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Värdepappersmarknaden9

Gällande9.1 rätt m.m.

fond-reglerarlagstiftningkommittén för centralredogörInledningsvis som
finns i 1979berörda bestämmelsernahandkommissionshandeln. De i första

två föl-fondbörslagstiftningen. I de närmastfondkommissionslag och iårs
innehållet i dennaredogörelse förkortfattadlämnasjande avsnitten en

införa ADB-fondbörs planervarvid Stockholmslagstiftning ettäven att
beskrivningAvslutningsvis lämnasredovisas.handelssystembaserat aven

handelsagentur och1914:45 kommission,i lagenbestämmelservissa om
tillhöriga1979:750 förfogalagen överhandelsresande, rätt att annanom

aktiehantering och lagenförenklad1970:596fondpapper, lagen om
värdepappersmarknaden.1985:571 om

1979:748Fondkommissionslagen9.1.1

bakgrund, förarbeten9.1.1.1 Lagens m.m.

FkL:sfondbörsverksamhetfondkommissionsrörelse och1919Lagen varom
uppdragtillläggsdirektiv ifick iårs fondbörsutredningföregångare. 1966 att

iansågs föråldrade ochbestämmelserCentralaårs lag.1919över varase
utredningen skulleförändringartillförslagdirektiven konkreta somangavs

SOU 1976:54 islutbetänkandeavlämnade sittUtredningenöverväga.
framlades hös-197879:9prop.propositionRegeringensseptember 1976.

januari 1980.kraft den 1trädde i1978 och FkLten
allmän-i förarbetenamed de reglernaHuvudsyftet att gevaraangavsnya

fondkommissionsuppdragmedsambandförstärkt skydd i attheten samtett
skulle kun-fondkommissionsverksamhetförförutsättningarskapa bättre att
påmöjligtså långtförtroende ochmed allmänhetensbedrivas sammana

förstärkaavsiktLagstiftarensfondkommissionärer.samtligavillkor attav
värde-medvid handelallmänhetenförklarades medskyddallmänhetens att

åtuppdragvissaanförtroskulle behöva riskerainte att personer sompapper
stridhandla ivårdslöshet kunde kommapå okunnighet ellergrund attav

sådana nämndapå grunduppdragsgivarens intresse eller om-mot avsom
åsamkakundespekulationdålig osundekonomi ellerständigheter, upp-
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dragsgivaren förlust. För tillgodose uppställda syften infördes i lagenatt
bestämmelser bl. tillståndsplikt för fondkommissionsverksamhet,om a.
prövning och företagsledningensägarens erfarenhet och lämplighet, kravav
på särskild företagsform, kapitaltäckningskrav och regler offentlig till-om

I förarbetena uttalades dessa krav inte fick innebära onödigaattsyn. att
band lades fondkommissionshandeln och välskötta fondkommissions-att
bolag löpte risk slåsatt ut.

9.1.1.2 Tillstånd, företagsform, kapital- och
kompetenskrav

Det krävs tillstånd bankinspektionen för få driva fondkommissions-attav
Tillståndrörelse. kan endast meddelas svenskt aktiebolag och svenskt bank-

institut. För tillstånd fåskall meddelas uppställs flertalatt även andraett
krav. Bankinspektionen granskar och godkänner bolagets bolagsordning i

Ändringarsamband med tillstånd meddelas. i bolagsordningen måsteatt
därefter alltid godkännas bankinspektionen. tillståndFör krävs dessutomav

bankinspektionen vid sin prövning finner bolagetatt olämpligtäratt att
driva fondkommissionsrörelse och det kan rörelsen blir tillatt antas att
skada för det allmänna. För bankaktiebolag skall ha drivarättatt att
fondkommissionsrörelse krävs detta i bolagets bolagsordning ochatt anges

bankinspektionen tillståndsitt härtill.att Härutöver gäller bank-gett att ett
aktiebolags bolagsordning skall ha stadfästs regeringen. För andra ban-av
kinstitut finns liknande villkor. fondkommissionsbolagsEtt aktiekapital

uppgåskall till minst 500 000 kr. Lagen uppställer dessutom påkrav kompe-
och skicklighet hos bolagsledningen. Bolagetstens verkställande direktör

och minst styrelseledamöterna skall tjänstgöring hos fond-en av genom
kommissionär eller ha vunnit den erfarenhetsätt behövs förannat som
verksamheten. Vid tillståndsprövningen uppmärksammas under vilka orga-
nisatoriska förhållanden rörelsen skall bedrivas och frågai ägaren ärom
prövningens omfattning beroende bolagets ägarstruktur.av

9.1.1.3 Fondkommissionsbolags verksamhet

Fondkommissionsbolagens huvudsakliga uppgift kommissionshandel,är
dvs. bedriva handel med värdepapper för räkningatt i egetannans men

Det uppdrag fondkommissionären fårvanligen kund gällernamn. av en
sålunda för dennes räkning köpa eller sälja värdepapper.att Det finns ett
flertal intressekonflikter inbyggda i fondkommissionsrörelsen. Den främsta

fondkommissionärensär förena handel irätt kommission med handel föratt
räkning. årsI 1919 lag fanns ingen begränsning i fondkommissions-egen

bolags rätt handla för räkning. Denna begränsades i FkLatt rättegen
samtidigt bank med fondkommissionstillstånd fick handla förrättsom att

räkning i utsträckning fondkommissionsbolag. Lagenegen samma som
fäster vikt vid företeelser kan påverkanegativt fondkommissionä-stor som
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Lagreglerna harförmåga kundernas intressen.vilja och tillvarataattrens
bedriva ekonomiskså möjligheterutformats fondkommissionärernas attatt

Bank-uppräknad i lagen.kommissionshandel finnsverksamhet vid sidan av
tillstånd verk-tillsärskilda skäl föreliggerinspektionen kan annangeom

någonfåför drivauppräknade. Grundläggande kravsamhet denän att av
samband meddenna drivs isidoverksamheternade angivna k. är atts.

rörelse.och för underlätta dennakommissionsrörelsen att
bedrivafår alltså fondkommissionsbolagtidigareSom nämnts ett egen

emissionsbevis ochförvärva aktier,handel. för räkningDenna rätt att egen
anskaffningsvärdeandelar i aktiefonder begränsas till handelslager,ett vars

fond-får uppgå 50 milj. kr. kanför närvarande högst till Därutöver en
pågaranti ellerkommissionär i samband med denne lämnar sättannatatt

marknaden, underpå den allmännamedverkar vid emission fondpapperav
ochförhållanden tillstånd från bankinspektionen, förvärvavissa och efter

inneha aktier.
bolagetsfondkommissionsbolag har bedrivaDen kreditgivning ärrätt att

tillåtensäkerhet i fondpapper. Enmöjlighet lämna kreditatt mot annan
medel kontosidoverksamhet fondkommissionärens rättär mottagaatt

uppdragsgivaren.härom träffats medunder förutsättning skriftligt avtalatt
fondkommissionsbolagmedelHuvudregeln emellertidär mottaratt som

på iinsättas räkningskall avskiljas ochmed redovisningsskyldighet genast
värde-tillåtna bolagetsbank. Andra sidoverksamheter rättär mottagaatt

råd placeringförvaltning lämnahandlingar till förvaring eller samt om av
medel i värdepapper.

Sambandsparagrafen1 1
.

rörel-§ fondkommissionsbolagsbestämmelsernaI 25 FkL föreskrivs att om
sidoföretagsådant skall gälla för vissaoch tillsyn bolag i principöveromse

sådanaEndast företagfondkommissionsbolag.har samband mednärasom
biträdabestår handla med elleri förvalta,huvudsakliga verksamhet attvars

säkerhet i fondpapperlämna kreditvid handel med fondpapper eller mot
båda företagenföreligga,samband skallomfattas regeln. Nära omansesav

före-eller vinstenleds i huvudsakeller om avsamma personerav samma
indirekt,betydande del skall, direkt ellerverksamhet helt eller tilltagets

itillfalla eller huvudsak samma personer.samma
bestämmelserförhindra lagensSyftet med denna bestämmelse är attatt

fondkommissionärEnspel organisatoriskasätts arrangemang.genomur
fondkommissionshandeln ikringgå drivaskulle kunna lagen ettattgenom

därmed i företag.har sambandföretag och verksamhet ett annatannan som
närstående företagens verksamhetdeGenom bestämmelsen begränsas

påfår inteVidare företagenfondkommissionsbolags.sätt ettsamma som
rörelsenför den allmännafondkommissionsbolag utfärdagäller försätt

för fond-begränsas liksomavsedda Egendomsförvärvenförskrivningar.
får mednärstående företag tillsammanskommissionsbolagen. fleraEtt eller

handelslager aktier begränsatfondkommissionsbolaget endast inneha ett av
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till högst 50 milj. kr. Förslag föreligger i proposition 1987881123 högstaatt
höjasskall till 100 milj. kr.gränsen

Bankinspektionen frånkan särskilda skäl föreligger medge undantagom
sambandsregeln. Undantag beståendehar medgetts framför allt för redan

för företagsgrupper. förenatsBesluten undantag har medävenmen nya om
villkor bl. sambandsföretaget får sådanendast bedriva handel medatta. om
fondpapper långsiktigkan betecknas förmögenhetsförvaltning ochsom som

åtskillnadklar administrativ föreligger sambandsföretagenmellanatt en
företagen har varandra självständiga ledningar.samt att mot

9.1.1.5 Tillsyn och sanktioner

Fondkommissionsbolag står under tillsyn bankinspektionen. Bankinsti-av
fondkommissionsrörelse haromfattas den tillsyn bankinspektionentuts av

enligt banklagarna. Bankinspektionen skall övervaka fondkommissionä-att
följer FkL författningoch reglerar fondkommissionärernasrerna annan som

verksamhet. åsyftas årsDet exempelvis 1914 kommissionslag, aktie-ärsom
bolagslagen, lag förfoga tillhöriga värdepapperrätt överatt samtom annan
sådana generella föreskrifter åliggerinspektionen utfärdar. Dessutomsom
det inspektionen följa fondkommis-uppmärksamt hela utvecklingenatt av
sionsverksamheten.

I praktiken inspektionen sin tillsyn grundval dedelsutövar rappor-av
fondkommissionärerna enligt lag efter regelbundeteller anmodanter som

insänder Tillståndoch dels undersökningar hos företagen. drivaattgenom
fondkommissionsrörelse återkallaskan bankinspektionen bolagetsomav

kapital understiger viss lägsta bolaget FkL ellergräns, överträtteget en om
åsidosattuppenbart sin påuppdragsgivares intresse och därigenom eller

Tillståndetvisat sig olämplig fondkommissionsrörelse.sätt utövaannat att
kan slutligen återkallas rörelsen till skada för det allmänna.prövasom vara

återkallandel stället för tillstånd skriftligkan bankinspektionen meddelaav
erinran eller anmärkning. någon fondkommissionsrörelseFör det fall driver

tillstånd år.denne dömaskan till böter eller fängelse högstutan ett

9.1.2 Fondbörslagstiftningen m.m.

9.1.2.1 Stockholms fondbörs

De grundläggande bestämmelserna reglerar verksamheten vid Stock-som
holms fondbörs finns 1979:749 för-i lagen Stockholms fondbörs ochom

fårordningen 1979:996 Stockholms fondbörs. Fondbörsverksamhetenom
fåtti landet endast fondbörsen och härigenom har fondbörsenutövas av

karaktären Med förstås sälj-riksbörs. fondbörsverksamhet köp- ochattav
anbud beträffande fondpapper påregelbundet vid offentliga ellerupprop

stårliknande försammanförs handel och notering kurs. Fondbörsensätt av
liksom fondkommissionärerna under tillsyn bankinspektionen. Verksam-av
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bestående ledamöter. tillsätterheten leds styrelse elva Styrelsen enav aven
Endast denbörschef den ledningen fondbörsen.handhar dagligasom av

tillstånd övrigt lämplighar driva fondkommissionsrörelse och i ärattsom
Börsmedlem kan i sinkan börsstyrelsen till medlem fondbörsen.antasav av

börsombud,efter godkännande eller flera ombud,styrelsentur utse ettav
på beslutaföreträder medlemmen börsgolvet. Börsstyrelsen kan attsom

I stället förmedlemskapet skall upphöra medlem visar sig olämplig. attom
meddela med-besluta medlemskapets upphörande kan börsstyrelsenom

lemmen skriftlig erinran.
får börs-När det gäller handel vid fondbörsen denna endast ske genom

fondbörsen. Mellanombud och fondpapper inregistrerade vidärsomavse
aktier vidbörsstyrelsen och det bolag ansöker inregistreringsom om av

Enligt kontraktet skallfondbörsen inregistreringskontrakt.upprättas ett
åtaga fråga redovisning och in-bolaget sig följa vissa iatt normer om

Inregistreringskontraktetsformation till allmänheten och börsstyrelsen.
skriftliga rekom-tvingande regler härom har under 1986 kompletterats med

från bolagen. Tillmendationer börsstyrelsen och börschefen riktade till
olika slag vilkaansökan registrering aktier skall fogas handlingarom avav

börsstyrelsenskall beskrivning Vidare skall bolaget,bolaget.ge en omav
särskildoffentliggörafinner skäl föreligga, i samband med ansökan en
Handelförhållanden introduktionsprospekt.redogörelse för bolagets k.s.
lördag.varje helgfri dagoch notering kurser vid fondbörsen sker utomav

försäljningHandel får endast köp ellervid ochäger somrum upprop avse
fond-kassaaffär. närvarandeverkställs uppskov, För stängerutan s.

börsmed-börsen handeln efterhandeln vidtar. Enkl. 14.30 varvid den s.
vid utanförlem skall medlemmen elleranmäla alla avslut i börspapper som

någon räkning.fondbörsen gjort eller Dennahar för an-annansegen
fondkommissionärmälningsskyldighet också avslut gjortsgäller som av en

inte börsmedlem.ärsom
aktier ochPå fondpapperfondbörsen handlas det med andra änäven

Sålunda med obligatio-bedrivs handelandra bevis delaktighet i bolag.om
omsättningförlagsbevis liknande skuldebrev för allmänoch samtavsettner,

andel i aktiefond.
får marknads-Börsstyrelsen besluta avregistrering fondpapper omavom

förhållandena det och det inteeller omständighet föranleder ärannan
från dock börsstyrelsenolämpligt allmän synpunkt. Vanligare är ut-att

tillfälligtinnebärande beslutnyttjar sin besluta börsstopp,rätt att omom
fråga fond-fondbörsen iinställande handeln och noteringen vid omav

hartill demvisst slag. Särskild underrättelse härom skall sompapper av ges
får den tidtillstånd och dessa underdriva fondkommissionsrörelseatt

handel ifondbörsen medverka tillbörsstoppet inte vid eller utanförvarar
dels förmed kan användasavsedda fondpapper. Börsstopp attstoppet

undan-påtryckning på sanktionsfallet, och dels förbörsbolag,utöva attett
kursbildningen, kursstör-röja eller förebygga väsentlig snedvridning aven

fårförhållanden regeringen beslutaningsfallet. Under utomordentliga att
avbrytas.all handel och notering vid fondbörsen skall
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9.1.2.2 SAX-systemet

utsträckningökadii världentraditionella fondbörsernaDe satsarrunt om
handelsplatserhandel. Internationelltpå elektroniskt baserad växer nya

kommunika-möjliggör bättreteknik. Teknikenhjälp modernfram med av
medutsträckningkonkurrerar i alltde handelsplatserna störretion och nya

handels-elektroniskavälkändagolvbaserade fondbörserna. Dede mest
SecuritiesofAssociationNASDAQ, Nationalamerikanskadetärsystemen
ExchangeStockSEAQ,och det engelskaAutomated Quotations,Dealers

CATS, ComputerkanadensiskadetSystemAutomated Quotations samt
Assistent Trading System.

skallfondbörsenprincipbeslutfattatStockholms fondbörs har attett om
automatisktmöjliggörhandelssysteminföra ADB-baserade samman-som

handel ochdecentraliseradsäljanbud till avslut,förande köp- och nyaav
utnyttjandevidgatmöjliggörbedrivandeformer för handelns ett avsom

Fondbörsenmakers.marketfondkommissionärernas kompetens somex.
Automated Ex-Stockholmsautomatiskt handelssystem,har inköpt ett

år inleda de1988slutetTidsplanenchange, kallat SAX. äräven motatt av
första med handelssystemet.proven

ellerbörsgolvetfrån arbetsstationerskeHandel i systemet avses
direkt tilldatorermedlemsföretagensanslutningplats eller avgenomannan
fall avslutoch för detviahandel skallSAX. Avsikten allär systemetatt

några minuterinomföreliggaskall skyldighetutanförgörs attsystemet
såledeskommernuvarande efterhandelnanmäla detta till Den attsystemet.
och volym.prissättningfår informationmarknaden snabbtförsvinna och om
någon ellerinformationsövertagdetminskaEn övergripande tanke är att

i detbyggaskraftigtInformationsflödet skallnågra kan ha.aktörer i dag ut
tillgängligtillgång till allomedelbarmedgekommerDet attsystemet.nya

ihandlasinformation de instrument systemet.somom
handlarfunktioner,funktioner,grundläggandeSAX-systemet har tre

Handlarfunktio-administrativa funktioner.kommunikationsfunktioner och
medanbörsombudanvändsmöjliggöra handel ochsyftar till att avner

förmedlingsnabb sändning,till medgekommunikationsfunktioner syftar att
styrning,tillsyftaradministrativa funktionernaoch mottagning data. Deav

administration.börsensoch användsregisterunderhåll övervakningoch av
SAX konstruktionen kan in-medge handel i främst aktieravses men

såsom premieobligationerandra instrument konvertibler,ävenrymma
aktieoptioner, penningmarknadsinstrument.räntebärande obligationer och
I småposter och blockorder. Sys-finns marknad för börsposter,systemet

förberett datorer arbetar i dagför market making. Fondbörsensärtemet
med i huvudsak småposter finns Enbörsposter. För system. storett separat

bådedel handeln småposter vilket arbetskrävandei dock manuell ärärav
affärer-och kostsamt. På blockordermarknaden i de riktigtavslutgörs stora

bliroch dessa efterbörsen utanför börsen och k.sker i dag ellerna s.
efteranmälda affärer.



SOU 1988:29 Värdepappersmarknaden 17

Det påkan sikt komma till viss del påavfolka börsgolvetsystemet attnya
fondbörsen. Vidare kommer transaktionskostnaderna sänkas vilketatt
kommer den enskilde placeraren till Pågodo. grund utbyggt informa-av
tionsflöde kommer den enskilde placeraren få starkare ställningatt en

möjlighet skapas för denne i varje ögonblick kontrolleraatt attgenom att
hans intressen tillvaratas bästa Systemet skapar möjlighetsätt. redu-att

risken för misstag i olika led avslut. I dag kan detettcera antagas attav
minst tio samtliga avslut i något led behäftade någonmedprocent ärav
felaktighet.

9.1.3 Andra författningar
Av grundläggande betydelse för fondkommissionshandeln vissa bestäm-är
melser i 1914:45lagen kommission, handelsagentur och handels-om
resande, den k. kommissionslagen. Exempel härpå vad där föreskrivsärs.

kommissionärens skyldigheter och rättigheter, självinträde, upphörandeom
kommissionärs uppdrag och rättsförhållande till tredje FkLIav om man.

infördes uttrycklig hänvisning till kommissionslagen de reglernaävenen om
redan tidigare ansågs tillämpliga på fondkommissionsverksamhet. Förutom
möjligheten i bank bedriva fondkommissionsverksamhet aktiebolagatt är
den enda tillåtna företagsformen för bedrivande fondkommissionsrörel-av

I FkL finns hänvisning tilläven vad föreskrivet aktiebolag,ärse. en som om
varvid FkL har företräde. Detta innebär den aktiebolagsrättsliga lagstift-att
ningen supplerar den lagstiftning enligt FkL specifikt gäller för fond-som
kommissionsrörelsen.

