ningsbankcn. 

Sparbanksgruppen konstaterar att cn av Je bestiimmelser som avses i för

bundets hcmsr:illan, 2 kap 7 § bankriirelselagen, upphört att giilla och att 

det i det hiinseendct numera inte fiireliggcr någon skillnad mellan <le olika 

bankinstitutc:n. Vidare noterar Sparbanksgruppen att det numera införts 

möjligheter för samtliga bankinstitut att inom vissa ramar förvärva place

ringsaktier och bevilja lftn med efterställd betalningsrätt. 

Sparhanksgruppen anser rent allmiint att det för Je på den svenska kredit

marknaden verksamma bankinstitutcn bör gälla enhetliga och diirmed kon

kurrensneutrala regler. Ett sådant syns:itt torde ligga i linje med den utveck

ling som skett på banklagstiftningsområdet under senare år. Mot denna bak

grund borde ett bifall till ifrågavarande hemstiillan leda till att motsvarande 

fiir;inJringar görs för sparbankernas vidkommande. 

Genom bildandet av den finansiella koncernen Sparbanksgruppen kom

mer emellertid de större sparbankerna och totalt ca 80';'·(, av den samlade ha-
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lansomslutningen inom sparbankssektorn att regleras av den lagstiftning 
som giillcr för bankaktiebolag. Koncernen Sparhanksgruppen torde komma 
att för de återstående sparbankernas räkning tillhandahålla sådana tjänster 

att en förändring av de aktuella rörelsereglerna iiven för sparbankerna knap
past kommer att ha någon praktisk betydelse för i vart fall de mindre av 

dessa. 
Sparbanksgruppen har sammanfattningsvis i och för sig inget att invända 

mot ett bifall till förbundets hemställan. Sparbanksgruppen anser emellertid 

principiellt sett att banklagstiftningen bör vara enhetlig och konkurrens
neutral. Mot denna bakgrund bör ett bifall till förbundets hemställan inne

fatla motsvarande lagändringar för sparbankerna, trots att behovet av så
dana förändringar bedöms vara begränsat efter koncernen Sparbanks

gruppcns bildande. 

I förbundets framställning herörs avslutningsvis i allmänna ordalag even

tuella skattekonsekvenser av det planerade samgåendet mellan förbundet 
och den nya centrala föreningsbanken. Förbundet utgår därvid ifrån att 

denna integration kan genomföras utan skattekonsekvenser i enlighet med 

den praxis som etablerats vid bankfusioner. 

Sparbanksgruppen vill här framhålla följande. Den strukturomvandling 

som pågår inom sparbankssektorn kommer i viss utsträckning att kunna ge
nomföras utan skattebelastning. Skattekonsekvenser av icke obetydlig om

fattning kommer dock att uppkomma. Någon lättnad i detta avseende har 
lagstiftaren inte velat medverka till. Om det skulle visa sig att föreningsban

kernas strukturomvandling får skatteeffekter enligt gällande rätt, förutsätter 
Sparbanksgruppen att föreningsbankerna inte får gynnsammare behandling 

i detta avseende än vad som kommit sparbankerna till del. 

Prop. 1991/92:37 
Bilaga 2 
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