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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om 
finansieringsverksamhet;

 

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 4 kap. 1 § och 5 kap.
17 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet

 

2

 

 skall ha följande ly-
delse.

 

2 kap.

 

4 §

 

3

 

    

 

Ett kreditmarknadsföretag skall när verksamheten påbörjas ha ett bun-
det eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsva-
rar minst fem miljoner euro. I 5 kap. 4 § 3 och 5 lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om
vad som utgör bundet eget kapital.

Om nettovärdet av tillgångarna i den planerade verksamheten uppgår till
högst etthundra miljoner kronor, eller, om kreditmarknadsföretaget avser att
ha sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, får Finansinspektionen medge
att företaget har lägre bundet eget kapital än som anges i första stycket, dock
lägst motsvarande en miljon euro. I nettovärdet skall inte räknas in värdet av
tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 § första
stycket.

Insatserna i en kreditmarknadsförening skall alltid fullgöras i pengar.

 

4 kap.

 

1 §

 

4

 

    

 

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i la-
gen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kredit-
institut och värdepappersbolag.

Ett kreditmarknadsföretags kapitalbas får inte understiga det belopp som
enligt 2 kap. 4 § krävdes när verksamheten påbörjades. För ett kreditmark-
nadsföretag som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen
inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen
(2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.
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Ett kreditmarknadsföretag som med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket fått
Finansinspektionens medgivande att när verksamheten påbörjades ha ett
lägre bundet eget kapital än motsvarande fem miljoner euro, skall om netto-
värdet av tillgångarna i företagets verksamhet därefter överstiger etthundra
miljoner kronor ha en kapitalbas som motsvarar minst fem miljoner euro,
beräknat efter den kurs som gällde vid tidpunkten för beslut om tillstånd en-
ligt 2 kap. 1 §. För ett kreditmarknadsföretag som har bytt till redovisning i
kronor, skall i stället beräkningen göras efter den kurs som gällde vid in-
gången av det första räkenskapsåret efter det senaste bytet till redovisning i
kronor.

Har kreditmarknadsföretaget sin redovisning i euro, gäller i stället för vad
som föreskrivs i tredje stycket att kapitalbasen skall uppgå till minst fem
miljoner euro om nettotillgångarna överstiger tolv miljoner euro.

 

5 kap.

 

17 §

 

5

 

    

 

Ett tillstånd att driva finansieringsverksamhet som har lämnats ett
kreditmarknadsföretag skall återkallas av Finansinspektionen om 

1. företaget inte inom ett år efter beviljande av tillstånd har börjat driva
sådan rörelse som tillståndet avser, eller om företaget dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet, 

2. företaget under en sammanhängande tid av ett år inte drivit sådan rö-
relse som tillståndet avser, 

3. företaget genom att överträda en bestämmelse som avses i 16 § eller på
annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser,

4. företagets kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt
4 kap. 1 § andra, tredje eller fjärde stycket och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för företaget, eller

5. någon som ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör eller
dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första
stycket 4. 

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 2
och 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. I fall som avses i
första stycket 4 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen,
om det finns särskilda skäl. I fall som avses i första stycket 5 får tillstånd
återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att per-
sonen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföre-
trädare och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst tre
månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör
eller dennes ställföreträdare.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av
verksamheten skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-
heten.
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 Senaste lydelse 1998:263.
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Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Göran Haag
(Finansdepartementet)
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