I 1979 års lag förfogarätt tillhöriga fondpapperöverattom annan
regleras flera möjliga finansieringsalternativ för fondkommissionärer-ett av

nämligen återbelåna fondpapperrätten vilka kunder hosatt pantsattna
kommissionären i samband med kreditgivning. Lagen har tillkommit för att
skydda fondpapper och förägaren söka skapa effektivt skyddatt ett motav
vidarepantsâttning på villkor den ursprungligasträngare än pantsättningen.
Lagen generellt tillämplig påär panthavare, dvs. utanför kretsenäven av
fondkommissionärer. I lagen stadgas bl. avtal för denrättatta. om som
innehar fondpapper förfoga fondpapperen föröverpant attsom annans
räkning skall slutas skriftligen i ändamåletän ägarens särskild för upprättad
handling, där det förfogande Vidare uppställernoggrantsom avses anges.
lagen krav på specifikation värdepapper så dessa kanpantsatta attav
särskiljas från andra. påDetta krav specifikation integäller panthavarenom
står under bankinspektionens tillsyn. För värdepapper gäller attpantsatta
de inte får återpantsättas panthavaren i förening med denänannatav
fordran sådansäkerhet för, inteutgör avtal träffas det ipantensom om om
skriftlig handling dvs. innefattandenämnts, be-som nyss noggrannen

Ävenskrivning fondpapperen. här undantas stårpanthavare underav som
bankinspektionens tillsyn från specifikationskravet. något fårInte i fall

fondpapper återbelånas för högre belopp påellerpantsatta villkorsträngare
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medFörfogande i stridför de häftar hos panthavaren.de vilkaän nyss-
olovligt förfogande det inte inne-nämnda bestämmelser bestraffas omsom

sinfondkommissionsbolag har denna lagfattar brott. För störstagrövre
kunders fond-med bolaget använderbetydelse i samband pantsattaatt

lånar kapital marknaden.bolaget i sinnärpant tur upppapper som
fondpapper kom-till skydd för allmänhetenBestämmelserna pantsattaav

återfinansiering.möjligheter tillplicerat således fondkommissionärernas
1987:623 för-i lagenVårdepapperscentralens verksamhet regleras om

förbe-i sin bolagsordning intaenklad aktiehantering. Aktiebolag kan ett
aktieboken skallpå avstämningsdag införd ihåll, den fastställd äratt ensom

aktieägare.tillkommerbehörig utdelning samt annatatt mottaga somanses
sådant förbehåll, avstämningsbolagfinns kallasBolag i bolagsordningvars

VPC, vissa iombesörjer värdepapperscentralen,och för den bolagtypen av
påVPC:s byggeruppgifter. verksamhetlagstiftningen angivnanärmare

ochoch fondkommissionärerna. Statensamverkan mellan ett stortstaten
VPC. Lagstiftningen till-fondkommissionsbolagantal banker och äräger

VPC administrerar andraaktiehanteringenlämplig endast ävenmen
förlagslån.såsom Bank ellerkonvertiblavärdepapper aktierän annanex.

fått har enligt lagenfondkommissionär i uppdrag förvalta aktier rättattsom
för till de aktierinföras och i aktiebok i ställeti aktiebrev ägarenatt som

hantering möjliggjordesomfattas förvaltningsuppdraget. Aktiebrevslösav
år förvaltaren under vissaförvaltarregistreringens1982 inom attram genom

behövde utfärdas. Förförutsättningar medge aktiebrev intetilläts närva-att
från VPC, VP-projektet, införanderande föreligger förslag ettett om av

VPC befriassådant skullekontobaserat värdepapperssystem. I ett system
ifrån med direktregistrering aktiebrevskyldigheten i samband utge samtatt

dokumentfrån andra aktierättsligavissa situationer befriasäven att utge
bedömtsåsom emissionsbevis och optionsbevis. VPC harexempelvis ettatt

påfrestning obli-behövs för denkontobaserat värdepapperssystem mötaatt
påkravetgations- aktiemarknaden medför och föroch att motsvaranumera

tids produktion medgesäkerhet. beräknas efter vissDet tresystemet ennya
VPC arbetatfemdagars likvidschemadagars likvidtid, jämföras med detatt

åren.efter de senaste
penningmarknadenför aktörernaEn arbetsgrupp med representanter

hur svenskfram principförslaghar under hösten 1987 arbetat ett enom
PmC,Penningmarknadscentralen,penningmarknadscentral skall ut.se

VPCaktiemarknadens ,ochbli penningmarknadens motsvarighet tillskall
under hösten 1989.centralen beräknas starta

1985:571 värdepappersmarknadenlagenDen centrala delen omav
insiderspekulation.bestämmelser till syfte motverka k.harutgör att s.som

särskildmedInsiderspekulation förfarande innebärär attett som personer
i företaget medtill eller säljer aktieranknytning företag köper ut-ett

förinte tillgänglignyttjande sådan information företaget ärom somav
skyldighetvidare fondkommissionärensallmänheten. I lagen regleras att

denna skyldighet,anledningen tillavräkningsnota. Främstaupprätta att
vid köp ochfrån den tid då särskild stämpelavgiftkvarlevaär uttogssom en

kvarstår, betydelseavräkningsnotornasbyte fondpapper, alltjämt är somav
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Fondkommissio-insiderspekulationer.samband medikontrollinstrument
ellerfördennedagavräkningsnotaskall upprätta egennären somsamma

fondpapper.byteförsäljning ellerköp,slutit avtalräkningför avomannans
tillochsändas tilldagarskall inom motpartenavräkningsnotanKopia treav

bl. kö-uppgifterdetaljeradeinnehållaskallNotanuppdragsgivaren. a.om
fond-det slagantal ochdetskett,dag avtaletsäljare, vilkenoch avpare

på be-skallFondkommissionärenköpeskillingen.ochomsattspapper som
avräk-upprättadeinnehållet iuppgiftbankinspektionenlämnagäran om

ningsnotor.
tillanknytningharvärdepappershandeldenkanVidare nämnas att som

här-bestämmelserGrundläggandevalutaregleringen.omfattasutlandet av
valuta-utfärdadedäravmed stöd1939:350 denochfinns i valutalagenom

1959:264.förordningen

Utvecklingen9.2

Inledning9.2.1

framställ-följandebakgrund till dendetta avsnittvill iKommittén som
fondkommis-marknaderdeutvecklingenbeskrivakortfattatningen somav

årensdekommerinledningen ut-på. Efter senastearbetarsionärerna
redo-därefterochobligationsmarknaden belysaspå ochveckling aktie- att
underfrämsttillskapatspenningmarknadensvenskaför dengörs som

marknadenpå svenskanågra debeskrivsAvslutningsvis1980-talet. ny-av
introducerade värdepapperen.

värde-värdepappersmarknadenpåförekommerhandelDen avsersom
aktier represente-huvudgrupp utgörsviktigolika slag. En somavpapper av

bestårhuvudgruppriskkapital. Enochandelsrätt i bolag utgör avannanrar
exempelvissåsomfordringsrätterolikade värdepapper representerarsom

huvudgruppernämndamellanformförlagsbevis. Enochobligationer av nu
tilleller rättutbytaskanvillkorolikaskuldebrev mot gerutgör som

ochskuldebrevkonvertiblaemitterande företag,teckning aktier i ex.av
deAlltefternyteckning.tilloptionsrätt artenförenade medskuldebrev av

marknaderolikabedrivs, talarhandelmed vilkavärdepapper omman
Värdepappersmarknadenobligationsmarknad.ochaktiemarknadsåsom

på ellerbedrivshandelnallteftermarknaderockså i olikakan indelas som
ellervärdepapperinregistrerade samtellerfondbörsenvid sidan avserav

mel-direktellerfondkommissionärförmedlinghandeln sker avgenomom
delövervägandei Sverigetradition harsäljare. Av avlan köpare och en

viddetår harpåfondbörspå Stockholmsaktiehandeln skett senaremen
registreradesåvälmedhandelbetydandeutvecklatssidan fondbörsen enav
instrument.värdepappersliknandevärdepapperoregistrerade samtsom

ochtermins-penningmarknadshandeln samtSom exempel kan nämnas
optionshandeln.
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Utgivning värdepapper emission behovär sätt mötaav ett att av- —
långfristiga krediter och riskvilligt kapital. Dessa funktioner brukar be-

värdepappersmarknadensnämnas finansieringsfunktion. När det gäller be-
hovet långfristiga krediter obligationsupplåningenär den viktigaste fi-av
nansieringsformen i Sverige. Till början denna möjligheten att upptavar
lån förbehållen låntagareoch inom bostadssektornstaten allteftersommen
obligationsmarknaden utvecklats har låntagare in på marknaden.trättnya
Nyemission aktier för företagär sätt erhålla riskkapital förettav att ex-
empelvis investeringar. För marknaden för nyemitterade värdepapper,att
den primärmarknaden, skall kunna bestå och möjlighet tills. ut-ges
veckling, det nödvändigtär väl fungerande marknad för utelöpandeatt en
värdepapper, andrahandsmarknad eller sekundärmarknad, finns.en s.
En sådan funktionsduglig andrahandsmarknad utmärks omsättningenattav
sker regelbundet och hinder marknaden därigenom harutan samt att en
likviditetsfrämjande effekt. Fondkommissionärernas huvudsakliga uppgift
är specialister på andrahandsmarknaderna,att dvs. till mark-vara attse
naderna fungerar.

9.2.2 Aktiemarknaden

Aktiemarknaden marknad förär riskkapital. I Sverige sker handel meden
aktier till övervägande delen fondbörsverksamheten. Denna fårgenom
endast bedrivas Stockholms fondbörs. Verksamheten regleras främstav

lagen 1979:748 Stockholms fondbörs och förordningengenom om genom
1979:996 Stockholms fondbörs, fastställs regeringen. Enom som av av
lagstiftarens grundtankar fondbörsens verksamhet utvecklades påattvar
sådant allmänhetenssätt förtroende för börsen bevarades.att Fondbörsens
verksamhet har beskrivitsnärmare i avsnitt 9.1.2.1.

Fondbörsverksamheten oumbärligtär inslag på den andrahands-k.ett s.
marknaden. Förutom verksamheten främjar påomsättningen värdepap-att
persmarknaden och skapar likviditet de börsnoterade utgörpapperen,
den prisbildning värdepapper sker börshandeln värdefullsom genom
information för beslutsfattare olika slag, alltifrån placerare till deav som

för penningpolitiken.ansvarar
Sedan den börslagstiftningen trädde i kraft den januari1 1980, harnya

aktiemarknaden genomgått betydande förändringar. Den registrerade
aktieomsättningen på Stockholms fondbörs har ökat rekordartat. Omsätt-
ningen uppgick år 1980 till 7 598 milj. kr. åroch 1986 till 141 660 milj. kr.
vilket innebär ökning med 20 gånger under perioden. årUnder 1987en ca
sjönk aktieomsättningen i jämförelse med omsättningssiffrorna årför 1986

Ävenmed 17 100 milj. kr. kursutvecklingen under de åren harca senaste
varit rekordmässig. Från årslutet årsslutet1979 till 1987 marknads-stegav
värdet de börsregistrerade aktierna från 44 000 milj. kr. till 412 000 milj.av
kr.

Under år 1987 fick aktiemarknaden uppleva kursras större änett som var
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det ledde till kraschen år 1929. Raset inleddes måndagen den 19som
oktober och utlösande faktor meddelandet USA:s handels-attvar om
underskott mycket sämre Det blevän väntat. kedjereaktion inne-var en
bärande kraftigt kursras på alla världens börser.ett Totalindex på Stock-
holms fondbörs föll drygt 13 °o på två dagar. Hela börsraset i Stockholm
slutade nedgång med 38 °o. åretsVid slut hade kurserna stigit ochen en

del nedgången återhämtats. Aktiekurserna påstor Stockholms fondbörsav
sjönk under år 1987 i genomsnitt med 7 %.ca

När det gäller väsentliga förändringar på den svenska aktiemarknaden
kan tillskapandet år 1982 aktiemarknadnoteras för aktier i små ochav en
medelstora företag, den k. OTC-marknaden. Marknadens huvudsakligas.
syfte för bolag,är aktier icke börsnoterade, påatt är detta möj-sättvars
liggöra tillträde till riskkapitalmarknaden. Verksamheten, attsom genom
endast fondkommissionärer får k. market makers, står under bank-vara s.
inspektionens tillsyn och sker under friare former börsverksamheten.än
Det bolag vill ha sina aktier introducerade på marknaden skall träffasom en
överenskommelse med fondkommissionâr denne hållaskall mark-atten en
nad i bolagets aktier påoch så fungerasätt k. market maker. Isom en s.
september 1983 fanns 17 bolag på CTC-marknaden årsslutetoch vid 1987

73 bolag registrerade denna marknad. Vid årslutet 1987 uppgickvar av
marknadsvärdet på dessa aktier till 9 600 milj. kr. åretoch under omsatteca
marknaden knappt 2 700 milj. kr. CTC-handeln svarade år 1987 vårde-
mässigt för omkring 2,2 % den totala handeln i aktier.av

Till följd kursuppgången under 1980-talet och det stigande intresset förav
aktieplaceringar har aktiemarknadens betydelse finansieringskällasom
kapitalbehövande företag vuxit. Företag aktier börsregistreradeärvars
genomförde under år 1986 nyemissioner aktier till belopp 1061ettav av
milj. kr. och nyemissionerna på OTC-marknaden uppgick till 229 milj. kr.
Motsvarande siffror årför 1987 3 805 milj. kr. respektive 70 milj. kr.var
Därtill kommer betydande belopp i form riktade nyemissioner olikaav av
slag, huvudsakligen i samband med företagsförvärv. Inga uppgifter om
exakta belopp föreligger beträffande den totala volymen. Emissionerna av
konvertibla skuldebrev ocksåhar ökat kraftigt under år. Under årsenare
1987 emitterade trettiotal börsbolag konvertibla skuldebrevett till anställda
i respektive bolag för omkring 4 000 milj. kr.

Totalt tillfördes börsföretagen jämte CTC-bolagen årunder 1987 nytt
riskkapital på drygt 11 miljarder kronor exkl. riktade nyemissioner inom
landet. Motsvarande siffra för år 1986 7 miljarder kronor. Härutövervar
genomförde börsbolagen nyemissioner till utländska aktiemarknader för
drygt 2 miljarder kronor under år 1986 och för 42 milj. kr. under år 1987.

Den internationella handeln med värdepapper har utvecklats snabbt de
åren. En anledningarna till detta denSenaste liberaliseringsprocessärav

de flesta finansiella marknader för närvarande genomgår. Det främstsom är
den successiva avvecklingen valutaregleringen i olika länder och bort-av
tagande andra hinder för fria kapitalrörelser möj-över gränsernaav som

Ävenliggjort denna utveckling. värdepappersmarknadens datorisering har
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blivitdessutomharDethandelnväxande gränserna.till den överbidragit
sigetableratvärdepappershandlareochbankerutländskaallt vanligare att

Även ochmarknadernasvenskadei världen.marknaderpå olika runt om
internationalisering.dennapåverkatsharaktörernapå aktivade dessa av

alltplaceraremed utländskaaffärerfondbörsPå Stockholms utgör en
svaradeår 1986Underbörsomsättningen. ut-den totalaandelstörre av

deMotsvarande siffra föromsättningen.°o treför 11,6kunderländska av
riktade emissionerna,de%. Omgenomsnitt 8,7 ävenåren iföregående var

°omotsvarande siffror 12,4blirinräknasingår börsomsättningen,iintesom
denandelplaceraressjönk utländskaår 1987Under9,8 °o.respektive av

statistik°.till 9,0 Dennaemissionerriktadeexkl.börsomsättningentotala
aktier. Samman-för svenskautlandets intressebildfullständigingen avger

utländskapå eller fleraregistreradebolagsvenskanämligen 22lagt finns en
falli flertalfondhandlareutländskadetta kommerbörser. Till ettatt genom

inteaktiersvenska bolags ärantaltvåvägskurser förställa ett somatt
dessa. Värdepappers-marknad iskaparpå börsen,den lokalaregistrerade

försäljningenDen totalaockså kraftigt.ökatutlandet harhandeln med av
miljarderår 1984, 19kronormiljarderutlandet 11,4tillvärdepapper var

frånvärdepapperår 1986. Köpkronormiljarderår 1985 och 28,7kronor av
år 1984 tillmiljarder kronorfrån 9också mycket starkt-ökadeutlandet ca
utländskaaffärer isvenskarsdet gällerår 1986. Närmiljarder kronor29,5

ochplacerare köpte1986. Svenskaunderökningnoterades starkaktier en
vilketkronor,5,6 miljardersammanlagtför mot-sålde utländska aktier

år.föregåendefrån80 %ökning medsvarar en

1980-1987,mdråren och1975fondbörs,på StockholmsBörsomsåttningen9.1Tabell
kr.

1985 1986 19871983 198419821975 1980 1981
124,683,4 141,775,8 70,718,6 29,17,6Aktier 2,1

31,0 23,010,0 14,610,66,7 7,50,8 9,4Obligationer
172,7 147,698,025,3 36,6 86,4 80,72,9 17,0Totalt

fondbörsfrån StockholmsKälla: Statistik

fondbörsStockholmsutvecklingBörsvärdets9.2Tabell m. m.
År Nya Avreg.AntalKursutvecklingBörsvärde

bolagbolagbolagi3112 mdr kr procent
101 4431975 --

710323561980 + -
6130 3357961981 +
211139351361982 +
5150 16662421983 +
5165 20112311984 -

15 9171252861985 +
2414161514331986 +
12157 874121987 -

A2-listanblevFondhandlarlistanDen k.s.
fondbörsfrån StockholmsStatistikKälla:
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Diagram 9.1 Omsättningenpå Stockholmsfondbörs 1980-1987,mdr kr
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Några årenTabell 9.3 aktiebörsersomsättningochkursutveckling 1986och 1987samt
års utgång.respektivebörsvärde vid

BörsvärdeFondbörs Omsättning Kursutveckling
mdr USD i mdr USDprocent

19871986 1987 1986 1987 1986

2 132York 373 889 23 2 2 203New 1 1 + +
680London 133 317 16 2 439+ +
156Paris 56 87 52 29 149+ -
70Stockholm 20 20 51 7 63+ -

Oslo 10 124 4 10 12— -
20 20Köpenhamn 2 2 6 17- -

frånKälla: Statistik Stockholms fondbörs
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9.2.3 Obligationsmarknaden
Obligationsmarknaden den del kreditmarknaden på vilken detär hand-av
las instrument med lång löptid. Det endast låntagaremindre antalär ett som
kan utnyttja obligationsmarknaden. Marknaden omfattar förhållandevis få
lån och lånesummanden genomsnittliga mycket Den högaär stor. genom-
snittliga lånevolymen kan till viss del förklaras med och bostads-statens
institutens omfattande upplåning. Om undantar premie- och sparob-man
ligationer har obligationsmarknaden lågtrelativt antal placerare.även ett
Detta beror till viss del de beloppen Beloppsmässigtomsätts.stora som

obligationsupplåningenär mycket viktig finansieringsform i Sverige. Aven
nettoupplåningen på den organiserade svenska kreditmarknaden svarar
lång- och kortfristiga obligationer jämte förlagslån för tredjedelen av upp-
låningen. Obligationsupplåningens betydelse framgår också vid jäm-en
förelse med bankernas utlåningsstock. obligationslånUtelöpande uppgick

utgångenvid år 1987 till 798 miljarder kronor medan bankernas ute-av
stående lån i svenska kronor 3 161 miljarder. Dominerande ställningvar

låntagarnabland intar och bostadssektorn på år harstaten men senare
marknaden fått betydelse för andra såsomäven intressenter exempelvisstor

industriföretag och kommuner.större
Beträffande obligationsmarknaden endast liten delgäller mycketatt en

påomsättningen Stockholms fondbörs den handel bedrivssker ochav som
sådär uteslutande premieobligationer. Förklaringen härtillgottavser som

fåtalräntebärande obligationer huvudsakligen innehas in-är att ettav
stitutionella placerare, vilka handlar utanför fondbörsen. bakgrundMot av

så åren,handel med räntebärande obligationer ökat kraftigt deatt senaste
frånoch denna handel bedrivs vid sidan fondbörsen, startade börsenatt av

årsskiftet 198586 registrering avslut utanför börsen. Härigenom haren av
förbättrats.informationen och överblicken den totala marknadenöver

räntebärande obligationer på obliga-Den sammanlagda omsättningen av
tionsmarknaden uppgick år till 350 miljarder kronor, vilket1987 1 mot-

årsslutetmiljarder Vid antalet obliga-5,4 kronor dag. 1987svarar per var
årettionslån Under 105 lån med nominalvärde1 616. totaltupptogs omnya

miljarder andel utgjorde 26,5 miljarder kronor110 kronor statensvarav
obligationslån två premielån.fördelade räntebärande och Fond-sex

premieobligationer ökade under år 1986 medbörsomsättningen vad gäller
% minskade år med 30 % till 20,5215 till 29,2 miljarder kronor 1987men

miljarder kronor.

Penningmarknaden9.2.4

betydande strukturella förändringar i den svenskaUnder 1970-talet skedde
på inhemska kreditmarknaden vilka viktiga faktorerekonomin och den är

Ävensvensk penningmarknad under 1980-talet.bakom tillkomsten av en
sammanbrottet för med fastainternationella förändringar, bl. systemeta.

på haft betydelse för denna utveckling.i början 1970-talet, harväxelkurser
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På den del kreditmarknaden benämns penningmarknaden hante-av som
instrument med kort löptid. Den svenska penningmarknaden kom till iras

början 1980-talet. Dess tidigare motsvarighet företagens kortfristigaav var
sparande i bank specialinlåning och andra kortfristiga placeringar i all-

påmänhet den svenska kreditmarknaden. En expanderande grå kredit-
marknad hade ökat konkurrensen företagssektorn och bankerna hadeom
tvingats förbättra villkoren för företagsinlåning.att Den viktigaste place-
ringsform bankerna erbjöd specialinlåningen hade expanderatsom var som
kraftigt under 1970-talet. Det kontoinlåning. Finansbolagen,typvar en av
och måni viss företagen själva,även finansierade sig reversupplå-genom
ning. Någon fungerande marknad för dessa fanns i princip inte ochreverser
de hade således låg likviditet.en

Det första viktiga fungerande penningmarknadsteget mot kan sägasen
ha tagits i 1980 då bankcertifikat för första gången emitterades påmars den
svenska marknaden. Bankcertifikat kortfristigaär innehavarpapper och
löper med fast Detränta. detär viktigaste instrumentet för bankernas
upplåning på penningmarknaden. Löptiden för certifikaten i allmänhetär
väsentligt kortare förän statsskuldsväxlarna och huvuddelen den ute-av
stående volymen torde normalt på 90 dagar eller mindre. Bankcertifi-vara
katen blev omgående framgång och understor växte första året till 20en ca
miljarder kronor och har sedan dess varierat i omfattning. Variationerna
beror på bankerna certifikatenatt finansieringskälla på margina-ser som en
len och därför ökar och minskar den utestående volymen efter det egna
likviditetsläget upplåningsbehovet.och

Vid introduktionen bankcertifikat fanns i Sverige inga penningmark-av
nadshandlare, k. dealers, kunde hålla marknad i dessas. som en papper.
Bankerna fick därför själva för likviditeten i certifikatensvara attgenom
löpande ställa köpräntor och därmed erbjuda sig köpa tillbaka certifika-att

Informationssystemten. för räntesättningen utvecklades efterhand och i
början år 1981 introducerades via Reuter särskilt bildskärmssystemav ett
för effektiv informationsspridning. En fungerande primärmarknaden hade
därigenom etablerats.

