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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

1 kap.

 

3 §

 

3

 

    

 

Tillstånd krävs inte om finansieringsverksamheten
1. drivs av statlig eller kommunal myndighet,
2. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som er-

bjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget,
3. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som er-

bjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma koncern
eller med annat nära samband och medel för verksamheten inte anskaffas
från allmänheten,

4. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp näringsidkare med
ekonomisk intressegemenskap och medel för verksamheten inte anskaffas
från allmänheten,

5. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett själv-
ständigt syfte vid sidan av företagets huvudsakliga verksamhet,

6. utgör pantbanksverksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000), 
7. ingår i verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt

annan lag,
8. drivs av ett aktiebolag, om

– bolaget med stöd av 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala
utvecklingsbolag har fått rätt att pröva frågor om stöd till näringsidkare eller
bolaget är moderbolag till ett sådant bolag,
– staten äger så många aktier i bolaget att staten har mer än hälften av rös-
terna för samtliga aktier eller bolaget är dotterbolag till ett bolag vari staten
äger aktier i den omfattningen, och
– medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten,

9. drivs av ett företag som
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– har ägarkapital eller fordringar med efterställd rätt till betalning till ett be-
lopp som i varje låntagande företag (intresseföretag) är större än företagets
övriga utlåning till intresseföretaget,
– lånar ut medel endast till intresseföretag vars aktier eller andelar inte är no-
terade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller
någon annan reglerad marknad och
– inte anskaffar medel för verksamheten från allmänheten, 

10. drivs av en stiftelse vars kapital till övervägande del tillskjutits av sta-
ten eller en eller flera kommuner, eller av ett aktiebolag som är helägt av sta-
ten eller en eller flera kommuner, direkt eller genom andra företag samt
– verksamhetens syfte är att finansiellt stödja tekniskt eller annat utveck-
lingsarbete och
– medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten, eller

11. drivs av ett aktiebolag eller av en ekonomisk förening, om
– verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar och
– medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten.

Nära samband, som avses i 3, skall anses föreligga om företagen leds av
samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens
verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla
samma eller i huvudsak samma personer.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Göran Haag
(Finansdepartementet)