Först i och med i juli 1982 började emitteraatt staten korta statspapper,
statsskuldväxlar, började omfattande andrahandsmarknaden mer att ut-
vecklas. introduktionen statsskuldväxlar blev framgångsrik. Emissions-av
villkoren uppfattades marknaden mycket förmånliga och intressetav som

Redan årunder 1982 emitteradesstort.var 40 miljardernärmare kronor,
vilket då motsvarade hälften årliga lånebehov. Statsskuldväxelnstatensav
har därefter utvecklats till det helt dominerande värdepapperet på penning-
marknaden. Detta förklaras de volymer kontinuerligtstora emitte-av som

Marknaden förses därigenom löpande medras. vilket ökarnya papper,
förutsättningarna för den skall fungera effektivt.att

De volymernastora löpande emitterasstatspapper skapade redansom
från början behov fungerande försäljnings-ett och handlarorganisa-av en
tion. Staten medverkade också till sådan organisation snabbtatt etable-en
rades. En effektiv handlarfunktion vital betydelseär för fungerandeav en
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bådeeffektivt handlarsystem tillgodosesandrahandsmarknad. Genom ett
önskemållåntagarens på bunden finansiering och placerarenskrav om

tillgång på värdepapper med hög likviditet. Fram till hösten 1982 detvar
endast bankerna upprätthöll andrahandsmarknad. I september 1982ensom
bildades emellertid det första fondkommissionsbolaget specialiseradesom

på i penningmarknadsinstrument och därefter har ytterligaresig handel ett
penningmarknadshandlare etablerat sig.antal

på dealers värde-modellen penningmarknaden med k.Den svenska s.
säljer förpappershandlare innebär dessa köper och värdepapperatt egen

bådedessutom kontinuerligt ställa köp- och säljräntor,räkning. Genom att
beredda handla till, fungerar bankerna och fondkommissions-de är attsom

marknad värdepap-makers, dvs. de för ibolagen market attsvarar ensom
upprätthålls därmed likviditet i Dessutomoch skapar en papperen.per

fungerar broker, dvs. mäklareförekommer det företag renasom som s.
några positioner.vilka inte tar egna

fungerande andrahandsmarknad har skapats har förut-Genom att nuen
marknaden, dels med avseendesättningar funnits för breddningen av

låntagar-och löptider.låntagarkategorier, dels vad gäller instrument Nya
på-Emissionskontrollen lättadesbörjade aktivera sig.snart attgrupper

påår ökad marknadsmässighet kredit-tagligt under 1983 led iettsom en
fåttoch tidigare i allt högre gradmarknaden. Företag kommuner som

gråpå den marknaden kunde i stället fre-tillgodose sitt kreditbehov nu
snabbt expanderande penningmarknaden. Företags- och kom-kventera den

telecertifikatintroducerades. Televerket emitterade särskildamuncertifikat
värdepapper iStadshypotekskassan k. Caissecertifikat. Dessa alltoch ärs.

bankcertifikaten. Emissionerna sker via bankväsentligt motsvarighet tillen
åtar sig därvid placerafondkommissionsbolag. Kommissionäreneller att

pålåntagarens till bestämt belopp, primärmarknadencertifikat, ettupp
k. market maker. Det innebärdessutom attsamt att senare manvara s.

anmodan tillbakaför marknaden likvid vid köpaär attatt genomsvarar
från sälja certifikat det innehavet tillolika placerare ochpapper ur egna

officiellt noterade räntesatser.
penningmarknaden i Sverige uppskattas till 10 000Omsättningen ca

årår och 22 500 miljarder kronor under 1987miljarder kronor under 1986
terminer, optioner, fl. tilloch utelöpande stocken exkl. öppna swaps m. ca

snabba utvecklingen penningmarknaden har250 miljarder kronor. Den
futuremarknad i finansiella instrument börjat frammedfört k. växaatt en s.

tvåpresenterades instrument den svenskai Sverige. Hösten 1985 nya
terminskontrakt i statsskuldväxlar och i riksobligationer.marknaden,

ocksåår introducerades k. standardiserade köp- respektiveUnder 1985 s.
på-första året förekom dock endast köpoptioneri aktier. Undersäljoptioner

också såväl säljoptio-förekommer köp-Sedan 1986marknaden. sommars
behandlasränteoptioner. Optionsmarknadenobligationer, k.för ut-ner s.

avsnitt 9.2.5.2.förligare i
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marknaderochinstrument9.2.5 Nya
på denintroduceratsåren antal intrumentharUnder de ettsenaste nya

på område skettdettaUtvecklingen harvärdepappersmarknaden.svenska
mark-framstår tillkomstenfrån utlandet. USAinflytande lefter starkt av
underfinansiella nyheternadeoch terminernader för optioner storasom

1985sedandet i Sverigebakgrundefterkrigstiden. Mot att sommarenav
optionerstandardiserademarknader förparallellafinns med fondbörsen

obligationer, skall dessapå aktieindex ochbaserade aktier,och terminer
OptionsmarknadStockholmsbåda beskrivas nedan. Demarknader genom

Options and Futures Ex-OM SwedensAB, ochOM Fondkommission
medintegreradetillhandahållna marknadsplatsernaAB,SOFE ärchange

clearingfunktioner,särskildabetalningsclearing i närmarerisk- och som
berörs avsnitt 9.2.5.3.i

Terminsmarknaden9.2.5.1

iterminskontraktintroducerades hösten 1985På marknadenden svenska
innebär skyl-terminskontraktriksobligationer. Ettstatsskuldväxlar och i en

bestämdvidunderliggande värdepapperetdetdighet sälja eller köpaatt en
affärenfastställstill visst pris när görstidpunkt i framtiden och ett upp.som

påstatsskuldväxlarvad gällerstandardiserade och löperInstrumenten treär
upprätthålls lik-år. Marknadenfemmånader statsobligationeroch för

andra fond-banker ochpenningmarknadsinstrumentför övriga avsom
säljkurser.ställer köp- ochkontinuerligtkommissionärer som

möjlighetökadfunktionTerminsmarknadens huvudsakliga är att enge
överföring riskerskerterminshandelntill ränteriskspridning. Genom en av

sådant den individuellapåpå marknadenolika sättmellan aktörer attett
långivare oftalåntagare harSåvälminska.ränteriskexponeringen kan som

period kunnabestämdunderförutsättningar föreliggerintresse attatt enav
terminsmarknadräntenivå. underlättashålla Dettaviss somgenom enen

marknadens aktörer.valmöjligheterna förökar

Optionsmarknaden9.2.5.2

terminsmarknadens,likartadhuvudsakliga syfteOptionsmarknadens är
min-ellerrisker skall kunnaförutsättningar förskapanämligen tasattatt
avtalcivilrättsligtmarknadernapå finansiellaoption de ärskas. En ett

något inskränkertilltvå dendär rättmellan partenparter, somges enena
utnyttja sig dennavalfrihet rätt.handlingsfrihet, attsamtmotpartens aven

form optioner,funnitstid tillbakaSverige har sedan längreI av s.enen
tecknainnehavarenoptionsrätter. Dessa rättteckningsoptioner eller attger

utnyttjas,kanoptionerna. Denna rättaktier i det bolag gett utsomnya
andraflertalharförfalla outnyttjad. Somsäljas eller nämnts typerettovan

åren.under depå svenska marknadendenoptioner introducerats senasteav
ellerskyldigheten,inteoption harInnehavaren rätten, att avmenav en
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påsälja det underliggande värdepapperet de itill utfärdaren köpa eller
sigUtfärdaren option ikläder följ-optionsavtalet angivna villkoren. av en

underliggandevid anfordran sälja eller köpa detaktligen skyldighet atten
värdepapperet.

aktieoptioner optioner. aktieoptionStandardiserade Enär typen av ger
skyldighet helst under bestämdinnehavaren inte närrätt att som enmen

sälja aktier till i förhand bestämt pris. En optionlöptid köpa eller ett som
aktier kallas köpoption. Om investerareinnehavaren köparätten att enger

på kursstegring köpop-intresserad aktie och köperär trorsom av en en en
förlustrisken väsentligt. kantion i stället för aktie begränsar han Hanen

optionens premie, vilketinte förlora vad optionen kostat, äränmer av-
får delmindre vad aktien kostar samtidigt optionensevärt än som av

påkursstegringen den underliggande aktien. Köparen vinstgör samma som
aktieägaren aktiepriset blir högre lösenpriset och han slipper för-änom

någonlusten den blir lägre. Den andra sidan affären är ägerattav somom
avstått frånaktie optionen. Denne har chansen vinstställt göraattut enen

då fåaktiens värde lösenpriset för högre avkastning vid deökar över att en
då förutfall aktiens värde sjunker under lösenpriset. Ett sättannat en

säljoption. Omaktieägare gardera sig förlustrisk köpaärmot attatt en
får såaktien bra utveckling förlorar han den premie han betalat fören

Går dåligt säljoptio-optionen. aktien kan förlustrisken begränsas genom
vanligutnyttjande. fall direkt med för-Detta överensstämmernens en

Övrigsjälvrisk.säkring där försäkringstagaren betalar premie och tar en
säljoptionen. Genomrisk försäkringsgivaren, dvs. utställarenövertas avav

inkludera andrakombinera olika optioner och kanske instrumentävenatt
erhålla riskfördelning.kan placerare önskaden

förRänteoptioner Standardiserad option ochär typannan av avseren
obligationslån på milj.kr.närvarande underliggande nominellt 1 Inne-ett

på i förhandhavaren ränteoption har skyldigheträtt attav en men en
sälja obligationer till beloppbestämd dag, lösendagen, köpa eller ett som

Utnyttjas optionen kanbestäms i förväg bestämd lösenräntan.ränta,av en
fungerat terminskontrakt. Utnyttjandeden i princip ha ärsägas ettsom

något mål ränteoptioner. Optionsinnehavaren brukar isällan vid köp av
vidareförsälja på andrahandsmarknaden. Ränteoptionerstället optionen

mindre kapitalmöjliggör effektiv hantering ränterisker och kräver änaven
medföri underliggande obligationer, vilketmotsvarande investering att

tillgänglig för mindre placerare.obligationsmarknaden görs
Förutom nämnda optioner finns olika slag indexoptioner. Dessaav s.
inte beroende kursutveckling påär visst värdepapper påett utan tarav en

olika tillhänsyn utvecklingensätt hel marknad. Denna optiontypav en av
innebär bl. investerare kan avlägga eller risker påberoratt taa. en som
förändringar i hela marknaden. Med hjälp indexoptioner kanav ex.
portföljförvaltare risknivå påvälja hela sin portfölj behöva görautan att

värdepapperstransaktioner.stora
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9.2.5.3 Den svenska optionsmarknaden

Initiativtagare till marknaden för handel med optioner i Sverige har varit
OM. Bolaget fondkommissionsbolagär stårett och därmed under bankin-
spektionens tillsyn. Optionshandeln sker med OM i varjepartensom ena
transaktion, dvs. bolaget köpare säljaren och säljaremotagerar som mot
köparen. Genom denna k. clearingfunktion bolagetgaranterars. att samt-
liga optioner uppfylls. Den andra funktionen OM tillhandahåller är en
elektronisk marknadsplats. Datatekniken söker tillgodose marknadens krav
på bl. likviditet, snabbhet, neutralitet och låga transaktionskostnader.a.
Handeln sker dels tvåvägs kommunicerande dataterminaler, medgenom
automatiskt avslut i datorn, dels telefon i blockordermarknad. Mark-per en
nadsplatsens huvuduppgifter med såär liten tidsfördröjningatt möjligtsom
sammanföra köp- och säljorder efter givna kriterier, bekräfta avslut när
förutsättningar föreligger och dröjsmål sprida informationatt utan till mark-
naden bästa köp- och säljkurser, betalkurser, volymom m.m.

Den 12 juni 1985 startade handeln med standardiserade köpoptioneri sex
börsnoterade aktier. Under hösten 1986 utökades antalet optionsklasser för
aktier till tio. Genomsnittliga aktieoptionsomsättningen under sista kvar-
talet 1986 16 500 optioner dag. Motsvarande siffra för sista kvartaletvar per
1985 8001 optioner dag. Den 17 1986 introducerade OM såvälvar per mars
köp- säljoptioner avseende femåriga statsobligationer,som k. ränteoptio-s.

Omsättningen under sista kvartalet 1986 iner. genomsnitt 4 100 optio-var
dag. Bolagets totala omsättning åruppgickner 1985 till 676 milj.per kr. och

för år 1986 till 2007 milj. kr. årFör 1987 kan omsättningen uppskattas tillca
28 000 milj. kr. Omsättningen placerar OM ica absoluta tal bland världens

börserstörsta vad såväl aktieoptioner ränteoptioner. Under åravser som
1987 har OM introducerat säljoptioner avseende aktier, terminskontrakt
och ränteoptioner. årsslutetVidtyper 1987 37 bankernya ochav andravar
fondkommissionärer anslutna till handeln, i alla direktstort settvarav var
länkade till OM via dataterminaler.

I början år 1987 öppnades alternativ marknad till OM nämligenav en
SOFE. Initiativtagarna till denna marknad ansåg optionshandeln kundeatt
drivas effektivare och på vad OMsätt än gjorde. SOFEannat delvisär
uppbyggd efter modell OM.än All handel på SOFE sker antingenen annan
på SOFE:s börsgolv eller via elektroniskt avslutssystem.ett De första
instrumenten introducerades aktieindexoptioner och aktieindexter-som var
miner. SOFE bygger på principen möjligt alla avslut i formeratt om av
volym och pris skall delges samtliga vid tidpunkt.parter samma

Genom OM:s och SOFE:s konkurrerande verksamheter påhar kort tid
den svenska optionsmarknaden vuxit kraftigt. Båda organisationerna har
deklarerat de successivt kommeratt introducera instrument på denatt nya
svenska marknaden.
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Fondkommissionsrörelse9.3

Inledning9.3.1

verksamhetutövadyrkesmässigtförståsfondkommissionsrörelse somMed
medochräkning iför egetmed värdepapperhandel namn,annansavser

tillståndbeviljats attbankinspektionendenfondkommissionär avsomavses
påmellanhänderFondkommissionärerna ärfondkommissionsrörelse.driva
påkansäljare. De ävenochför köparevärdepappersmarknadernade olika

mark-upprätthålladvs.makersmarketuppträda enmarknadervissa som
säljkurser.ochköp-ställanad i värdepapper attgenom

fondkomissionshandel. Detuppgiftcentrala ärFondkommissionärens
gällerkommittentenkundenfårfondkommissionäruppdrag av -en -

värdepapper.säljaellerköparäkningför dennessålunda att
kommissionshan-bestämmelserinnehållerkommissionslagårs1914 om

fondkommissionsrörelse.förbetydelse ävengrundläggandevilkadel, är av
vilketkommissionsavtal,uppkommerKommissionärsförhållandet genom

affärenstakasåväl ettkanochsärskild form somnågoninte kräver enavse
kommissio-Reglernaaffärsförhållande.omfattandeochlångvarigt ommer

iakttagaskallolikadenne sättsyftetillharskyldigheter attnärens
föreskrifter,kommittentensföljaskall bl.Hanintressen.kommittentens a.

följa före-ingångna avtal,meddelandenlämnaredovisning,avlägga om
visatkommissonärenOmvårda gods hanoch mottar.prisgränserskrivna

ocksåoch kanavtaletavvisamöjlighetkommittentenhar attförsumlighet
Hu-kommissionären.skadeståndkrävaprisgränsöverskridandevid avav

ansvariginte ärkommissionärenkommissionslagen ärenligt attvudregeln
fullföljaoch kansolventtredje ärförkommittenten att mangentemot
mindreharregelnså mångahuvudregelfrån är attdennaavtalet. Avstegen

enligt han-kommissionärenfallför detsåledesgällerUndantagbetydelse.
avtaletsdvs.del credere,står garanteraravtalsärskiltellerdelsbruk ansvar
räkningförochinträderkommissionären part, egenfullgörande. Om som

självinträ-kommissionärenstalarkommittenten,medingår avtalet man om
ellerkommissionsavtaletså föreskrivs itillåtetSjälvinträde barade. är om

gällerfondkommissionärerFörhandelsbruk.följerinträdarätt att avom en
tillharde rättdelcredereansvarde har samt atthandelsbrukenligt att

uppdragetkommittenten närmåste meddelasdettasjälvinträde även om
slutförts.

antalettilllettmarknaderna har attfinansielladehandelnlivligaDen
harbankernaBland1980-talet.fördubblatsfondkommissionärer nästan

sparbankerflertaltillkommitfondkommissionärer ett1980-taletunder som
fondkommissionstillstånd.medbankerutlandsägdatvåår 1986undersamt

1980-periodenunderfrån 227 tillhar ökatfondkommissionsbolagAntalet
fusio-två bolagbolag ochtillståndet föråterkallades ett1987Under1986.

medlemmarblikanfondkommissionärer avendastnerades. Det är som
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År börs-22 fondkommissionsbolagStockholms fondbörs. 1986 16var av
börsmedlem-motsvarande siffror för bankerna 14medlemmar medan var

fondkommissionärer.tillhopa 20mar av

Tabell 9.4 Antal fondkommissionärer påmed fördelning banker och fondkommis-
sionsbolag

Fondkommissionâr 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Banker 15 16 16 15 16 18 20 20
Fondkommissionsbolag 7 8 11 14 19 20 22 20
Summa 22 24 27 29 35 38 42 40
Källa: SOS Bankaktiebolagcn, Fondkommissionärerna, Fondbörsen och VPC.

För sina tjänster i form förmedling köp och försäljning värdepapperav av av
fondkommissionärer ersättning,tar k. Courtagecourtage. tass. ut oavsett
förmedling skett via fondbörsen eller vid sidan börsen.om Tidigareom var

storleken på reglerat i börsordningencourtaget och i Svenska Fond-noga
handlareföreningens rekommendationer. Courtageregleringen är numera
borttagen. Detta skedde bl. i syfte sänka transaktionskostnaderna,atta.
vilka i jämförelse med utländska marknader höga i Sverige,är och för att
öka konkurrensen mellan fondkommissionärerna. Courtageintäkterna som
utgör andel fondkommissionärernasstor totala intäkter har utvecklatsen av

för fondkommissionsbolagen för bankernagynnsammare än under 1980-
talet. Möjligen kan fördelningen år 1986 antyda trendbrott. Bankernasett
andel den samlade courtageintäkten sjönk successivt fram till år från1985av
61 % till %43 för under åren 1986 och 1987 stiga tillatt 46 respektive 47 °.

Tabell 9.5 Fondkommissionärernasaktiecourtage, Mkr

Courtage 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Samlad intäkt 90 231 353 755 683 711 2381 1218
Banker 55 125 176 365 321 306 564 566
Fondkommissionsbolag 35 106 177 390 362 405 674 651
Andel %
Banker 61 54 50 48 47 43 4746
Fondkommissionsbolag 39 46 50 52 53 57 54 53

Källa: Bankinspektionens interna statistik

Bankernas position fondkommissionsbolagen däremotgentemot är stark
det gäller förvaltningnär börsaktier. Bankerna förvaltar betydligtav mer

börsaktier fondkommissionsbolagen.än Denna depåförvaltning kan för
bankernas del det i jämförelseuppväga med bolagen mindre gynnsamma
courtaget.
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DepåforvaltningTabell 9.6

Förvaltade aktier, 1983 1984 1985 1986
A-listorna mdkr o °oD mdkr mdkr % mdkr oOmarknadsvärdet

Banker 59 59 8082 76 83 118 80
Fondkommissionsbolag 13 18 15 20 16 17 30 20
Summa 72 100 74 100 92 100 148 100

Källa: SOS Bankaktiebolagen, Fondkommissionärerna,Fondbörsen och VPC

9.3.2 Handel för räkning och självinträdeegen

Vid sidan sin centrala förmedlareroll värdepapper, och för attav som av
underlätta denna verksamhet, bedriver fondkommissionärerna viss handel
med värdepapper för räkning. Detta sker med hjälp handelslagret.egen av
FkL tillåter fondkommissionären ha lager med värdepapper. Denatt eget
begränsning lagen föreskriver endast innehavet aktier. Storlekenavser av

aktielagret till viss del beroende rörelsens omfattning fårär förav men
närvarande högst 50 milj. kr. Med aktie likställs i detta sammanhangvara
emissionsbevis, andel i aktiefond och andel i ekonomisk förening. För
innehav andra värdepapper finns inga begränsningar. Begränsnings-av
regelns huvudsakliga syfte denmotverka intressekonflikt ligger iär att som

fondkommissionären har möjlighet bådehandla för och föratt att egen
kunds räkning. hållaFondkommissionärens handelslager, ochrätt att ett
handla för räkning, har samband med självdennesnära rättett attegen
träda in i kommissionsaffärer. Tillsammans dessa bestäm-partsom anses
melser underlätta fondkommissionshandeln marknadengöraattgenom

likvid och bidra till kursutjämnande effekt. Egenhandeln rationali-mera en
småhanteringen värdepappersposter.ävenserar av

Fondkommissionärernas handel för räkning har ökat kraftigt underegen
de åren. frånDeras intäkter den värdepappershandeln fåttharsenaste egna

allt andel deras totala intäkter. Flertalet fondkommissionärerstörreen av
har i dag aktielager uppgår till maximala 50 milj. kr. Innehavetett som av
värdepapper hos fondkommissionsbolagen årsskiftena,högst kringär som
vilket till viss del beror på de skaffar sig avskrivningsunderlag införatt
bokslutet. Som tidigare förslagföreligger proposition medomnämnts omen

nuvarande frånhögsta skall höjas 50 milj. till 100 milj. kr.kr.gränsatt

Tabell 9.7 Fondkommissionsbolagens Mkrinnehav värdepapper,av

juni decseptmars
1985 2 039 787 2 9321 8 981
1986 3 454 4 388 7 419 15 346
1987 8 879 8 032 7 383 17 876
1988 5 821 8 012

Källa: Månadsrapport hos bankinspektionen.



Värdepappersmarknaden SOU 1988:2934

fondkommissionsrörelseBanks9.3.3

jämfört med fond-fondkommissionsrörelsesärskiljande för banksDet mest
så undantagslöstdenna rörelse för bankkommissionsbolag är gottatt som
differentierad verksamhetdel omfattande ochendast mindreutgör en av en

den hu-fondkommissionsbolagfondkommissionsrörelse förmedan utgör
fondkommissions-verksamheten. Verksamhetsgrenenvudsakliga delen av

chef.särskild enhet medallmänhetrörelse i bank iär egenenen
andra verksam-visst samband medfondkommissionsrörelse harBanks

rådgivning angående värde-bankernasbanken. främsthetsgrenar i Det är
värdepapper.förvaltning kunderspappersplaceringar och bankernas av

bankens kredit-visst samband medFondkommissionsrörelsen har även
kredit-andra värdepapper. Dennasäkerhet i aktier ochgivning typmot av

Belåningenutlåning.andel bankernas totalaendast litengivning utgör aven
för värdepappershandeln.har dock viktig funktionen

utlåningTabell 9.8 Bankaktiebolagens till allmänheten säkerheti obligationerochmot
års utgångMkrbörsnoteradeaktier vid respektive

År Obligationer Aktier Summa och aktier0bl

1975 532 558 2 0901
1980 990 666 2 6561
1981 952 1918 2 870
1982 0971 2 929 4 026
1983 2 492 5 448 7 940
1984 473 7 143 136166
1985 7 173 0588 885 16
1986 23 393 15715 39 108
1987 26 615 21 838 45348

Källa: SOS Bankaktiebolagen, Fondkommissionärerna,Fondbörsen och VPC.

inomfondkommissionsrörelseendast drivaBank har tidigare ägt rätt att
tillåtits sin fondkommis-förläggatill bank intebanken. Anledningen att

harfondkommissionsbolag,i formdotterföretag,sionsrörelse i ettett av
så ochcentralharfondkommissionsrörelsenvarit utgöraansettsatt en

hållas inom denna.banken den börbetydelsefull verksamhet för att
fåttbankjuli 1987, harträdde i kraft den 1Genom lagstiftning, somny

fondkommissionsbolag,fondkommissionsrörelse i helägtmöjlighet drivaatt
inom ban-fondkommissionsrörelseså parallellt medoch bank önskar,om

ken.
redogöras föri bank skall kortpå fondkommissionsrörelseSom exempel

GotaGruppen AB.S-E-Banken och iorganiserats ihur denna rörelse
under led-huvudenheter. Tre enheter,organiserad i sjuS-E-Banken är

Stockholms-, Göte-geografiskt betingade,enhetsstyrelse,ning sin ärav var
huvudkontoret,övriga enheternaDe fyraborgs- och Malmögruppen. är

Fondkommission. Banken harEnskildaSEB Data ochSEB International,
för bankenshar huvudansvaretsålunda självständig enhetbildat somen

bestårverksamhetFondkommissionsEnskildafondkommissionsrörelse. av
institutionell finansiering med risk-i näringslivetsaktiehandel, medverkan-

företagsöverlåtelser. Stor delOTC-introduktionerkapital, börs- och samt av
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den löpande fondkommissionsverksamheten sköts självständigt deav en-
skilda bankkontorens fondavdelningar och de geografiska enheterna.treav
Var och dessa enheter disponerar visstre över mindre andelen av en av
bankens totala handelslager värdepapper. Det övergripande ochav ansvaret
de åtagandenastörre handläggs direkt Enskilda Fondkommission. S-E-av
Banken har flertal svenska och utländska dotterbolagett bedriversom
skilda finansiella verksamheter. Dessutom bankenär delägare i flertalett
intressebolag, dvs. bolag där banken inte har bestämmande inflytande.
Banken har därjämte omfattande samarbete med utländskaett banker.
Enskilda Fondkommission har mycket samarbete mednära Enskildaett
Securities S-E-Bankenär helägd företag iett London. Enskildasom av
Securities årgrundades 1982 och bedriver liknande verksamhet En-som
skilda Fondkommission med internationell inriktning. Enskilda Fond-men
kommission och Enskilda Securities har analysverksamheten gemensam
under Enskilda Research. Enskilda Researchnamnet analysergör av nor-
diska och europeiska företag bevakar den ekonomiska utvecklingensamt i
olika länder. Under slutet år 1985 startade Enskilda Securities Enskildaav
Acquisition Services, självständigär enhet med uppgift assisterasom en att
kunder vid företagsförvärv och fusioner över i första handgränserna, inom
Europa. Enskilda Securities har utvidgat sin verksamhet under år 1987
bl. bilda bank i Paris med uppgift arbetaatt sig in på dena. genom atten
franska marknaden och med inriktning Enskilda Securities.samma som

Under år 1987 har i Sverige finansiell holdingbolagskoncern bildatsen
vari ingår bl. fondkommissionsbolag, banker och finansbolag. Holding-a.
bolaget GotaGruppenär AB, endast förvaltandeär företag ochettsom
under sig i koncernen har antal olika finansiella institut. Av dotterbola-ett

Götabankenutgör och Wermlandsbanken, tillsammans med fondkom-gen
missionsbolaget Hägglöf Ponsbach Fondkommissions AB, basen för kon-

fondkommissionsrörelse och investmentbanking.cernens

9.3.4 Fondkommissionsbolagen
Fondkommissionsbolagen i allmänhet mindreär företag med förhållandevis
få anställda. Bolagens huvudsakliga verksamhet kommissionshandel.är
Detta framgår courtageintäkternas andel bolagens totala in-storaav av
täkter. Vissa skillnader föreligger dock mellan fondkommissionsbolagen
bl. vad ägarstruktur, allmän inriktning verksamheten och verk-a. avser av
samhetens omfattning.

Vissa fondkommissionsbolag helägdaär dotterbolag någratill landetsav
industriföretagstörsta och ingår således i koncerner. fond-Andrastora

kommissionsbolag har spritt ägande. En tendens de årenett ärsenaste att
bolagen allt oftare ingår i koncerner flera dotterbolag underett ettsom av
moderbolag. Fondkommissionsbolagen skiljer ocksåsig deattgenom
riktar sig till olika kundkategorier. En del bolag har kunder k.som s.
institutionella placerare och utländska placerare medan andra bolag till
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övervägande delen har privatpersoner kunder.som
De årens utveckling marknader och instrument medfördesenaste av nya

till början några fondkommissionsbolag specialiserade sig vissatten
marknad eller vissa instrument. Denna utveckling har i vissa fall avstannat

påoch grund hårdnandeden konkurrensen och internationaliseringenav
försöker flera bolag i breddastället sitt utbud finansiellaattnumera av
tjänster.

Vid sidan kommissionsrörelsen bedriver således fondkommissions-av
bolagen omfattande verksamheter. Som innehåller fondkom-nämntsovan
missionslagen uppräkning tillåtna sidoverksamheter. En verksamheten av

ingåtttradition dei svenska fondkommissionärernas verksamhet ärsom av
kreditgivning. Dess viktigaste syfte underlättaär kundens förvärvatt av
värdepapper. Denna verksamhet har vuxit kraftigt de åren. Genomsenaste

belåna värdepapper kan kundens kapitalinsatsatt begränsas tillegna ex-
empelvis 20-40 % och härigenom vidgas möjligheterna placera kapitalatt
på värdepappersmarknaden. Under tid ständigt stigande omsättningen av
och kurser det ekonomiskt fördelaktigt belånaär värdepapper ochatt satsa
ytterligare kapital medan det gäller vid sjunkande kurser. Kredit-motsatta
givningens omfattning varierar året.under

utlåning Mkrtill allmänheten9.9 FondkommissionsbolagensTabell contoa

19881985 1986 19871982 1983 1984

61743 642 3 891 6 854311 -- -
6 7643 677 4 207 5 899304 - --

2 999 7 552 6 758318 - --
233 049519 4 389 9 73112 811 3 797 41

Bankinspektionens interna statistik.Källa:

in-erforderligt rörelsekapitalFondkommissionsbolagen anskaffar genom
finansieringskälla harlåning upplåning främstaoch i olika former. Bolagens

upplåning skervarvidtraditionellt varit, och fortfarande, banker,är mot
anskaffadel kansäkerhet bl. och kunders värdepapper. Enav a. egna

närstående därfrån företagrörelsekapital lån moderbolag ellergenom
vanligen inte någon säkerhet krävs.

kundmedelmottagandedet fondkommissionsbolagens ärNär gäller av
regel kani bank. Dennaskall avskiljas och insättashuvudregeln dessaatt

genomgående. inlåning detSå så Denskriftligen skeravtalas bort. gott som
värdepappers-för beordradefråga förskottsbetalningari praktiken ärär om

beloppsålda utdelningsbelopp ellerför redan värdepapper,inköp, likvider
före-framtida förvärv. Dethålla beredskap för eventuellakunden vill i

ochpå medel de förfogaockså de överbolag betalar ägerkommer räntaatt
Liksomlåna till bolaget.förräntningssyftedå kunden ikan utrent pengar

dennaomfattningenvärdepapper varierarsäkerhet ikreditgivning mot av
året.sidoverksamhet under
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inlåning från MkrallmänhetenTabell 9.10 Fondkommissionsbolagens comoa

1987 19881979 1985 19861975

031 088 5 5952 207 3 6311
592 844 982306 2 026 3 4 4

350 301 6 0183112 195 220 2 4

bankinspektionenKälla: Månadsrapport hos

belånafondkommissionsbolagen kunder till-Som kantidigare omtalats
belåning hjälp fondpapperhöriga sker medfondpapper. Denna somav

lån.med upptagandei sambandkunderna bolaget pantsattgentemot av
rebelåning emellertid alltmervidarepantsättningDenna form ärav --

utnyttjarfondkommissionsbolag dennamindre antalovanlig och endast ett
möjlighet anskaffa rörelsekapital.att

rebelåning aktier obligationer, tillhöri-Tabell 9.11 Fondkommissionsbolagens ochav
rebelånar fondpapper.kunder, andelenbolagsamtga som

År rebelånadeVärdet Andelen bolagav som
Mkr rebelånar fondpapperfondpapper

%1980 362 67 86
%1981 433 68 75

46 %1982 396 5 11
414 29 %1983 249

%1984 519 26336
%1985 920 45791
%1986 722 32851
%1987 720 351 195

MånadsrapportKälla: bankinspektionenhos

Härefter detaljerad redovisning fondkommissionsbola-lämnas en mer av
fondkommissionsbolaget Stockholms Options-I avsnitt 9.2.5.3 hargen.

OMmarknad beskrivits. RedanOM Fondkommission AB, namnetav
framgår traditio-bolagets huvudsakliga verksamhet slag änär annatatt av

ansåg OM visstnell fondkommissionsverksamhet. Till början ettatten
i till options-begränsat mått fondkommissionsverksamhet anslutningav

På OM tillstånd bedrivahandel nödvändig. grund härav erhöll att envar
nödvändig för options-fondkommissionsrörelse begränsad till vad som var

också bankinspektionens tillsyn.handeln. Bolaget kom därmed under
andra organiseratsNedan beskrivs bolag vilket likt flertaletett annat som

uppgifter fond-dotterbolag i koncern. tabell 9.12 redovisas vissaI om
frånhämtade respekti-kommissionsbolagen. Uppgifterna huvudsakligenär

framgår årårsredovisningar detbolags årsredovisning. bolagensAv attve
20653 de 221986 1985 sammanlagt 834 anställda ipersonervar

bolagen för år på aktiekapitalet i bolagennämnda storlekenattsamt va-
genomsnitt till 31000 150 milj. kr. uppgick irierade mellan 500 kr. och och

28 milj. kr.
fondkommissionsbolag in-Alfred Fondkommission ABBerg är ett som

företag.går börsnoterati industrikoncern och har ägare stortettstor somen
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år 1987ochfondkommissionsbolagenbland deBolaget större varär ett
År totalaanställda och93bolagetverksamhetsår. 1987 hadebolagets 124:e

dotterbolag tillhelägtår 1985 bolagetSedanmilj. kr. ärintäkter 276 ettom
Fond-ingår i Volvokoncernen.ochAB,STC Finansholdingf.d.Fortos,AB

Kapitalförvaltnings ABdotterbolageni sinkommissionsbolaget har tur
bildan-initieratharBolagetAB Mons.Holding AS ochAlfredBerg, Berg
Fortostill ABdotterbolagocksåFond AB, ärAlfreddet Berg ettsomav

avkastnings-och delsutlandsfonddelsförvaltauppgiftoch har till att enen
förvaltauppgifttillharFond ABSvenska attAlfred Bergfond ensamt som

år 1985börjanbildades iutdelningsfond. AB Fortosochtillväxtfond aven
verksamhetfinansiellbedrevde bolagsamlabeslutadeVolvonär att som

nybildadeoch i dennaaffärsområde, Finans,särskiltiinom koncernen ett
uppgifttillhar bl.AB Fortosmoderbolag.blev AB Fortosföretagsgrupp a.
handelochplaceringarlikvida medelVolvosdel ABförvalta genomatt av

kapitalmarknaden.penning- ochpå den svenska

rollerolika9.3.5 Aktöremas

funktionernaolikadeingående tidigareänbeskrivs somavsnittdettaI mer
markethandlare,kommissionär,såsommarknadenpå utövaraktörerna

interbankmäklare.ochmaker
fondkommissionärensframgåttharredovisningen atttidigaredenAv

värdepap-medhandelbedrivadvs.kommissionshandelfunktioncentrala är
aktiemarknadensvenskaPå deniräkningför eget namn.menannansper

rollen.viktigastesärklassivarit denkommissionärsrollentraditionhar av
renodlad för-fungeraaktiemarknaden tänkt attTeoretiskt är som ensett

kom-uteslutandeuppträderfondkommissionärermedlarmarknad där som
kundenmellanintressekonflikteringamarknad finnssådanImissionär. en

tagitsemellertidhar motpraktiken stegI enfondkommissionären.och
inne-möjlighetfondkommissionärerna attgettshandlarmarknad attgenom

ihandlaochpositionerdärmedochhandelslager,ivärdepapper taha egna
mark-utländskapå vissafinnshandlaremed delikhetportfölj, i somegen

handels-bestämmelsernasvenskamed desyftetHuvudsakliganader. om
Denunderlättas.skallkommissionshandelnendastdäremotlager attär

handels-lösaskunna attuppstår harintressekonflikt ansetts genomsom
lagret begränsats.

tillaktiemarknadenskillnadtillpenningmarknaden motärsvenskaDen
såaktörernainnebärande gotthandlarmarknad, att somfunktionsin en
värdepappermedhandelbedriverochhandlareuppträderuteslutande som

kommis-förbudingetfinns motDäremotlager.räkningför egetmotegen
fondkommissionstillstånd.erhållitaktörernadet fallsionshandel för

dessutomaktörerhandlarmarknaden närärvidareutveckling serEn av
ochbåde köp-därmedochtidenhela är öppen attmarknadentill att
oftavidareutveckling benämnstvåvägspriser. Dennaalltid ställssäljkurser

begrepp.entydigtintebetonas ärvilket skallmaking, ettmarket
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På marknaden aktöreräven uteslutandeär mäklare ochagerar som som
inte alls några positionertar endast sammanför tvåutanegna Dessaparter.
fungerar främst k. interbankmäklare.som s.

Mot bakgrund aktiemarknaden, och denatt kommissionshandelav som
aktörerna på den marknaden bedriver, i jämförelse med penningmark-
naden. relativtär välkänd, har kommittén inte funnit det nödvändigt iatt
detta sammanhang ytterligare beskriva kommissionsärsrollen. I stället skall
i detta avsnitt ingående redovisas hur den svenska penningmarknadenmer
fungerar med betoning Ävenpå aktörernas funktioner. med beaktande av
de förslag till reglering den svenska penningmarknaden, redovisas iav som
avsnitt 9.6.1, har kommittén det lämpligt redan här beskrivaansett bl.att a.
handlarfunktionen denna marknad. Avslutningsvis beskrivs kortfattat,
under särskilda avsnitt, market maker rollen och interbankmäklarrollen.

9.3.5.1 Handlarrollen penningmarknadenm.m.

Den svenska penningmarknaden fungerar i hög grad telefonmark-som en
nad, dvs. handlare och placerare i olika delar landet står i kontakt medav
varandra via telefon. Här skiljer sig penningmarknaden från aktiemarkna-
den uppbyggdär kring den direkta kontaktensom mellan kommissionärer-

vid Stockholms fondbörs.na
Till början använde penningmarknaden krittavlaen börsen dären

bankcertifikatsräntorna noterades. Tanken bankcertifikatshandelnattvar
också skulle ha på börsen. Detett visadecentrum sig emellertid snabbt vara

opraktisk lösning, och redan i 1981 introduceradesen bildskärms-mars ett
Reutersystemet, informationssystemsystem, för handeln i bankcertifi-som

kat. I dag dettaär det centrala prisinformationssystemetsystem på den
svenska penningmarknaden, liksom det sedan länge varit det i den inter-
nationella valutahandeln och andra utvecklade penningmarknader.

Bildskärmssystemet tjänar syftet snabbt sprida information rådan-att om
de räntor alla värdepapper på marknaden till krets intressen-storen av

inte bara handlareter, också många placerare.utan Varje aktörstora som
deltar aktivt marknaden har eller flera bilder för visa de tillräntoratten
vilka företaget köper och säljer. Informationen på bilderna kan snabbt
ändras från penningmarknadsborden, och ändringarna hos allagenastsyns

Genom bläddramottagare. mellan de olika bildernaatt skaffar sigman en
överblick de aktuellaöver marknadsräntorna.

På handlarmarknad aktualiseras begreppeten genomlysning. Härmed
just det beskrivna nämligen informationssystemavses ovan ett beredersom

alla placerare möjlighet informationatt och möjlighet isamma atten
efterhand kunna kontrollera utförda affärer vid varje tidpunktatt skett efter
marknadens bästa kurser.

I Sverige har penningmarknaden utvecklats så aktörerna normaltatt är
beredda köpa eller sälja handelspostatt på minst 10 milj.kr. till de räntoren

visas i bildskärmssystemet. De svenska bankerna komsom i samband med
introduktionen bankcertifikat år 1980 överens betrakta deav att notera-om
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incitamenthandeln och skapastadgabindande förde räntorna att gesom
Våren 1985 övergickmed rättvisarefortlöpande uppdatering räntor.för en

förekommandevanligastindikativa vilketemellertid till ärräntor,man s.
informationlämnasIndikativapå penningmarknader. räntorutländska som

såmarknadshandelnmed ärvilket hängerförpliktelse, attutan samman
tillIncitamentkontinuerligt.hinner uppdaterasbilderna inte alltidsnabb att

fortlöpandeintehandlareändå, eftersom deninformation finnskorrekt som
stå räntenoteringarför sinainte bereddochdaterar sina ärräntor attupp

de indikativanågra Därförfå affärer. ärinte medkan räkna göraatt
vilka avslutnormalt de till görs.räntorna räntor

snabb ijämförelsei dag mycketpenningmarknaden redanpåHandeln är
några ordernödvändigt lämnaaktiehandeln. intemed Det är att som senare

Marknadensker direkt.på börs alla avslutvideffektureras utanupprop en
ingetvarje dag. Aktörerna15.0009.30 och kl.mellan kl. tarär öppen

aktiehandeln,sker isäljare detfrån ochköpare sättcourtage som
kommission.handlar inormalt intepå penningmarknadeneftersom man

på skillna-förtjänsträkning och förförhandlar i ställetAktörerna enegen
påminner sitt funktionssättMarknaden tillsäljkurs.den mellan köp- och om

valutamarknaden.
på organisa-kravpå marknaden ställer högatransaktionernasnabbaDe

det sigOfta visarinblandade aktörerna.detion och personal hos att
inte kangånger dagflerakan bytavärdepapper ägare sammasom --

då leveransinstrumentetdisponerarsäljaren inte överlevereras eftersom
leveransför-sådana utfärda k.i fallblivit vanligtskall ske. Det har att s.

tidpunkt.vidvärdepapperförbindelser levererabindelser, dvs. att en senare
leveransför-sådanalåtit utföra harkommitténundersökningEnligt somen

Förbindelser-på marknaden.avsevärd utsträckningbindelser förekommit i
under-kommitténs1-3 dagar. efterkortfristiga Denregel mycketiärna

dock högstpenningmarknadscentralen, sägssökning tillkomna manuella
leveransförbindelser.behovetpåtagligt ha minskat av

interbankhandlarefinns delspenningmarknadshandlareHos svenska
handharInterbankhandlarnapeople.salestraders kundhandlaredels

påtillhandlarbestämmer deföretagets positioner, räntor som manegna
dvs.interbankkretsen,med öv-värdepappersaffärermarknaden, genomför

informationförochpå aktiva handlare,riga marknaden att omansvarar
Kundhandlarnaanvänds.de informationssystemsprids viaräntorna som

interbank-utanförslutkunder bland placerarnamedför kontaktersvarar
informations-viktigakundhandlarnafullgörkretsen. Gentemot placerarna

demkunder ochkontakt med sinafortlöpandeuppgifter och har stora ger
funktionviktigvidareKundhandlarna harfrån marknaden.information en

portfölj göraföretagetsfinansiera detdet gäller attnär att genomegna
värdefullkundkontakterfår sinaäterköpsavtal med placerare. De genom

kundhandlarensränteförväntningar. Enmarknadensinformation avom
placerarna,till de närkanaluppgifter fungeraviktigaste är storaatt ensom

på detändra strukturensälja förvill köpa ellerdet företaget att egnaegna
verksamhetomfattandevilka harportföljinnehavet. de aktörerHos somen
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emissionsinstitut för penningmarknadslån och certifikatprogramex. spe-
lar kundhandlarna särskilt betydelsefull roll. Förutsättningarnaen att
snabbt kunna volymeravsätta företagscertifikat och liknande instru-stora

och därmed tillgodogöra emissionsinstitutetment, förmedlingsprovisioner
låneavtalen,enligt direkt bestämdaär vilken placeringskapacitet ellerav

distributionsförmåga kundhandlarna tillhandahåller, dvs. hur väl de kan
sälja instrumenten till placerare olika slag. rådgivningsfunktionDenav som
därvid har fåttutövas allt betydelse.större Särskilda enheter arbetar med

analysera marknader och företag.att Analytiker kommenterar där ekono-
miska och politiska händelser kan påverka rånteutvecklingen.som

Mest aktiva på penningmarknaden de bankernaär och de speciali-stora
serade penningmarknadshandlarna. Flertalet aktörer har iattgenom an-
sökan till bankinspektionen de bedriva viss kommissions-att attange avser
handel erhållit fondkommissionstillstånd och ställts under tillsyn.

En penningmarknadshandlare tjänar på i huvudsak fyra olika sätt.pengar
För det första tillgodogör han sig förmedlingsprovision han säljernär pap-

för räkning. Detta normaltär uttryck för handlarens rollper annans som
emissionsinstitut för låntagare,olika inom för penningmark-ex. ramen
nadslån eller certifikatprogram. En andra intäktskälla finansierings-utgör

dvs. skillnaden mellan förräntningen på de placeringarnettot, hand-som
laren i portfölj ochgör räntekostnaden för finansiera dessa inne-attegen
hav. Vidare tillgodogör sig handlaren handelsvinster i form spread,rena av
dvs. skillnaden mellan köp- och säljpris, vid försäljning ettav papper som
köpts i ränteläge.samma

Storleksordningen på de nämnda intäktskällorna svårtre är attnu upp-
skatta och kan också variera mellan olika penningmarknader. I andra
länder de nämnda intäktskällorna ungefär täcka penningmarknads-anses
handlarens fasta kostnader. De tjänas eller förloras påstora pengarna en
fjärde nämligenväg, positioner i den portföljen. Penningmarknads-egna
handlaren efter kursvinstersträvar köpa värdepapper taattgenom en
lång position respektive sälja värdepapper han inte har ta kortsom en
position allt eftersom han kommerräntorna sjunka eller stiga.tror att att

långEn position helt enkelt byggaär värdepapperslager. Attatt ett taupp
kort position egentligen byggaär negativt lager. Det skeratten ettupp

enklast terminsmarknaden eller via omvända Med omvänds. repor.
avtal lån värdepapper i utbyte utlåning kapital.repa motavses om av av

Tidigare det i praktiken svårt bygga korta positioneratt storavar upp
den svenska marknaden, vilket innebar handlarna ofta fick nöja sig medatt

minimera långasina positioner de troddeatt pånär räntorna vägatt var
Därför ocksåtenderade handlarna tjäna nedåtgåendeiattupp. pengar

räntelägen förloraoch Genomnär räntorna utvecklingen densteg. av
svenska terminsmarknaden och möjligheten därigenom minska riskernaatt

det i dagär lättare bygga korta positioner.att storaupp
En handlares position bestäms i allt väsentligt vilken risk han villigärav

i varje givet marknadsläge. Men positionstagande ocksåatt ta kan före-
komma penningmarknadshandlarenär fullgör uppgiften marketen som
maker.
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rollenmakerMarket9.3.5.2

ochtidenhela öppentill den är attmarknadNär aktörerna attseren
tvåvägspriser dettaäralltid ställs rentsäljkurseralltså både ochköp-

kontinuerligtGenomhandlarrollen.vidareutveckling attgenerellt aven
marketmarknadpå sådanupprätthåller handlarnatvåvägspriserställa en -

omsättningsbarhet.ochlikviditetmarknad högmaker -
makermarketharavsnittet 9.4internationellaframgår detSom enav

Även hari NorgeStorbritannien.ochi USAutvecklatsmarknad i aktier
marketpåpekasförtjänartagits. Detsådan marknad attvissa motsteg en

sålundahandelsregler harOlika ut-begrepp.entydigtmaking inte är ett
praktikeni uppträtt.makingmarketmarknader därolikavecklats de

marketvarigenomroll idefinieradfrågaDels det systemetär enom en
jfri visstupprätthålla marknadförpliktelsermaker papperatt enges

funk-betecknaföranvändsSverige, delsOTC-marknaden i atttermen en
hand-framvuxendyliktformaliserad sätttion inte utanär urmersom

penningmark-svenskadeniblandochlarens faktiska hantering som-
marknadeninomöverenskommelserochgrundad på affärsbruknaden -

usance.
penningmark-svenskapå denaktörernavanligarehar blivit alltDet att

handlare räntornademarket makers. Avnaden angersomsomagerar
stäl-regelbundetfleradetbildskärmssystemet ärstatsskuldväxlar över som
ingaför sigi ochfinnssäljräntor. Detbåde ochmed köp-ler marknaden

penning-brittiskaochamerikanskapå demarket makingfasta regler för ens
på anmodanalltiddockbörmakermarketmarknaderna varamen en

efterfrågadeinnehar dethansigtvåvägspris,beredd ställaatt ett vare
makerdärför marketförutsätterpraktikenej. lvärdepapperet eller upp-

handels-i sittvärdepapperetfråga inneharihandlarengiften normalt att
lager.

förmedlarmarkna-förhållande tillinnebär imarknadmakerEn market
handladedelikviditeten idäregenhandel finnsden viss attäven om en -—

hänsynheller, medintebehöver tagenhögre. Placerarnainstrumenten blir
låstabli iriskerai sig,affärsvolymenoch attlikviditettill deras egen

positioner.oönskade

Interbankmäklarrollen9.3.5.3

handlarfunktionentillsig främsthänföravsnitt 9.3.5.1beskrivits iVad som
Emellertidpositioner.där aktörernapenningmarknaden, dvs.på tar egna

affärer ialdrigockså mäklare gör egetpå marknadenfinns den somrena
sådanainterbankmäklare. Flerak.främstfungerarDessa s.somnamn.
Nordicsvenskt,Ett bolagmarknaden. ärsvenskadenaktörer arbetar

Scandina-andAstley PearcebolagutländskaBroker AB, även sommen
Prebon S A,Fultonochfrån Köpenhamn,via AIS, arbetar somsom

marknaden.på den svenskaaktivaarbetar från Luxemburg, är
på mark-institutAndraföljandeungefär sätt.arbetarDessa aktörer
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naden, i princip endast banker och fondkommissionsbolag, meddelar mäk-
laren de har köp- eller säljintressenatt och uppgifter instrument,anger om
volym och pris. Mäklarens uppgift är matcha ihop dessa påbudatt ett
sådant sätt avslut kan ske mellan tvåatt aktörer. När möjlighet till avsluten
föreligger, dvs. matchande köp- och säljintressen anmälts, bekräftar mäkla-

avslut till de i affären ingående Det sålundaren är först avslutparterna. när
ha kommit till ståndansetts mäklaren meddelar respektive medsom part

vederbörande har slutit avtal. Mäklarens förmedlingvem affären ärav
därmed avslutad och fullföljer åliggandensinaparterna varandragentemot

på sitt håll skrivaatt köp- säljnota,genom sedanut bekräftasvar resp som
på sedvanligt Mäklarensätt. handlar alltså inte i försigeget namn vare egen
eller räkning. Genom denna uppläggning affärenannans inteav anses
mäklaren omfattad FkL. Något tillstånd bedriva verksamheten ford-attav

därför inte.ras

9.4 Internationell översikt

Som bakgrund till de ställningstaganden kommittén redovisar i efterföljan-
de avsnitt redogörs här kortfattat för marknaderna i länder, USA,tre
Storbritannien och Norge. I redovisningen har tyngdpunkten lagts på skilda
förhållanden de marknaderna.tre

9.4.1 USA

Den amerikanska aktiemarknaden uppdelad tvåär i klart skilda delar. Det
finns dels antal organiseradeett aktiebörser och dels CTC-marknad. Ien
USA är New York-börsen, den det drygastörsta tiotal organiseradeav
aktiebörserna. ÅrNew York-börsen världensär börs.största 1986 omsattes
1 374 miljarder USD vilket kan jämföras med omsättningen på Stockholms
fondbörs 20 miljarder USD. Av den totala aktieomsättningensom ivar
USA New York-börsen för 80 %.svarar ca

En medlem på New York-börsen måste vanligen köpany frånplatsen en
redan existerande medlem. På denna börs har mäklarna specialiserat sig i
större utsträckning vadän möjligtär vid Stockholms-börsen och detsom
finns flera olika mäklarkategorier bedriver handel på olika Med-sätt.som
lemmarna New York-börsen kan delas i flera kategorier. Här nämnsupp
de fyra vanligaste.

Commission broker denär till antalet kategorinstörsta medlemmar.
Dessa genomför affärer kunder till i förhand bestämtett Floorcourtage.
brokers är kategori. Dessa har till uppgift handlaen andraannan att
börsmedlemmar vilka inte har möjlighet själva handha så volymer.att stora
Med registered trader enskild köper och säljer värde-avses person som

endast för räkning. Den mäklarkategoripapper kannärmastegen som
jämföras med de svenska fondkommissionsbolagen theär specialist. En
sådan uppträder både mäklare och handlare och han försom ettansvarar
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räkningför kundersbegränsat aktier. mäklare genomför hanantal Som
tilldelad.börsstyrelsen blivitköp- och säljorder i de aktier vilka han av

aktiernahan i de tilldeladeSpecialisten uppträder handlare när tarsom
be-för räkning. Börsstyrelsenpositioner dvs. köper och säljeregna egen

handel och isåledes Specialisten skall bedrivai vilkastämmer papper
måsteSpecialistendessa måste alltid beredd handla.aktier han attvara

det och dettaalltid både säljkurs kund begärköp- och även omuppge om en
han sälja.inte kunden vill köpa ellervet om

många detaljeradeHandeln på kringgärdad medNew York-börsen är
affärfår träda in iSpecialisten han inte självregler. För gäller att enex.
kannärstående detta intedär själv honom har intressen,han eller till om

Specialis-upprätthålla fungerande marknad.nödvändigt för attanses en
kunder. En regelfår huvudregel aldrig konkurrera med sinaten annansom

in-ha direkt ellerförbjuder Specialisten dennes medarbetareeller att
Specialistenaktie för vilkendirekt intresse i konsortium handlar medsom

registrerad.är
OTC-marknadenfrån svenskaOTC-marknaden i till skillnad denUSA är

snab-någon småföretags tredje ochinte marknad. världensDen störstaär
Omkringoch Tokyobörsen.bast växande aktiebörs efter York-börsenNew

på någon organiserade80 de°o alla aktier i USA inte listadeär avav
På marknaddennaaktiebörserna handlas over the counter.utan upp-

intevarför skyddsreglernaträder uteslutande professionella aktörernästan
årpå Sedan 1971lika York- börsen.detaljerade och New ärär stränga som

kallat NASDAQ,handlarna kommunikationssystemsammanlänkade i ett
Automated Quotation System.National of Security DealersAssociation

geografisk adress. INASDAQ således datoriserad handel och saknarär en
världendataterminaler i USA ochstället finns 156 000 sammanlänkade

förstår för the counterDet har OTC inte längre over utanrunt. sagts att
NASDAQ-systemetregistrerade iover the computer. 4 400 företag är

åttavarje aktie i snittsju svenska företag. harstycken Iär systemetvarav
priser,får omedelbart uppgiftmarket Kunderna imakers. systemet om
skötasvolymer med mindre kanvia sina terminaler. Handeln posterm.m.

någonhelt från terminal,elektroniskt terminal till att parternautan av
de för-behöver telefonen. Marknadsaktörernaanvända störstaattanser

betydligt lägre till dedelarna NASDAQ anslutningsavgiftenmed änär äratt
så strikta. Det tekniskaorganiserade handelsreglerna intebörserna och är

informationsflöde ochmöjliggör snabbare och fullständigare ärsystemet
flexiblare marknadens likviditet.traditionella börser vilket ökarän

9.4.2 Storbritannien

och Tokyo deLondon tillsammans med New Yorkutgör tre storaen av
bibehålla denna sin ställningvärdepappersmarknaderna i världen. För att

den brittiska regeringen ochvärldens finansiella harcentraettsom av
åtgärder för marknadenLondonbörsen vidtagit flertal göra änett att mer



Värdepappersmarknaden48 SOU 1988:29

attraktiv för såväl inhemska utländska placerare. Bl.a. har kontrollensom
främmande valuta avskaffats, kursvinster gjorts skattefria och stämpelav-av

giften vid omsättning värdepapper kraftigt reducerats.av
Londonbörsen marknadsplats för med 000handel 70 värdepapper.är ca

Börsen uppdelad i fyra marknadsplatser. medär Handel inhemska aktier,
optioner och utländska aktier såledeshar marknads-statspapper, egna

platser.
Som led i den förändringsprocess den brittiska värdepappers-ett som

marknaden genomgått genomfördes den 27 oktober 1986 den k. finan-s.
siella revolutionen, Big Bang, vilken innebar ytterligare väsentliga för-
ändringar för handeln med värdepapper. Bl.a. slopades de fasta courtagen,
utländska aktörer tilläts börsen och förändring mäklarroller-agera en av

påbörjades.na
En följd slopandet fasta har varit transaktionskostna-attcourtageav av

derna för kunderna minskat kraftigt. Förutom slopandet fasta courtageav
kom ytterligare påavregleringar kraftigt omskapa handeln börsen. Reg-att
lerna såändrades det blev lättare bli medlem i börsen. Medlemskapatt att
kan erhållas antingen direkt eller vid uppköp existerande medlemmar.av
Till följd detta har frånantalet mäklarfirmor handlar börsen ökatav som

200 i oktober årsskiftet1986 till omkring 360 vid 198687. deFleraca av nya
medlemmarna utländska finanshus. Konkurrensen har ökat mellanär stora
mäklarfirmorna påoch detta sikt innebära flera mindre firmorattanses
kommer försvinna från ocksåmarknaden. har inträffat samtidigtDettaatt

firmor fått hårdnandeäven och banker känna den konkurren-störresom av
Aktiviteter utländska kapitalstarka mäklarfirmor har skapatsen. av en oro

hos de inhemska mäklarna de utländska skulle bli för dominanta. Dennaatt
fruktan har givit upphov till bestämmelse utländska aktieköp iatten om
brittiska finanshus %överstiger 15 aktiekapitalet kräver central-som av
bankens tillstånd.

När det gäller de olika mäklarfunktionerna innebar tidigare nämntssom
Big Bang mellan dessa förändrades. Tidigare medlemgränsernaatt var en

Londonbörsen brokerantingen eller jobber. Brokern inte jobbernav men
fick handla med allmänheten. detaljhandlareBrokern och jobbernvar var
grossisthandlare. Brokerns viktigaste funktion utföra kundens orderattvar
till bästa möjliga villkor och han fick provision för utfört uppdrag. Jobbern
fick handla uteslutande för räkning med andraoch brokers elleregen
jobbers. dettaI garanterades den enskilde intressenkundenssystem genom

brokern fullgjorde på så tillfrågadessitt uppdrag flera jobberssättatt att
innan avslut gjordes påmed den erbjöd de bästa villkoren. Det sättsom
vilken handeln vid Londonbörsen organiserad försök elimine-ett attvar var

intressekonflikter fördela handel i kommission och handel förattra genom
påräkning olika händer. Genom Big Bang kom mäklarfunktionernaegen

ändras. Det tidigare single capacity med det k.att system ersattess. s-
dual capacity Single capacity innebar den uppdelningensträngasystem.
mellan brokers handlade på uppdrag placerare och jobberssom somav
handlade med påvärdepapper börsgolvet i I samband med Bigeget namn.
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båda egenskapernauppträda imöjlighetenbörsmedlemmamaBang attgavs
samtidigt ökadesrationaliseringinnebardual capacity. Detta menen

för in-riskenskyddsregler för placerarnakraftigt behovet attgenomav
förändradedetökadetressekonflikter systemet.genom

svårtBig Detminskat efter Bang. ärpå marknaden harAntalet aktörer
sammanslagningar ochaktörernadelhärleda huratt stor genomsomav

Big Bang.försvunnitrationaliseringsåtgärder skulle ha ävenandra utan
inneburit ned-1987oktoberockså börskraschen den 19Personellt har

dragningar.
påomsättningenÖkade198719 oktobertill denEfter Big Bang fram

sjunkittill maj 1988den framDärefter harmycket kraftigt.Londonbörsen
Denmakingför marketintressetBig Bangmed 35 %. Efter stort.varca

aktörerflerahårt börskraschen eftersomspecielltfunktionen drabbades av
makermarketbelopp. Helaförloradepositionermed ofördelaktiga stora

funktionupprätthåller dennaoch aktörernamarknaden har stagnerat som
tidigare.håller marknad i färreregelmässigt änpapper

mångaliksomLondonbörsenharskydda placerarnaI syfte bl.att a.
ibeloppmycketi världen investeratandra börser systemstorarunt nyaom

inneburit han-harinformationsspridning. Dettaför handel och attsystem
tillgåfinnsinformationall relevanteftersomdeln på börsgolvet upphört att

Handelnlandet.ikontormäklarnaspå finnsterminaler runt omsom
denmed stödbörsmäklarnadirekt mellantelefonsker uteslutande avpernu

Genomlämnar.informationssystemetelektroniska attinformation detsom
detuppluckrats ärhandlarrollernaåtskilda mäklar- ochde tidigare numera

skallmarknaden sä-informationoch desstekniska systemet somomnya
marknads-föråsidosätts. Ramarnainteenskildes intressenkerställa denatt

detmöjligtvaritharsåledes vidgats. Dettaaktörerna har sys-nyagenom
tillsynsorganisa-på grund den heltinformationför äventemet nyaavmen

branschorganisationernakommeruppbyggnad. I dennaundertion ärsom
ochaktörerauktoriseramedviktig del arbetetsjälva utföra attatt aven

tillsyn.utöva
förerfarenhetpå lämplighet ochställs höga krav attl Storbritannien

fått sådantdenpå marknaden. Förnågon tillstånd uppträdaskall få att som
handelsreglerdetaljeradeenlighet meduppträder itillstånd hankrävs att

några Knowetikregler.endastskallgäller för aktörerna. Här angessom
påberoendekategorierdelas in i olikakundernainnebärcustomer attyour

skallhandlarenTankenskyddsregler. ärhur behov de har attstort av
kun-åtgärderföreslåskallindividuellt. Hanbehandla kunder passarsom

privatkundenOm äromständigheter.finansielladens personliga och en
kost-ochriskerinformation defå grundliginvesterare skall kunden omen

informerad ochalltidKunden skallåtgärder innebär.nader eventuella vara
vissaIagreements.kallas customeråtgärder vidtas. Dettagodkänna som
riktigochrättviskundenför försäkrapå skriftliga avtalfall finns krav att en

Hand-hand.i förstakundens intresserelationsbehandling. Customers -
detaljera-ställning. Det finnssjälvständigaoberoende ochlaren klargör sin

säljåt-andraprospekt ochtelefonsamtal,reklam,de och strikta regler om
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gärder. De nyskapade tekniska möjliggör för kunden i efter-systemen att
hand kontrollera hans intressen tillvaratas. När det gäller handlarens rättatt
till självinträde skall vanligen denne frånha godkännande kunden innanett
han kan genomföra självinträdet. För mellan avdelningarna i företagatt ett
tillskapa upprätthållaoch för informationsflöde finns reglermurar om s.
Chinese Walls. Slutligen skall något compliance procedu-nämnas om
res. Detta innebär bl. inom varje handlarbolagsystem atta. en person,
compliance officer, skall utsedd för bolaget följer deatt attvara ansvara
etiska reglerna och i övrigt upprätthåller hög standard. Varje bolagäven en
har dessutom regelbok löpande uppdateras och innehåll samt-en som vars
liga anställda skall kännedomäga om.

9.4.3 Norge
Den norska värdepappersmarknaden företer likheter med denstora sven-
ska. Det finns tvåliksom i Sverige slag fondkommissionärer, dels aktie-av
bolag bedriver fondkommissionsverksamhet och dels fondkommis-som
sionsverksamhet bedrivs bank. En beteckning desom av gemensam
norska fondkommissionärerna fondsmeglerforetak. Deras verksamhetär
regleras främst i lov 14 juni 1985 61 verdipapirhandel. De norskanr om
fondsmeglerforetaken inte någonbedriva form kreditgivningäger rätt att av

inlåningeller på konto kundmedel. Som de i första handärnamnetav anger
mäklare, och i den tidigare lagstiftningen de förbjudna handla medattvar
värdepapper för räkning därmed förelåg ocksåoch förbud själ-motegen
vinträde.

Fondsmeglerforetak kan med den begränsning kravet godnumera,
meglerskikk medför, köpa, sälja och teckna värdepapper för räkningegen

det sker led i fondkommissionsverksamheten och för under-ettom attsom
lätta denna verksamhet. Handel för fårräkning med vissa undantagegen
endast ske med fondsmeglerforetak. För till handel föräga rättannat att

räkning krävs fondsmeglerforetaket anskaffar säkerhet 50attegen en
milj. kr. för det risktagande denna handel innebär. fondsmeglerforetakEtt
har bedriva egenhandelrätt med fondsmegler-att änmotpart annatannan
foretak handel sker med börsnoterade aktier mindreoch änom avser en
börspost. Motsvarande regel gäller handel sker med aktier tillom som
antalet understiger börspost tillsammans andramed aktieren men som
omfattas uppdrag. Fondsmeglerforetak däremot be-har rätt attav samma
driva egenhandel med obligationer med fondsmeg-änmotpart annatannan
lerforetak. Om så sker skall det särskilt upplysas fondsmeglerforetaketatt
är motpart.

Aktiebolag fondsmeglerforetak kan ha handelslagerär börsno-ettsom av
terade norska aktier till anskaffningsvärde högstett motsvarar tresom
gånger bolagets bokförda kapital och handelslager icke börsnoteradeett av
aktier till anskaffningsvärde högst bolagets bokfördaett motsvararsom

kapital. Värdet fondkommissionsbolags handelslager obliga-ettegna av av
tioner kan högst uppgå gångertill 20 kapital för obligationer medeget
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löptid månader gånger medtolv och 40 kapital för obligationeröver eget
löptid månader.under tolv

Om fondsmeglerforetak uppträder officielltmarket maker, dvs.ett som
ställer förpliktande och säljkurser för aktier obliga-köp- visst antal ellerett
tioner, har det bedriva egenhandel fonds-rätt även änatt mot annatannan

påmeglerforetak. ställer officiella kurser skall förhand lämnaForetak som
meddelande härom till myndigheterna och fondbörsen. Egenhandel för-är
bjudet bedriva med det bolaget ellervärdepapperatt utsom ges av egna av

Åtagandetmoderbolag. maker innebär fonds-uppträda market attatt som
tvåvägspriser åtagandetmeglerforetaket för viss tidsperiod ochställer en

visst minsta antal aktier obligationer. Minimigränserna förellerettavser
åtagitantalet värdepapper maker sig handla medmarket trans-att peren

aktion relaterade likviditetsgrad. Vidaretill värdepapperenasär anges
maximala för säljkursen till skydd föravvikelse mellan köp- ochgränser
kunderna.

Etiska för fondsmeglerforetak utarbetas Fondsmegler-Norgesnormer av
förbund. Syftet med bidra till välordnad värdepappers-är attnormerna en
handel. tradition i lagstiftningen kompletteras med etiskaDet Norgeär att

uppställeroch detta speciellt branscher där lagstiftningengällernormer
krav. reglerarDe etiska detaljerade rekommendationer vilkaärnormerna

upprätthållafondsmegleres samtliga uppdrag och transaktioner. För atten
hög ietisk standard och för tillse marknadenatt att mot avarteren reagerar

handeln väljer Fondsmeglerförbund råd har be-Norges etisktett som
fogenhet skyldighet föreslå sanktioner.och ingripa och till förbundetatt

9.5 Utredningsuppdraget

9.5.1 Direktiven

slår för strukturenKreditmarknadskommitténs direktiv fast vissa principer
på omfattade.kreditmarknaden allmäntsom anses vara

Ägande blandas.och traditionell kreditgivning skall inte

Vissa särskilda institut. Härverksamhet skall bedrivas i nämnstyper av
uttryckligen fondkommissionsverksamhet. Mo-försäkringsverksamhet och

fråntiven för bedriva avskildfondkommissionsverksamhetenatt annan
finansiell värdepappersmark-verksamhet behovet skyddaattanges vara av
naden från störningar.

Finansiell verksamhet i övrigt kan behöva drivas i olika former.

måste finansiellKreditsystemet skyddas från icke seriösa utövare av
verksamhet.

påDirektiven förhållandendiskuterar vidare de förändrade inträttsom
kreditmarknaden. växande be-Till den förändrade bilden hör bl. dena.
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tydelse penningsmarknadsoperationer fått för andra institut bankeränsom
och finansbolag. Det gäller framför allt fondkommissionsbolag vidsom
sidan sin ordinarie verksamhet värdepappersförmedlare bedriverav som en
allt aktivare handel för räkning i kortfristiga värdepapper ochegen annan
finansförvaltning. I direktiven hänvisas dock till den begränsningsregel som
infördes FkL och innebär fondkomissionärerna från och medattgenom som
år 1985 har begränsade möjligheter inneha värdepapper i lager.att eget

Vid den särskilda behandlingen fondkommissionsbolagens problemav
anförs dessa bolag efter hand expanderat sin påatt verksamhet nya om-
råden, bl. kraftigt ökad handel för räkning i kortfristigaa. genom egen
obligationer, bankcertifikat och statsskuldväxlar. När det gäller kreditgiv-
ning anmärks denna, visserligen sker säkerhet i värdepapper,att motsom

ha såökat den i praktiken sig företagsfinansiering.närmaratt Detsynes är
kommitténs uppgift bedöma denna vidgning verksamhetenatt kanom av
komma i konflikt med fondkommissionsbolagens uppgift förmedlaresom av
värdepapper för räkning. Kommittén bör också, det behövs,annans om
utarbeta preciserade förregler vilka slags verksamheter för-ärmer som
enliga med fondkommissionsbolagens primära uppgift.

9.5.2 Till kommittén överlämnade frågor m.m.

I framställning till regeringen den 7 december 1983 hemställde Säfveånsen
AB och BB Independent Investment AB 25 § FkL, den k.att s. sam-
bandsparagrafen, skulle såändras den tidigare lagstiftningens regelatt om

tillståndet bedriva fondkommissionsrörelseatt kunde återkallasatt detom
inte kunde sambandet skulle medföra menliga verkningarantas att för
kunderna eller det allmänna, återinföras.skulle I andra hand önskades en
förändring dispensinstitutet så lösningar kunde uppnås iatt permanentaav
stället för dispenser under högst två år, dittills hade givits.som

Bankinspektionen avstyrkte bifall till framställningen, och konstaterade
bestämmelserna i 25 § FkL oundgängligtatt är komplement till in-ett

skränkningarna lagrets storlek i 16 Dessa inskränkningar skulle eljestav
kunna kringgås lager aktier och egenhandel förlades tillattgenom ettav
närstående företag. Det lösa intressekonflikten,sätt förslagsställar-att som

önskade, skulle enligt inspektionens uppfattning medföra intresse-na att
konflikten i praktiken inte beaktades. Inspektionen menade erfaren-att
heterna och utvecklingen inom börshandeln i Sverige under år intesenare
visade intressekonflikterna minskatatt det fanns anledningutan attsnarare
till skärpt tillsyn på detta område.

I regeringsbeslut den 30 maj 1984 hänvisade fråganregeringen till att om
hur förhållandet mellan fondkommissionsbolag och närstående bolagett
skulle regleras ingående övervägdes så år 1979 i samband medsent som
tillkomsten FkL. Eftersom frågan också kunde komma beröras i detattav
arbete med allmän kreditmarknadensöversyn dåstruktur nyligenen av som



Värdepappersmarknaden 53SOU 1988:29

inte skälfann regeringenkreditmarknadskommittén att tahade inletts av
§ FkL.frågan ändring i 25upp om

angående finansiella koncernerlagändringarpropositionen till deI som
fond-begränsarbehandlas reglernajuli 1987trädde kraft den 1i som

anfördes148. Härvidprop. 198687:handelslager,kommissionärernas
bl. följande:a.

maximala inne-så detförändratshandefterBegränsningsregeln har att
tillmed hänsynskälfinnasDet kanuppgå 50 milj. kr.får tillhavet nu

höjningkommissionshandeln övervägaökningenden att avenstora av
dagiharfondkommissionärer ettFlertalethandelslagret.förgränsen

ochbankermindreSåledes harmilj. kr.uppgår till 50handelslager som
handelslagerlikahamöjlighetfondkommissionsbolag stortett somatt

problemSärskildafondkommissionsbolagen.ochde bankernastörsta
dn-skallfondkommissionsrörelseuppstårbegränsningsregeln närmed

banksåväli formdotterbolagfinansiell koncerni somavavenvas
bakgrundbl.Begränsningsregeln bör motfondkommissionsbolag. ava.

förkonstruktionEnsammanhang.ivad övernämnts annatett nysesnu
då sökas.begränsning börhandelslager

iändringarfondkommissionsbolagantalhemställdeår 1982Under ett om
medlånatbolagkapitalså motkapitaltäckningsreglerna ett reverseratt som

kapitalbasbolagetsin i samt attskulle räknasbetalningsrättefterställd
säkerhetenvilkaförfordringarförerfordrasskullekapitaltäckning inte

motsvarande.ellerstatsobligationerutgörs av
medåtgärdingenregeringenvidtog1982novemberden 4 an-I beslut

framställningen.ledning av

Övriga påkommittéer9.5.3

värdepappersområdet
uppgiftmed görakommittéregeringen atttillsatteUnder våren 1987 enen
värdepappersmar-värdepappersmarknadenpåförhållandenaöversyn av

fond-delarcentralakommittédirektivenknadskommittén. I att avanges
Kommitténövervägande.under förnyatbörkommissionslagstiftningen tas

ochsjälvintrâdevärdepapper,ihandelslagerbl. utreda reglernabör oma.
kreditmarknads-medsamråd skebörföreskrivsblankning. denna delI att

fondkommissionslagstiftningen.allmänkommittén översyngör avsom en
underarbetesittavslutamedräknarVärdepappersmarknadskommittén att

1989.
utredaresärskildtillkallajanuari 1987den 15Regeringen beslutade att en

andraochaktierbl.avseendeoptionerfrågorutredaför rör a.att som
vårenunderslutbetänkandesittUtredningenfinansiella instrument. avgav

värdepappersmark-tillöverlämnadesuppdragetvissa delar1988, varvid av
nadskommittén.
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Överväganden9.6

I detta avsnitt redovisar kommittén sina överväganden och förslag såvitt
värdepappersmarknaden. Inledningsvisavser under avsnitt 9.6.1, utvecklar

kommittén sin på i vilken riktning den framtida svenskasyn värdepappers-
marknaden kan komma utvecklas varvidatt bl.även terma. en ny -fondhandlarbolag föreslås för de bolag aktivaär handlare påsom- som
penningmarknaden. Termen fondkommissionsbolag förbehålls dels de ak-

påtörer penningmarknaden uteslutande bedriver kommissionshandel,som
dels bolagen på aktiemarknaden. Distinktionen mellan dessa bolag upp-
rätthålls inte i avsnitt 9.6 fondkommissionsbolagutan termen omfattar även
fondhandlarbolag när inte sägs. I avsnittenannat 9.6.2-10 redovisar kom-
mittén övriga frågeställningar övervägts och i förekommande fall för-som
slag till förändringar.

9.6.1 Framtida marknader

Vid sina överväganden utgår kommittén från den uppdelning olikaav
funktioner kreditmarknaden och aktiemarknaden, beskrivits undersom
avsnitt 2.2. De olika verksamheterna på värdepappersmarknaden skulle
kunna sammanfattas med följande fyra beteckningar; kommissionshandel
på aktiemarknaden, kommissionshandel på kreditmarknaden, handel i

räkning på aktiemarknaden ochegen handel i räkning på kreditmark-egen
naden. Kreditmarknadens värdepappershandel benämns i anslutning till

språkbrukgängse fortsättningsvis penningmarknaden, där be-oavsett att
drivs handel medäven obligationer.

Kommittén har redan i 8 kap. behandlat begreppet finansieringsverksam-
het. I det följande skall kommittén diskutera hur de övriga funktionerna på
marknaden bör organiseras. Det betyder frågor kommeratt ställas huratt
aktiemarknaden med upprätthållande skyddsintressena kan tillav anpassas
utvecklingen liksom i månvad penningmarknaden behöver regleras.

Funktionerna marknaderna kan tidigare nämnts indelas i kommis-som
sion och handel i räkning. Kommissionsfunktionerna påegen aktie- och
penningmarknaden iär Sverige reglerade FkL medan handlarfunk-genom
tionen på penningmarknaden är oreglerad. Handel för räkning i aktieregen

förär fondkommissionärer endast tillåten i mindre utsträckning attgenom
deras möjlighet inneha aktier i handelslageratt begränsad.är Någon hand-
larmarknad i egentlig mening för aktier har därför inte kunnat utvecklas
inom landet. Sedan länge finns i utlandet handlarmarknad, och i vissaen
fall även k. market maker marknad, i svenskaen s. aktier. Detta och andra
omständigheter medför konkurrenssnedvridning till nackdel för deen in-
hemska aktörerna på den svenska aktiemarknaden. Det finns bl. mota.
denna bakgrund anledning förutsättningarnaprövaatt för svensk hand-en
larmarknad i aktier.

Den svenska penningmarknaden fungerar i dag styrningutan genom
lagstiftningen i den meningen det inte finns någotatt krav på auktorisation
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bankin-stå underskallmarknaddennahandelochpå instituteller att
före-kommissionshandelalltiddockTillstånd krävsspektionens tillsyn. om

riksbanken,följtsdockMarknaden har somkommer i företaget. avnoga
framgåttstånd. Somtillkommaskulleför den avaktivtäven attagerat

underkommavaltfall självaflertaleti attavsnitt har aktörernatidigare
iendastdeauktorisationerhålla ävenochtillsynbankinspektionens om

Bankinspek-kommissionärer.utsträckning fungeratbegränsadmycket som
kommissionärsrollen ochpåinriktatsmed FkLi enlighethartionens tillsyn

med säker-clearingochlagregleravsaknadIpå handlarrollen.mindre av
risklimi-internaendastpositioner styrtsaktörernashetssystem, har avegna

före-uppföljningregelbundendockföretarBankinspektionen avter. en
rutiner.administrativariskexponering ochtagens

kombinationhandlarmarknad och dengenuinmellan avEn jämförelse en
vissaoch iaktiemarknad,svenskadagenshandelkommission och som

följan-handenvidpå,exempelpenningmarknaden, äravseenden även ger
fondkommissionärmodellensvenska ärdenUtgångspunkten för somde. en
Fondkommissionärenskommissionär.uteslutande skalli princip agera som

framgått harhartidigareSomkundens intresse.ialltiduppgift är att agera
modifieratskommissionärsrollen attgjortpraktiska hänsyn genomvissa att

dettaochhandelslagerhållatillåtits attkommissionärerna genomettatt
begränsatsdockstorlek harräkning. Lagretsföraffärerlager göra egen

finnspenningmarknadsinstrumentföraktiersåvitt innehav menavavser
potentiellharlagertillGenomlagerbegränsning. rätten egetingen en

fondkommissionäreneftersomin ibyggts sam-intressekonflikt systemet
situationvarjeiuppgiftprimärasinutföra atthartidigt han attsom -

Genomräkning. attföraffärerbästa kankundens göratillvarata egen-
möjlig-fullständig, harvaritinte harhittillsaffärernagenomlysningen av

affärer.gjordakontrolleraefterhandbegränsade ivaritheterna att
kommissions-vidmöjligheter änbättrekundenfårhandlarmarknadI en

sådanikanavslutochpris,givettillställning enomedelbart etthandel taatt
beroende attinteaffären äreftersom avståndtillmarknad komma genast,

måste finna motpart.kommissionären en
buritstillkomst-dessalltsedanhar uppFondkommissionslagstiftningen -

vidallmänhetenvaritgrundtanke har attEnskyddsintressen.väsentligaav
anförtroriskerabehöva attskallintevärdepapperförsäljningochköp av

in-uppdragsgivarensmedstridihandlaråtuppdragsina sompersoner,
uppdragsgivarenåsamkarställningekonomiskdåligellertressen engenom

förluster.
förslagi är attkreditmarknadskommitténs storttanke bakombärandeEn

medgerdeså flexiblaskall att eninstitutenolikaför dereglerna vara
ifrågavarandeNärdelmarknaderna.på olikadenyhetertill nuanpassning

enskildadeangelägetdet attutvecklingen ärtillskalllagstiftning anpassas
träds förinte när.skyddsintressena

intressekon-deteoretisktåtminstonerenodlashandlarmarknadI -en -
kundenhandlaren attochkundenmellanföreligga genomflikter kansom
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alltid har utgå från handlarenatt i intresse.att Som ttidgareegetagerar
redovisats det iär dagens förenat medsystem besvär för enskildastora
kunder kontrollera kommissionäratt inteatt eller närståendessatten egna
intressen före kundens. Denna intressekonflikt minskar i genomlysten
marknad kunden inte blir utlämnadatt till prissättninggenom skeren som

hans insyn eller kontroll.utan
Kommittén det med hänsyn till önskemåletatt på till-anser att ett

fredsställande lösasätt problematiken kring intressekonflikterna inte finns
skäl i framtida modell tillåtaatt den väljer marknadsföra sigen attsom som
kommissionär också affärergöra föratt räkning. sådanEn möjlighetegen
för kommissionärer bör alltså i princip inte För handlare bör dock integes.
uppställas hinder kommissionsaffärer.göramot att Kunden utgår ändå
från handlaren alltidatt i intresse. Som redan har framgåtteget kanagerar
det dessutom ibland finnas behov för företagävenett uppträderett som som
handlare utföra affärer i kommission.att

9.6.1.1 Aktiemarknaden

Enligt kommitténs mening detär angeläget förutsättningar skapas föratt en
så effektiv aktiemarknad möjligt. Ett sätt efterär utländsk förebildsom att
möjliggöra handlarmarknad i aktier.även sådanEn möjligheten skulle
ligga i linje med kommitténs önskan skapa så flexibeltatt ett system som
möjligt med större valfrihet såväl för kunderna för aktörerna själva.som
Förutsättningar för bättre lösning förän närvarande intressekon-en av
fliktsproblematiken skulle också föreligga.

När det gäller introduktionen i Sverige handlarfunktion på aktie-av en
marknaden, och vidareutvecklingen denna funktion möj-attav genom
liggöra market making, kan följande anföras. Svårigheter föreligger att

lagstiftning tillskapa handlarfunktionen ochgenom market maker rollen.
Dessa bör enligt kommitténs mening i stället fram inomväxa för denramen
existerande aktiemarknaden. Då skapas de bästa förutsättningarna för att
nödvändiga handelsregler successivt etableras marknaden. Den existe-
rande lagstiftningen uppställer emellertid vissa hinder för sådan ut-en
veckling. Vad fordras för dylik handel skall kunnaatt uppkommasom ären
för det första handlarnas lager tillåtsatt istörre dag. Enän ytterligarevara
förutsättning blankning,är innebärandeatt säljarätt värdepapperatt som
inte finns i lager, tillåts efterhandel föranledersamt att efteranmälan såsom
långt möjligt begränsas med hänsyn till kravet på full och omedelbar insyn i
samtliga affärer.

För underlätta introduktionenatt sådan marknad bör också ettav en
centralt registrerings- och avslutssystem finnas tillgängligt. Risken för fel-
aktig prissättning torde kunna effektivt motverkas sådantett system,genom
till vilket alla gjorda affärer omgående och från vilket all affärs-rapporteras
information löpande offentliggörs. Bland de uppgifter bör rapporterassom
till kan kommissionärhandlare,systemet nämnas pris, kvantitetmotpart,
och affärstidpunkt. Därigenom åstadkoms vad brukar kallassom en genom-
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undvikaförutsättningar förbetydligt bättreskapar attmarknad. Dettalyst
offent-ochrapporteringregler hurGenom striktaintressekonflikter. om

informationssystemetcentraladetskall till kanaffärerliggörande om
handlarmark-effektivmarknadsövervakning. Eneffektivmedverka till en

making,marketmöjlighet tillinkluderandeeventuelltnad aktier,i en
ochkanalla avslutmeningkommitténs rapporterasenligtförutsätter att

förberederfondbörsStockholmsdatasystem.centraltviaoffentliggöras ett
dockberäknasSystemetsådant SAX-systemet.införandet systemettav -

9.1.2.2.jfr avsnittår 1990tidigastförränfullt utbyggtinte vara
förhållanden tiden ännunämndabakgrund attKommittén mot avanser

så genomgripan-föreslåaktiemarknadenden svenskaförinte är attmogen
Kom-innebära.skullehandlarfunktioneninförandetde förändring avsom

värdepappersmarknadskommitténfrågan till attmittén överlämnar om-
förutsätt-lagtekniskaföreligga skapahärtilltillräckliga skälden finner -

direktivenligt sina över-tankegångarnafullföljaningar för attatt genom
blank-handelslager,beträffande bl.föreslå sådana förändringarochväga a.

svenskapå denmöjliggörshandlarfunktionenefterhandel,ning och att
enligtKMLi 5 kap.inlemmasSådana regler kanaktiemarknaden. som

ellervärdepappersmarknaden,reglerarförslagkreditmarknadskommitténs
kapitel i KML.särskilti ett

handlarfunktio-införandeeventuelltsålundaKommittén att ett avanser
redovisadeanstå dess detillaktiemarknaden börpå svenskaden ovannen
kapiteldetta görframgår fram ilängreSomhanden.förförutsättningarna är

förändringar,med vissaföreslår denochFkLkommittén attöversyn aven
i 5 kap.huvudsakligeninarbetashänseenden,diskuteradedock inte i nu
föreslåraktiemarknadenförförändringartillförslagdessaKML. Utöver

fondkom-föraktiekapitalpå minstanuvarande kravetdetkommittén att
lägstamilj. kr. Dennatill 10från 500 000 kr.höjskraftigtmissionsbolagen

föreslår andraförkommitténpå aktiekapitalanpassad till de kravgräns är
någrainnebärainteHöjningen kommerkapitalmarknaden.på attinstitut

aktiemarknadenpåaktivai dagfondkommissionärer ärdeproblem för som
dennaöverstigerklartaktiekapitali dag harflertalet redaneftersom som

grans.

Penningmarknaden9.6.1.2

ställerpenningmarknadenpå svenskadenbyggtsDet affärssystem uppsom
snabbadefattaförkompetenshögkrävspå aktörerna. Det attkravhöga

harDetfungera.skallmarknadenförutsättning förbeslut attärsom en
marknadenpåaktörernanuvarandefrån dehåll bl.från olikadärför a. --

marknad. Redanpå dennaskall verkatillstånd dempå förkrav nurests som
påaktiv delfondkommissionärerdeså vissa tarfungerar det att somav

verkainnefattandetillstånd rätt attgivits begränsatmarknaden har ett
marknad.dennaendast

viktigtutgångspunktfrån kommitténs attframhållits detSom tidigare är
Kommit-möjligt.regleringkonkurrensneutralsåförgrund läggs somenen
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hartén i sammanhang framlagt förslagannat vissa kapitaltäcknings-attom
krav skall ställas placeringar utanför balansräkningen. Till sådana place-
ringar hänförs antal de instrumentett förekommer på penningmark-av som
naden. Det viktigtär placering elleratt transaktiontyp träffassamma av av

lika kapitalkrav oberoendeett stort vilket institut innehar placering-av som
eller utför transaktionen. Detta inte möjligten någon aktör heltvore om

eller delvis skulle stå utanför tillsyn och kontroll.
Det finns andraäven skäl talar för auktorisationsprövning och konti-som

nuerlig tillsyn samtligaöver penningmarknadsaktörer. För de institutioner
och företag lånar mycket kapital på penningmarknaden detsom ärupp ett
oavvisligt krav emissionsinstituten fungeraratt väl. För instituten själva är
det dessutom vikt de uppnår vissstor att De bör bl. haav status.en a. en
betryggande kapitalbas.

Sammantaget finner kommittén det nödvändigtäratt ställa samtligaatt
penningmarknadsinstitut under tillsyn. Kommittén föreslår därför kravatt
på tillstånd införs för dessa, påkrav minsta aktiekapitalatt uppställs och att
företagen underställs motsvarande regler i fråga kapitaltäckning ochom
tillsyn gäller för andra institut på kapitalmarknaden.som Detta gäller såväl
institut vilka fungerar kommissionärer de vilka bedriversom som egen-
handel. Kommissionärerna på penningmarknaden bör enligt kommittén, i
likhet med kommissionärerna på aktiemarknaden, ha aktiekapital påett
minst 10 milj. kr. Om penningmarknadsaktör vill innehaäga rätten att
instrument i lager och dessutom handlarfunktionenutöva på penningmark-
naden, dvs. positioner i penningmarknadsinstrumentta och haegna möjlig-
het uppträdaatt market maker, föreslår kommittén kravet påsom att
aktiekapital skall minst 25 milj. kr. På grund detta krav kommervara av
några de fondkommissionärer i dag arbetar på marknadenav ochsom
önskar erhålla tillstånd bedriva penningmarknadshandel,att tvingas ökaatt
sitt aktiekapital.

9.6.1.3 Definitioner m.m.

vadAv redovisats framgår kommittén inte lägger fram någotsom attovan
lagförslag beträffande handlarfunktionen på aktiemarknaden, aktiemark-
nadshandel, eller market maker rollen på denna marknad. Avsikten är att
värdepappersmarknadskommittén i enlighet med sina direktiv meri detalj
skall utreda och överväga i såoch fall hur, dessa funktioner kan införasom,
på den svenska aktiemarknaden.

När det gäller de övriga funktionerna nämligen aktie-tre och penning-
marknadskommission penningmarknadshandel föreslårsamt kommittén att
följande definitioner införs i KML:tre

Aktiemarknadskommission nu fondkømmissionsrörelse

Med aktiemarknadskommission i denna lag yrkesmässigt utövad verk-avses
samhet handel i för räkning med aktie,egetsom avser namn annatannans
bevis delaktighet i bolag, andel i aktiefond.samtom



Värdepappersmarknaden 59SOU 1988:29

Penningmarknadskommission

utövadyrkesmässigti lagpenningsmarknadskommission dennaMed avses
med fond-räkningförhandel iverksamhet eget annansnamnavsersom

andel ibolag ellerdelaktighet iaktie, bevisutgör annat ompapper, som
aktiefond.

Penningmarknadshandel

verk-yrkesmässigt utövadi denna lagMed penningmarknadshandel avses
räkning med fondpapper, utgörsamhet handel för somegensom avser

i aktiefond.i bolag eller andelaktie, bevis delaktighetannat om

Genom definitionerna för värdepappershandeln harde föreslagnanu
åsattkommittén tidigare beskrivits ochsökt träffa de verksamheter som

dem förståelsen för innebördenbeteckningar syftar till ökaattsom av
på marknadernarespektive verksamhet. Härigenom blir strukturenäven

lättare överblicka. Beträffande definitionerna skall i detta sammanhangatt
påpekas utformats, inteendast kommissionärsfunktionerna, deatt som

träffar avsnitt 9.3.5.3.de interbankmäklare tidigare beskrivits undersom
föreslår aktiemarknadskommission,Lagtekniskt kommittén reglernaatt om

alltså nuvarande defini-definition sakligt med denöverensstämmersettvars
tionen förs från FkL tillfondkommissionsrörelse, i tillämpliga delar överav

såKML. också utformas deFörslaget innebär reglerna i KML attatt
omfattar penningmarknadshandel.penningmarknadskommission och

för instituten,haft med företrädareVid överläggningar kommitténsom
branschområde vissa bedömarepå det här gäller, haroch expertis detannan

effektivare handlar-framtida marknaden dedet troligt i denattansett
fall teoretisktfunktionerna få försteg framför de, ikommer sett,vartatt

bestämdaeffektiva kornmissionärsfunktionerna. Attmindre göranu mer
inte möjligtutveckling torde dockförutsägelser marknadernas varaom

påverka fördel-snabbt kanoch avgiftersärskilt inverkan skattersom av
saknas detkommissionsrörelse. Emellertidningen egenhandel ochmellan

någon verksamhets-framtiden prioriteraanledning lagstiftaren förför att av
få förutsättningarmening bör de i ställetformerna. Enligt kommitténs att

så förutsättningarunder konkurrensneutralaverka vid sidan varandraav
möjligt.som

upprätthållabildas förFråga uppstår särskilda institutdet krävs attattom
kommitténemellertidfunktionerna. Här haroch de beskrivnavar aven

ändamålsenliga. Ingentingfunnit denden redan inslagna vägen är mestatt
bådadeföretag integrerarhindrar i dag inomnämligen ettatt man som

Enaktiemarknadskommission.penningmarknadsfunktionerna med annan
de olika funktio-särskiljaviktigt inom företagetsak det kanär att attvara

flexibel lagstiftninglösning innebärKommitténs att genom enmannerna.
på marknadenskapar instituten verksammamöjlighet för oavsettatt vara

två eller flerablandarmed funktion ellerinstitut endast sysslarett enom
funktioner.



60 Värdepappersmarknaden SOU l9§8:29

Kommittén föreslår det skall krävas tillståndatt bankinspektioren iav
varje särskilt fall för de olikautöva definieradeatt verksamheterna. För
dem väljer uppträda endastatt penningmarknadskommissionärsom som
bör ingen möjlighet finnas särskilt tillstånd inspektionenatt utan utövaav
någon bådade andra verksamheterna. Däremot bör det möjligtav förvara
den fått tillstånd uppträda handlareatt penningmarknadensom som att

något särskilt tillstånd ocksåutan bedriva penningmarknadskommission.
För aktiemarknadskommission bör tills vidare de nuvarande reglerna om
fondkommissionsverksamhet gälla med kommittén föreslagna ändringar.av

Kommittén har inte funnit det lämpligt behålla fondkommis-att termen
sionsbolag för de bolag erhållit tillstånd bedriva penningmarknads-attsom
handel. Kommission är nämligen för dessa bolag missvisande benäm-en
ning. Kommitténs förslag innebär i denna del dessa bolag kallas fond-att
handlarbolag. Benämningen fondkommissionsbolag behålls för de bolag

uteslutande bedriver kommissionshandel påsom penningmarknaden samt
för de bolag kommissionärerär aktiemarknaden, de harsom trots att
möjlighet hålla visst handelslager.att Som tidigareett redovisats föreslår
kommittén skillnad i krav aktiekapitalatt skall införas för bolagen. För
kommissionshandel skall krävas aktiekapital minst 10 milj. kr.ett om me-
dan för handlarfunktionen, grund den högre risknivån i verksam-av
heten, kravet bör förslagsvisstörre, 25 milj. kr. lägsta aktiekapital.vara som

9.6.2 Utländskt ägande
Kommittén har i avsnitt 8.3.3 behandlat utländskt ägande i kreditmarknads-
bolag. Som framgår detta avsnitt infördes år 1983 förbud för utländskaav
rättssubjekt förvärva aktier i finansbolagatt och fondkommissionsbolag.
Skälet till förbudet frågan utländska bankersatt etablering i Sverigevar om
skulle kunna övervägas risk för störande konkurrenssnedvridningarutan
under mellantiden.

Kommittén har tiden upphäva rådandeansett detnu attvara mogen
utlänningsförbudet eftersom frågan utländska bankers etableringi Sve-om
rige blivit löst. Det saknas enligt kommitténs bedömningnumera skäl att
behandla förevarande bolag på företagsätt iän allmänhet.annat Det
betyder lagen 1982:617 utländskaatt förvärv svenska företag bör bliom av
tillämplig. Kontrollsubjekt enligt denna lag kommer alltså efter tillståndatt
kunna förvärva samtliga aktier i sådant företag. Liksom beträffandeett
kreditmarknadsbolagen bör prövningen tillståndsfrågan ankomma påav
bankinspektionen.

9.6.3 Inlåning konto

Ingen bank får ha inlåningän på sådant konto bankerna allmäntannan som
använder sig Fondkommissionsbolags inlåning skulle därför denav. om-
inte uttryckligen sanktionerades i lag inte tillåten. Inlåningenanses vara-
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företrädesvisochfasta kunder utgörsfrån bolagenshuvudsakligenkommer
för förlikvidervärdepappersinköp,beordradeförskottsinbetalningar avav

villkundernautdelningsbelopp,ochförsålda värdepapperredan somav
stå inne ilåtaellerframtida förvärveventuella renthålla beredskap föri

förräntningssyfte.
utgångenvidbankinspektionenredovisadeFondbörsutredningen aven

dethadeundersökningdennaEnligtundersökning.år 1973 verkställdav
in-från ochinlåning mottagits ävenförekommit, contoatt personera

tillämpade firmor-inlåningenFörfasta kundkretsen.utanför denstitutioner
Även ochtillkundernaförnågot olika villkor.sinsemellan sammaenna

konstaterades,undersökningberördavariera. Vid attfirma kunde villkoren
föravistatillgodohavandendisponerade sinadåkunderna i allmänhet men

gällde vanligenutgjordesinlåningen dendel stora posteravsomen av --
medsådana fall endast görasfick iuppsägningsvillkor. Uttagspeciella
ochdagarvarierade mellanuppsägningstidiakttagande viss ett parsomav

förekomgottgjordes insättarnanågon månad. fråga denI ränta somom
denmotsvaradefalldel räntanockså variationer. lbetydande somen

högreandra fallI räntanpå sparkasseräkning.tillämpades bankerna varav
någotspecialinlåning bank. Iipå k.överstigaoch kunde räntant.o.m. s.

På detnågon alls.intetillgodohavanden räntaavistafall lämnades
91 °o. En000 kr.100behållningen underkontonövervägande antalet var

På konton,25°o kontona.8000 kr. fannsbehållning på 100 000- 500 av
fondbörsutred-milj. Enligtkr.behållningen 1på %, äneller 1 störrevar

ökatfondkommissionsfirmornaiinlåningenredovisning hadeningens mar-
Ökningen har,undersökningen.åren föredekant under närmaste som

fond-sedanfortsattmaterialet,redovisadeframgått det kommitténavav
kraft.trädde ikommissionslagen

internatio-ochtraditiongammalinlåning harFondkommissionsbolagens
kommis-underlättahuvudsakliga syftet ärmotsvarigheter. Detnella att
fylldekundkontotkonstateradeFondbördsutredningensionshandeln. att en

medverkaemellertid intevilleUtredningenkommissionshandeln.funktion i
i bankernasinbrytninguppfattasutveckling kundetill som ensomen

bankräkning. Däremotpåfrån allmänheteninlåningensamrätt emotatt ta
tillåtas det hadeborde närför sigkundkonto i och ettansåg utredningen att

kommissionshandeln.samband medomedelbart
händel-löper iinsättarenemellertid på den riskpekadeUtredningen som
endasthar därfordrankonkurs. Insättarensfondkommissionärensse av

därfördiskuteradeUtredningenfordran. attoprioriteradkaraktären av
fondkommissionsfirmakundmedel mottardeinföra krav att som en

i bank.på räkninginsättningfrån medelavskiljsomedelbart genomegna
kommis-möjligt,så långt detutredningen, ärskulle, menadeHärigenom

andrahärvidlag med vissajämfördeUtredningensäkerställas.sionskunden
någon formuppdragsbasis och medpåockså arbetarkategorier avsom
förbud överavskiljande ellerprincipendär attauktorisation, rent avom

enligtadvokater gällerFörklientmedel gäller.huvud mottagataget ex.
hålla penningmedelAdvokatsamfund skyldighetSverigesstadgarna för att



62 Värdepappersmarknaden SOU 1988:29

tillhör advokatens huvudmansom avskilda från medel. Vidare äregna
auktoriserade revisorer förbjudna handha medelsförvaltningatt för företag i
vilka de är revisorer. Ytterligare exempel fastighetsmäklareutgör ärsom
auktoriserade handelskammare. För dem gäller handelskammarensav re-
kommendation mäklaren skall hållaatt de penningmedel han mottarsom av
klient avskilda från eller i rörelsen ingående medel.egna

Den minskade risk kunden insättaren i fondkommissionsfirmasom en- —skulle löpa, regel insättning kundmedelom påen bankräkningom av
infördes talade enligt utredningens mening för fondkommissionsfirmor-att

skulle åläggas hålla sina kundmedelna att avskilda från medel. Denegna
vanlige kommissionskunden skulle med sådan lösning så långten vara
möjligt skyddad hannär vände sig till auktoriserad fondkommissions-en
firma. Enligt utredningens uppfattning skulle där fond-ett arrangemang,
kommissionsfirman skyldig hålla klientmedelskontoattvar ett i bank, inte
nämnvärt försvåra regleringen kundförhållande. Påett kontot skulleav
samtliga de medel uppsamlas fondkommissionsfirmas kunder läm-som en
nade för värdepappersaffärer. Fondkommissionsfirmans rörelse skulle få
finansieras på sätt medän kommissionskundensannat kontomedel. Det
skulle självfallet stå kunden fritt lånaatt mot till fond-utrevers pengar
kommissionsfirman. Utredningen konstaterade kunden i sådantatt fall
skulle bli benägen beakta riskenatt medmer kreditgivningenatt är en

denän föreliggerannan när deponerarsom sina påen person pengar
inlåningsräkning i bank.en

Utredningen ansåg emellertid kundkontot påatt smidigt regleradeett sätt
det löpande betalningsförhållandet mellan fondkommissionsfirma ochen
dess kunder och därigenom underlättade kommissionshandeln, och stanna-
de därför för kompromiss ansågs ägnad delsen kundengörasom att -insättaren medveten sin risksituation, dels slå vaktom bankernas- om

till inlåning.ensamrätt Utredningen föreslog sålunda huvudregel attsom en
fondkommissionsfirmorna skulle åläggas avskilja påatt och räkninggenast i
bank insätta de medel fondkommissionsfirmorna med redovis-som mottog
ningsskyldighet, dvs. alla medel fondkommissionsfirma i egenskapsom en

kommissionär från uppdragsgivare.av mottar Emellertid borde det enligt
utredningen öppnas möjlighet för fondkommissionsfirmorna träffaatt ett
sådant avtal med sina kunder de inte behövdeatt avskilja medel.mottagna
Avtalet den innebörden fondkommissionsfirmagavs att tills vidare be-en
friades från skyldigheten avskiljaatt medel insättningmottagna pågenom
bankräkning. Om avtal har träffats, får fondkommissionsfirmorna motta
medel på kundkonto och använda dem Äveni den rörelsen.egna ettom
dylikt avtal föreligger, får kundkontot användas enbart för för-att motta
skott på värdepappersaffärer och försäljnings- och utdelningsbelopp, av-
sedda utbetalas elleratt tämligen omgående reinvesteras. Avtal får alltså
endast slutas beträffande sådana medel står i sambandnära medettsom
kundens värdepappersaffärer. De medel står inne på kontot får intesom
användas för andra utbetalningar sådanaän värdepapperstrans-som avser
aktioner. Medel får sålunda inte användas till verkställa periodisktatt
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ansågUtredningensåsom och dylikt.återkommande skatterutbetalningar
klarladefondkommissionsfirmaochkunddet angeläget avtalet mellanatt

därför kravdetmeningEnligt utredningens attkontots funktioner. ettvar
skriftligen.avtalet skall upprättas

fondkommissionsbolagensförhållande tillInlåningens betydelse i om-
andelen harårsedan 1975,oförändrad ävensättning iär stort sett om

kundmedelhuvudregeln,åren. valdafluktuerat Den lagen attavgenom
Deregelmässigt bort.på i bank, avtalasskall avskiljas insättas räkningoch

rörelsemedel i bolagen.ifrågavarande alltsåmedlen används som
fondkommissionsverk-förkapitaltäckningsreglerföreslårKommittén nya

huvudsaktill iemellertid endastsyftarsamhet. Dessa regler att anpassa
andragäller förefter vadfondkommissionsbolagikapitaltäckningen som

Även åtgärd idennaSoliditeten i bolageninstitut på marknaden. genomom
på intetsådana regler sättviss kommer stärkas,utsträckning äratt en

konkurs.inte kan igaranti för bolagenatt
bolagetmedgerhanavtal varigenomenskilda kunden torde detFör den

rörelsemedel,på kundkontotanvända medlenoch van-att mottaga som
bolagetfår kontakt medDårutinåtgärd. kundenligtvis framstå som en
andra,oftasådant avtal ävenföreläggs sålunda regelmässigthan ett men
vidare-medgesrebelåningsavtal, bolaget rättdäribland varigenom attett

deflertalettorde förDetaktier.kunden eventuelltpantsätta pantsatta avav
fulltfondkommissionsbolagen intehossmå aktiesparare kunderär varasom
ochrörelsemedelanvändaskommerklart medlen kundkontot attatt som

påfordranoprioriteradendast harkunderna i fall konkursatt enav —-
medelkundernastillämpades, dvs.bolaget. Om i stället huvudregeln att var

fondkommissions-ivid konkurspå bank, skulleavskilda och insatta en
någradrabbasdärmed inteochseparationsrättbolaget kunderna ha av

förluster.
förskyddetförstärkamöjligheterolikaKommittén har diskuterat att

rörelse-fondkommissionsbolagenanvändskundernas medel vilka somav
bortavtalamöjlighetenfrånta bolagenmedel. alternativEtt attattvore

säkrade vidhålls avskilda ochalltid ärså kundmedlenhuvudregeln, att
kundkontonainnebäraskulle docklösningeventuell konkurs. Denna att

kommis-underlättafunktionoch därmed kontonasskulle försvinna även att
enkeltpå smidigt och sättsionshandeln nämnts ettattgenom som ovan

fondkommissionsbolagetmellanbetalningsförhållandetlöpandereglera det
praktikenitill viss dellösningSåledes dennaoch kunder. skulledess

fråntaskulledenkundförhållandet samtidigtförsvåra regleringen somav
rörel-kundmedlenanvändamöjlighetenfondkommissionsbolagen att som

sekapital.
kundskyddetpå dels stärkatillgodoser kravenalternativEtt attannat som

möjlig-införasökafunktionbehålla viktigaoch dels kundkontots attvore
inne-tecknats,sådan försäkringOminsättarmedlen.heten försäkraatt

användaskulle hinderkundkonto,medelbärande skydd för insatta att
föreligga.medlen rörelsemedelsom

Kommit-funktioner.har fleraframgår kundkontotredovisningenAv att
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téns uppfattning detär skälet för bibehålla någonatt formtyngsta att av
inlåning fondkommissionärernasär behov på smidigt och effektivtatt ettav

kunnasätt och i vissa fall kräva förskottsinbetalningarmotta för beordrade
värdepappersinköp. Det sålunda inte frågaär uppdrag från mindreom
placerare affärer med belopp. I möjlighetenutan till förskottsinbe-stora
talning ligger även garanti för kommissionären, betalning inte utebliratten

sker i tid.rättutan
Kommittén har frågeställningarnaövervägt och sökt finna praktisktett

fungerande förfaringssätt. Huvudregeln bör enligt kommittén alltjämt vara,
de medel kundernaatt olika skäl har innestående hos fondkommis-som av

sionsbolaget skall avskiljas och insättas på räkninggenast i bank. Kommit-
tén har i sammanhang på anförda skäl avvisat tanken påannat införaatt en

k. insättarförsäkring inom banksektorn för därigenom på bank-s. att trygga
konton insatta medel. Vad beträffar kundkonto hos fondkommissionsbolag
föreligger enligt kommitténs mening delvis andra syften och förutsättningar.
Kommittén har funnit sådant försäkringssystem med fördel böratt ett
kunna införas det gällernär skydd för kundmedel hos fondkommissions-
bolag. Härigenom skulle kundens medel alltid säkrade vid konkurs ochvara
kundkontots betydelsefulla funktion för handeln skulle finnas kvar. Kom-
mittén föreslår därför huvudregeln kompletteras med möjlighet föratt en
fondkommissionsbolag teckna försäkring för kundmedlen och därmedatt
ha möjligheten tillhandahålla kundkonton i bolaget.att Rätten avtalaatt
bort huvudregeln således medersätts krav på försäkring för påsamtligaett
konto insatta medel. För det fall fondkommissionsbolag alternativ iett som
stället väljer anskaffa bankgaranti bör ingetatt hinder häremot resas om
därigenom skydd för kundmedlen skapas. Denna försäkring ellersamma
garanti skall godkänd bankinspektionen och utformad så ersätt-vara attav
ningen tillfaller kunden fondkommissionsbolaget försätts i konkurs.om
Fondkommissionsbolag inte tecknat försäkring eller anskaffatsom en ga-
ranti slag, skallnämnt enligt huvudregeln hålla kundmedlen avskilda iav
bank. För det fall gjorts från lagens huvudregel försäkringavsteg och
tecknats eller garanti anskaffats bör kunden i varje särskilt fall underrättas
härom. Detta kan göras kunden på kontoutdraget upplysesattex. genom

kontot placeratsatt i bank eller försäkratsgaranteratsom pengarna
bankinspektionen godkänd försäkringgaranti.genom av

Liksom tidigare utredningar har kommittén funnit begreppet inlåningatt
i möjligaste mån bör för bankinlåning. Kommittén förutsätterreserveras att
den framtida inlåningen hos fondkommissionsbolag får så gott ute-som
slutande karaktären förskottsinbetalningar för beordrade värdepappers-av
affärer. Medel på dylikt konto kommer innestå någonlängst månadatt
eftersom inbetalningarna i första hand syftar till underlätta likviditets-att
hanteringen och avslut och betalning vid kommissions-garantera större
affärer. Något hinder liksom i dag betala på förskottsinbe-mot räntaatt
talningar bör inte uppställas. I avsikt alltmer särskilja begreppet inlåningatt
och detta för bank föreslår kommittén fondkommissions-reservera att
bolagens förfogande kundmedelöver i framtiden bör benämnas förskotts-
medel och inte, för närvarande, inlåning på konto.som
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Rebelåning värdepapper9.6.4 avpantsatta

och fond-Samtidigt års lagstiftning fondkommissionsrörelsemed 1919 om
1919:242börsverksamhet tillkom med vissa bestämmelserlagen rättom

lagstift-tillhöriga fondpapper. Motivet för denförfoga överatt senareannan
de kundeningen rådande uppfattning hos fondhandlarebl. attvar a. en

spekula-företa förfoganden helst förpraktiskt vilkataget ex. egnasom -
på tid tilltioner likvider förutsatt deeller för fullgöra att utsattatt egna -

dedisposition lika slagställde antalägarens ett sompapper av samma
pådärför krav medgivandetLagstiftaren ställde ägaren attattmottagna. av

förfoga formbundet. Vidare villeskulle skeöver ettman gepapperen
påeffektivt ursprunglig panthavareskydd pantsättning strängaremot av en

villkor häftade hos denne. Lagen gjordes generelltde för vilkaän panten
tillämplig på utanför fondkommissionärer.panthavare, dvs. kretsenäven av

försäljningfondpapper för iI övrigt, dvs. vid innehav tillhörigtav annan
förvaring gjordes lagen tillämpligkommission, inköp i kommission eller för

på avtal vilken fond-fondkommissionärer. I lagen stadgades att engenom
erhållit för räkningkommissionär eller panthavare än äga-rätt att annans

särskild överenskom-förfoga fondpapper verkan inteöver utanrens omvar
Överenskommelsen skriftlig och endasthade träffats. skullemelse vara

såinnehålla beskrivas tyd-Vidare skulle fondpapperenöverenskommelsen.
från det förfogandeligt de kunde skiljas andra. Slutligen skulleatt som

avsågs gällde förSom redan tidigare redovisats pantsattanoggrant anges.
återbelånas i föreningfondpapper de inte fick panthavaren änannatatt av

inte överenskom-med den fordran utgjorde säkerhet för,panten omsom
sådan dvs.melse hade träffats detta i skriftlig handling nämnts,som nyssom

någotvärdepapperen. i fallinnefattande beskrivning Intenoggrann aven
fick återpantsättning överlåtelse fondpapperen för högre beloppeller ske av

medeller på Förfogande i stridvillkor hos panthavaren.strängare än
detstraffbart olovligt förfogandenyssnämnda bestämmelser omvar som

inte innefattade brott.grövre
återgivna tillde bestämmelsernaFondbörsutredningen konstaterade att

komplicera-fondpapperen onekligenskydd för allmänhetende pantsattaav
återfinansiering. aktiv för-till Ende fondkommissionärs möjligheteren

innehålletmedför i de värdepapperspostervaltning värdepapper att somav
enligtmedförderebelånas väsentligt med korta intervall. Dettakan växla

fondkommis-både ochbesvär för bankerutredningen naturligtvis avsevärt
med-införskaffaförändringsionsbolag. måste vid varjeDe senare ex.

värdepapperen.givande belåningen med specifik angivelsetill av
de kom-tillföreslå med hänsynUtredningen lagen,övervägde attatt

avskaffas.fondkommissionsfirmorna, skulleplikationer medförde förden
träffadeLagen inte enbart fondkommissionärer. Dengällde emellertid en

Devidare fondpapperkrets pant.mottog gavsomsomav personer som
på tidutredningenkredit fondpapper hade enligtsäkerhetmot senareav

fondkommissionsfirrnorna inteökat konstateradei antal. Utredningen att
bestämmelser. Ut-alltid på hade iakttagit lagenstillfredsställande sättett
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redningen ansåg hänsyn till den olägenhet lagens bestämmelser medför-att
de för fondkommissionärer och panthavare fick vika för det skydd densom

vilka investerar sådanai värdepapper avsågs i lagen.gav personer som
Utredningen föreslog därför bibehållas.lagen borde Emellertid be-att
aktades olägenheten den dåvarande pålagen det specifikatio-sättet attav

de avsågs föreslogs utgå till viss del.nen av papper som
Inom kommittén har diskuterats innebörden lagbestämmelsens ordaly-av

delse återpantsättning eller Överlåtelse fårinte ske för högre belopp elleratt
på villkor hos panthavaren. Följande försträngare än exempel har använts

belysa problemet.att

Aktieportfölj Kund A Kund B Kund B

Marknadsvärde 100 000 100 000 40 000-
Belåningsvärde 70 000 70 000 70 000——

Fondkommissionsbolaget förvaltar kunderna aktieportföljerA:s och B:s
vardera 100 000 Såvälkr. B har i bolagetA sina aktierpantsattom som som

säkerhet för belåningsvärde.krediter till aktiernas rebelånarBolaget deupp
på detta aktierna i bank. Eftersom återbelåning fåsätt inte ske förpantsatta
högre belopp påeller villkor de för vilka de häftar hos bolaget,strängare än

bolaget aktier värderade till 200 000 förpantsätter kr. fordranen om
140 000 kr. Efter någon tid minskar värdet på frånB:s aktier kraftigt -
100 000 kr. till går40 000 kr. Samtidigt bolaget i konkurs och banken
utnyttjar för reglera krediten till bolaget. För täcka sin fordranpanten att att
på bolaget 140 000 ianspråktarkr. banken 000A:s aktier 100 kr. ochom om
B:s aktier 40 00 kr. Genom de skiljsaktierna bolagetatt pantsattaom av
från fordringsbeviset återbelånasoch samband med detta i banken, harutan
inte banken kännedom rättsförhållandet mellan bolaget dess kun-ochom
der och kan därför i god förevarandei exempel i anspråk samtligatro tasom
A:s aktier. återbelånarNär bolaget A:s och B:s aktieri enhetpantsatta en

samband med fordringsbevisen, såledeskan inträffa går förlustigAutan att
äganderätten till de aktier skillnaden mellan marknads-motsvararsom

belåningsvärdet.värdet och iA stället oprioriterad fordran omges en
30 000 kr. i bolagets konkurs.

Om det i praktiken kan påtill det beskrivits börsätt som ovan
ifrågasättas inte på rebelåningsproblematikenlösning börom en annan
sökas. Den första frågan kan ställas inte bolaget rebelånat A:särsom om

påaktier villkorsträngare avtalats vid den ursprungligaän pantsätt-som
ningen. Dessa villkor beståskulle i aktier tillsammanssträngare A:s medatt
B:s aktier rebelånas i bank och A:s aktier därmed med sitt fullaatt svarar
värde för bolagets hela skuld till banken.

genomgångEn förarbetena till 1979:750lagen förfogarätt attav om
tillhörigaöver fondpapper på fråganinget beskrivnadetannan ger svar om

förfarandet återbelåningskulle på villkorutgöra de för vilkasträngare änen
de häftar hos panthavaren. alltsåLagregleringen, ursprungligen tillkomsom
är 1919, kan påbyggnad på den bestämmelsesägas utgöra finnsen som
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§ handelsbalken.intagen i 10 kap. 6
kunna utläsasårs skulle1919 lagtill attuttalandena i förarbetenaAv

med ford-sambandfondpappergäldenärersåterbelåning samtliga utanav
Även fondpappertillåten. de pantsattsskulleringsbevisen avsomomvara

fondkommissionsbolagets heladärmed försärskild gäldenär svararenvar
villkor.påbelåningåterbelåning strängareingendennaskuldsättning, utgör

tillhörigaförfoga översärskild lagSkälet till rätt attatt annanomen
kravuppställaansågs viktigt i lagdetfondpapper tillkom attatt envar

huvudpanthavarensida för över tagetfrånviljeförklaring pantägarens att
sidafrånSamtycke pantägarensåterbelåna fondpapperen.skulle ha rätt att

panthava-det tillpå så iendasttillkomst sättförelåg före lagensvid tiden att
kontraktsbestämmelserbland övrigafannsskuldebrevetutfärdaderen --

dis-medgivande för panthavarenhålletordalag attintaget i allmännaett
undertecknandeEttkrediter.försäkerhet avpanten egnasomponera

precisera-medgivande i detinnefattakunde knappastskuldebrevet ettanses
förutsatte.sedermeralagende hänseende som

på tidigarerebelåning, sättinteifrågasättaskunnaDet borde starkt enom
förarbete-Enligtvillkor.rebelåninginnebär strängareexempel visar, en
Panthava-på dettatolkasinte böra sätt.bestämmelsenemellertidtordena

ochrebelåning innebärdylikriskerinformeras deställetskall i enomren
på dyliktfår förfogapanthavaren övertill pantensamtyckeklart attettavge

sätt.
minskaremellertid i dag rutinerfondkommissionsbolag harFlertalet som

kundregis-datorbaseradeför. Genomi exempletde risker kunden A utsätts
det sigkund. Visarvarje enskildlöpande kontrollhåller överbolagenter en

dentäckerinteminskar ochfondpappersinnehavpå kundensvärdetatt
skuld tillsinreglerakundenbolaget,fordran kunden har i attuppmanas

kundenintekapital. Kanytterligaretillskjuta visstbolaget att ex.genom
bank,rebelåning iförfondpapperutnyttjat kundensdetta har bolagetoch

i bank ochpantsättningenfrånfondpapperkundenskan bolaget byta ut
försäljerfondpapperKundenssäkraremed andradessaersätta papper.

täckt.kundenfå fordran hosdärmed sinförbolaget att
fond-uppmärksammassvår och ävenrebelåningsproblematikenAtt är av

rebelåningsavtaldemall tillframgårkommissionsbolagen som nuav en
rebelåning.på avtalexempelFig 9.2används, fig. 9.1.allmänt är ettett om

doktrinjuridiskochdebattartiklaribehandlatsharProblematiken även
ståndpunkter.skildaredovisatsakkunnigavarvid

rebelåningenframgårframtagitkommittén pantsat-materialAv det att av
fondkommis-förbetydelsemindrefått alltfondpapper relativt settta en

ingår idemfleratordetill dettasionsbolagen. En orsak att numeraavvara
dennaberoendemindrebolagengjort typkoncerner,större avavsom

fondkommissions-Kommitténsupplåning.sinför attpantsäkerhet anser
Detsäkerheter.formberoende dennaskallgenerellt intebolagen avavvara

hjälpupplåning medklara sinbolag skallså dessabör allmänt avattvara
med stödfalliutveckling ellertillgångar rörelsensoch annatsina avegna

värdepappersmarkna-på svenskadet denifrågasättsharsina Detägare. om
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Fig. 9.1 Utdrag avtal rebelåning aktierpantsattaavur om

§ X
Såsom §säkerhet för sina åtaganden angivenenligt i 1 skall Arevers
pantförskriva belåningsvärdeoch till B överlämna aktier till med svaran-

låneskulden.de Härvid skall beaktas aktierna endast kan god-mot att
såsomkännas till de belopp för vilket häftaraktierna hos A. Dettapant

belopp, belåningsvärde,nedan kallat skall vid varje tid kunna utläsas ur
bokföring. förbinderA:s sig iakttaga denna begränsning.A att noggrant

Sker förändring i det belopp för vilket skyldigaktierna häftar hos A Aär
förstärka mån.i motsvarandeatt panten

Förskrivning omfattar avkastning och varjeävenpant pantensav
hårflytande rättighet.pantenannan av

Med sålundai det följande allt omfattas pantför-pant avses som av
skrivning.

Vid pantförskrivning skall försäkra, på medA A grund ägarnaatt av
till de träffade skriftligaaktierna överenskommelser,pantsatta upp-

årsrättade enligt formföreskrifterna i 1919 lag vissa bestämmelsermed
förfoga tillhöriga fondpapper,rätt över äger rättatt att pant-om annan

förskriva påaktierna till B för belopp och villkor skett.som

§ Y
I de fall då någon låntagareA:s reglerar hela sin skuld till skallA, Aav

utfåde aktierna det antal,äga rätt att pantsatta motsvararsomur
låntagarens hela innehav, dock under förutsättning detendast att sam-

belåningsvärdet,manlagda §bestämt enligt bestämmelserna i X ovan,
de kvarvarande aktierna icke understiger skuld till B.A:spantsattaav

Skulle värdet kvarvarande aktier nämndaunderstiga skul-pantsattaav
såsomder, skall säkerhet med såA kontanta medelpantsätta stort

belopp detsamma jämte belåningsvärdet å kvarvarande aktieratt svarar
skulderna.mot

jämvälA skall de aktierna aktieräga rätt att pantsatta uttagaur
låntagaresrepresenterande endast del innehav. Dylikahelaen av resp.

får föregåendeske endast under förutsättning i stycke.uttag samma som
I stället för då låntagare enligtaktier hos Aatt uttaga pantsatta ovan

helt eller delvis reglerar sin skuld till låntagarenA A till levereraäger att
andra rebelånatsaktier de hos sistnämndaB. De aktierna skallän som

ingå såsomalltjämt säkerhet för lånet hos B.

§ Z
A skall vid pantförskrivning tillställa förteckningB upptagande deen

låntagarnasolika låntagarenskuldbelopp och antalet tillhöriganamn,
aktier. Förteckningen, skall bestyrkt bolagets revisor, skallsom vara av

såsummerad därav framgår fordringar ochA:sattvara summan av
sammanlagda antalet aktier.

Vid §Yaktier enligt bestämmelserna i första andraochuttag av
styckena skall lämna B anvisning vilken låntagareA uttagenom avser

låntagarens återståendeoch skuld och kvarliggande aktier.
§Vid förfarandet enligt Y sista stycket skall anvisningA lämna B om

låntagarevilken med förfarandet låntagarens återståendeochsom avses
skuld kvarliggandeoch aktier.
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Å§
Uttag iaktier sker avlämnande kvitto exemplar.mot ettav

Å kvittot medel,skall förtecknas de aktier ocheller de kontanta som
samtidigt med pantförskrivs och överlämnas till B.uttaget

§ A
förbinderA sig

låntagarna föri sina med intaga bestämmelser, möjliggöravtalatt som
A iakttagande uppsägningstid avtalen med skyldig-uppsägaatt utan av
het för återbetala månader,kunden sin skuld inomatt sex

på upphörandeanfordran avtalet till omedelbartBzs uppsägasamt att
dels för den aktierna enligt bedömande ickehändelse de B25pantsatta
längre belopp för vilket häftar hos Bfullgod säkerhet för det deutgör
och dels lånet på iför den händelse förfaller grund bestämmelsernaav
§A nedan.

Ö§
Panten skall för i depå bankens notariatavdel-förvaras Bzs räkning hos
ning enligt tid gällande allmänna be-de för förvar vid varjeöppet
stämmelserna.

värdepappers-allmänhetensberoendeinstitutden bör finnas är avsom
liksomallmänheten närupplåning. Till detta kommerdepåer för sin att -

rebelå-beaktansvärd riskförkontoinlåningendet gäller utsätts genomen-
vidarepantsät-för bolagetså avtalofta rätt attningen. Det torde att omvara

Även härfrån bolaget.kreditför kundensförutsättningkundaktier ärta en
rebelå-konsekvensernade fullasvårtgäller den enskilde har att avatt se

heltkommitténhar övervägtanförda skälen attPå deningsavtalet. grund av
lagstiftningendiskuteraderebelåning dentillbort den möjlighetta nusom

arbetetpågåendedetemellertid kompliceralösning skulleEn dylikger.
däm-hakanskeochpenningmarknadscentral ävenmed tillskapa enatt en

affärssystem.liknandeframtiden byggapå ipande effekt arbetet att upp
följandepenningmarknadscentral kanmedarbetetNär det gäller en

penningmarknadscen-databaseradeplaneradei denanföras. Registrering
penningmarknadsaktörer.fåtalendastPmCtralen skall ett storaavse

värdepap-Övriga förvaltarregistrera sinaförslaget tillhänvisas iaktörer att
iMedlemmarnafondkommissionsbolag.bank elleri systemet genomper

kontaktstå ständigiskallaktiebolagsformskall drivas icentralen som --
ägande-ochLikvidomedelbart.affärer matchasinsändamed denna och

medlemmarnasTankendag. ärsamtidigt atträttsöverföring skall ske nästa
iförvarasställetipå marknadenfinnasskallvärdepapper inte utan en

krävsstabilitetdepå PmC. Föri systemets engaranteraattgemensam
dennafyllaskallPmC-bolagetresort. Avsiktenlender of last är att

säkerhet iskall halån till medlemmarnaför sinafunktion och bolagetatt
PmC.deponerade hosvärdepappersinnehavform i medlemmarnaspantav

rebelåningvarvidriksbankenirefinansieradelån föreslås bliDessa av
skallPmCTankenaktualiseras. ärvärdepappersinnehav attmedlemmarnas
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Fig. 9.2

REBELÅNINGSAVTAL

Mellan FONDKOMMISSION AB, nedan
åkallad panthavaren, sidan ochena

Kund OrganisationsnrPersonnr

Postutdelningsadress

Ortsadress Tel bostad Tel kontor

nedan kallad kunden, å andra sidan, träffas följandehärmed överenskom-
melse avseende de värdepapper, kunden har överlämnat till panthava-som

och panthavaren för kundens räkning mottagit.ren som
1979:750Enligt lagen förfoga tillhörigarätt värdepap-överattom annan

medgiver kunden härmed uttryckligen, panthavaren förfogaägerattper
över ovannämnda värdepapper sålunda,pantsatta

panthavaren skilja från fordringen, för vilken den häftar,att äger panten
och i sin hos de pantförskrivna värdepapperen, ellerpantsättatur annan
överlåta till dem, dock under inga förhållandenpanträtten för högre belopp
eller på villkor hossträngare panthavaren.än
Vidare medgives panthavaren vid förekommande växlingarrätt vär-att av
depapper, vid fondlikvider eljesteller vid liknande behov förfoga över

och därvid utbyta de värdepapperen andrapanten pantsatta mot av samma
slag och värde.

Ort Datum
FONDKOMMISSIONAB

Kundensunderskrift

tillse medlem alltid möjlighet få tillgånghar till de medelatt atten som
behövs för likvidavräkning skall kunna genomföras i PmC-systemet ochatt
till säkerhet för alltsådenna kredit skall PmC ha i värdepapper.panträtt
Om medlemmen lånetinte skulle kunna lösa kommer PmC behövaatt
realisera För mindre krediter kommer PmC ha kapitalpanten. att ett eget

PmC själv lånakan felande medel till medlemmen. Omgör att utsom en
PmC-medlem däremot finansierainte kan inbetalning avsiktenstörre ären

PmC skall ha kreditlöfte från erhålla lån vidareriksbanken föratt ett att
utlåning till medlemmen. För detta löfte kommer riksbanken PmCatt av
kräva i värdepapper vilka medlemmen hos PmC.pant pantsatt

Kommitténs arbete med rebelåningsproblematiken pågrundar sig det
skydd måste tillförsäkra såden enskilde kunden denne intesystemet att
drabbas oförutsedda förluster på rebelåningen. framgåttgrund Somav av

redovisningen finns det många oklarheter i tillämpningen lagstift-av av
ningen på områdedetta kundens ställning vid fallissemanggör att ettsom
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rebelå-ocksåframgårredovisningenosäker. Av atthos panthavaren är
uppbyggnadenförförutsättningsammanhang kanningen i vissa avvara en

anskaffasyfterebelåningen har änPmC däraffärssystem attett annattyp
värdepappersdepåer.kundersenskildamed hjälprörelsekapital av

förbudlagstiftning,i gällandeföreslår huvudregeln motKommittén att
nuvarandeföljd härav deoch tillundantagslöst,rebelåning, gällaskall att

skrift-hjälpmedfrån huvudregelnundantagmöjlighet tillreglerna med av
utvecklingsarbetetkommitténbort. Däremotligt avtal, skall atttas anser

rebelåning därförbudhämmasinte börmed affärssystem motgenomnya
fåbankinspektionenfylla. Därför börteknisk funktiondenna kan ha atten

PmC ellerdylikagodkännandesamband medmöjlighet i typsystem,att av
rebelåning.förbudfrånundantag lagensliknande, medge mot

förbudredovisade skäl skalljämtekonkurrensneutralitetsskälAv ovan
kreditmarknadsbolag.omfattarebelåning värdepapper ävenmot av

Kreditgivning9.6.5

9.6.5.1 Inledning

verksamhetfondkommissionsbolagensingår sedan gammalt iKreditgivning
värdepap-förvärvunderlätta kundershuvudsakliga syfteoch dess är att av

dennågra bestämmelserinnehöll inteårs fondkommissionslag1919 omper.
fondkommissions-sidanfick driva vidverksamhet fondkommissionär aven

banklagstiftning-reglerad iverksamhethandel medan bankernas noga var
fondkommis-omfattningenSåledes begränsningfanns i lag ingen avaven.

fond-anknytning tillnågot desskreditgivning eller kravsionsbolagens
möjligheterbegränsades bolagenskommissionshandeln. Genom FkL att

uppräknades ochsidoverksamhetertillåtnadriva sidoverksamhet attgenom
erforderligt förvadbegränsades tilldefinierades i lagen attsamt varsom

fondkommissionshandeln.underlätta
i 13regleraskreditgivning enligt FkLtillFondkommissionsbolagens rätt

får, underlättaförfondkommissionsbolag§§.och 21 Här stadgas attatt
kredit be-lämnasamband med denna,fondkommissionsrörelsen, i mot

påkravetLagstiftaren hari fondpapper.tryggande säkerhet att somgenom
ändamålet tillåtamedfastslagitfår godtas endast fondpapper,säkerhet att

under-förkreditgivning, nämligenbedrivafondkommissionsbolagen attatt
i fondpapperbetryggande säkerhetMedlätta fondkommissionsrörelsen.

Omfatt-fondbörs.vidinregistreratsi första hand fondpapperavses som
påtagligtåren stigithar under deningen sidoverksamhetdenna senasteav

framgår tabellökning. Dettaårskiften kraftigi samband med skeroch aven
kreditavdelningar-utvecklingen belysas9.9. bankernas del kanFör genom

medsambandofta harvärdepapper vilkenutlåning säkerhet i ettmotnas
tabell 9.8.bankernas fondkommissionsrörelse, se
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9.6.5.2 Fondbörsutredningen

En huvudfrågorna för fondbörsutredningenav den ekonomiskavar om
verksamhet fondkommissionärerna traditionellt brukar vidsom sidanutöva

den egentliga kommissionshandeln, inverkadeav menligt på förtroendet för
branschen. När det gällde kreditgivningen, frågandet ställningatt tavar om
till kommissionshandel skulle få förenas med kreditgivningom eller om
detta medförde några risker eller rubbade tilltron till kommissionärenatt
hade vilja och förmåga i varje situation tillvarata kommittenternasatt in-

på bästatresse sätt.
Utredningen redovisade efter gjorda undersökningar huvuddelenatt av

fondkommissionsbolagens krediter lämnades till kunder vilka regelmässigt
anlitade bolagen för sina värdepappersaffärer och stod i kontoku-ettsom
rantförehållande till dessa. Säkerheten för krediterna utgjordes vid ut-
gången åren 1974 och 1975 enbartnästan aktier och i begränsadav av -
utsträckning premieobligationer. Syftet med kreditgivningen iav var-
första hand underlätta förvärvatt värdepapper anmärkningsvärtav men var

även det vid den tidpunkten tillåtet- bolagen bedrevom relativtattvar- en
omfattande kreditgivning för andraäven ändamål. Undersökningarna visa
de också bolagen i vissa fallatt ställde garantier på sättsamma som var
brukligt i banker.

Fondkommissionsbolagens kreditgivning inte be-nämntsvar som ovan
gränsad i 1919 års fondkommissionslag. Däremot redovisade utredningen

det i praxis utvecklats vissaatt begränsningar. Liksom för bankerna krävdes
i princip betryggande säkerhetatt skulle ställd för krediterna. Vidvara
belåning aktier fick krediterna inte överstiga den gräns, markeradesav som

bankföreningens belåningsvärden, nedanav under avsnittvarom mera
9.6.5.3 Dessutom fondkommissionsbolagen i praktikenvar tvungna att
beakta banklagens bestämmelse för alltför krediterstorasom varnar en
hand. För aktiebelåningen i bank gällde helt naturligt banklagens bestäm-
melser kreditgivning.om

En förutsättning för bank skulle erhålla tillståndatt fondkom-drivaatt
missionsrörelse redan enligt 1919 års lag rörelsen kunde blivar att antas
till skada för det allmänna. Skälet till regeln de risker ansågvar som man
ligga i banken uppträdde bådeatt kreditgivare och fondkommissionär.som
Bakom detta låg tidigare erfarenheter bankers frikostighet då det gälldeav
krediter kunder, dem tillhandlat sig värdepapper, och far-som genom
hågor för denna frikostighet skulleatt upphov till överdriven ochge en
osund spekulation.

Enligt utredningen torde bakgrunden till betänkligheterna då riktadesatt
främst bank ha varit det på denmot tiden fanns åtskilligaatt mindre banker.
Utredningen anförde har verksamhetsgrenen fondkommissions-att numera
rörelse i bank i allmänhet särskild chef direkt underställd verkställandeen
direktören. Den för verksamhetsgrenen kreditgivning också iärsom svarar
allmänhet direkt underställd den verkställande direktören. Risken för en
sammanblandning de båda verksamhetsgrenarna på det kredit-sättetav att
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givningen användes på fråntill allmän synpunkt icke önskvärt sättatt ett
stödja fondkommissionsrörelsen tedde sig därför enligt utredningen inte
längre påtagligt.särskilt

Utredningen ansåg det i viss mån diskutabelt medge fond-att attvar
kommissionsbolagen jämte fondkommissionsrörelsen bedriva kre-rätt att
ditgivning. påDetta grund de krediter beviljades kundeattav som vara
betydande belopp och väsentligen överstiga vad låntagarna skulle ha kunnat
erhålla i bank där kreditprövningen sker organisatoriskt samband medutan
fondkommissionsrörelsen och där kredit för placering i värdepapper vägs

kredit ändamål.för andra Utredningen konstaterade fondkommis-mot att
sionsbolagens möjlighet kredit frånhade betydelse konkurrens-att storge
synpunkt. Utredningens avsikt skapa konkurrensneutral lagstiftningattvar
och den påuttalade den redan grund föreslåhärav benägenatt att attvar
fondkommissionsbolagen skulle kredit. Avgörande föräga rätt att ut-ge
redningens ställningstagande, princip låta behållai bolagen sin rättatt att
med kommissionshandel förena kreditgivning, tillgång till kredit iattvar
enkla former hos bolagen medverkade till kundernas placeringar igöraatt
värdepapper likvida och hela marknaden därmed smidigare än annars.

Utredningen föreslog således fåfondkommissionsbolagen skulle be-att
hålla kredit för fåbolagen inte skulle karaktärenrätten att attge men av
kreditinstitut föreslogs kreditgivningen uttryckligen skulle begränsas tillatt

sådan utlåning erforderlig för underlätta handel i kom-att är attavse som
mission. Fondkommissionsbolagen ålades inte i varje enskilt fall under-att
söka huruvida krediten användes för förvärva värdepapper elleratt utan
kreditgivningens anknytning till fondkommissionshandel borde i stället do-
kumenteras den form säkerhet krävdes. följdSom häravgenom av som en
ansåg utredningen såsom fåbolagen säkerhet endast bordeatt mottaga
värdepapper på förelåginregistrerats fondbörs eller det sannolikaattsom
skäl årvärdepapper skulle komma inregistreras inomatt mottaget att ett
från avtalet.

Utredningen uttalade vidare beträffande belåningenden praxisatt av
börsnoterade upprätthållitvärdepapper bankinspektionen borde bibe-som
hållas. Belåningsvärdena borde därvid tjäna riktmärke och utgörasom en
högsta för den kredit kan visst slag säkerhet. Dengräns mot ettsom ges av
del belåningsvärdekredit överstiger säkerhetens borde enligtav en som

tillåtenutredningen jämställas med blancokredit och i princip inte varaen
för fondkommissionsfirmorna.

9.6.5.3 belåningsvärdenBankföreningens

Som kreditgivningtidigare redovisats fondkommissionsbolagens tillrättvar
inte årsreglerad i 1919 fondkommissionslag denna i praktikenrättmen var
begränsad. En de i praxis utvecklade begränsningarna fastställandeär avav

belåningsvärde.värdepappers maximalaett
frågaI kravet på säkerhet har bankerna utbildats enhetliginom enom

praxis i det de i princip tillämpar Svenska Bankföreningen rekom-att av
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menderade belåningskurser. Denna praxis har långtsina tillbaka irötter
tiden och fram förhållandenaväxte på aktiemarknaden under förstaur
världskriget. Spekulationen i aktier hade då fått sådan omfattning ochen
inriktning ansågsden innebära betydande risker för bankerna.att Enligt
bankinspektionen hade den osunda utvecklingen främstasin orsak i den
alltför liberala kreditgivning för spekulationsändamål åtskilliga bankersom
praktiserade. För råda bot på missförhållandena Svenska Bank-att antog
föreningen på årsmötesitt år 1918 regler för medlemsbankernas aktiebelå-
ning, innebärande bl. föreningen fastställda belåningskurser iatt regela. av
icke skulle få överskridas, belåning aktier med tillämpning högreatt av av
kurser och fyllnadsborgen metod tidigare flitigt kommit tillen som an--
vändning fick medges endast undantagsvis och k. marginalväxlaratt s.—
icke någraunder omständigheter fåskulle diskonteras.

Svenska Bankföreningens belåningskurser fastställs fortlöpande av en
kommitté, med för inte bara medlemsbankernarepresentanter ocksåutan
PKbanken fondkommissionsbolagen. Belåningskursernasamt som anpas-

efter utvecklingen på aktiemarknaden liggersas mellan 40 och 80 % av
börskurserna med flertalet mellan 55 och 70 %.

Enligt vad kommittén inhämtat har bankinspektionen vid sina kredit-
undersökningar funnit bankföreningens rekommendationeratt beträffande
belåningskurser i huvudsak följs såväl banker fondkommissions-av som
bolag. Detta har även för bolagen bekräftatrepresentanter till kommittén.
Däremot det inteär ovanligt andra institut avviker frånatt rekommendatio-
nerna.

överväganden9.6.5.4

Två de fastslagna principerna för kreditmarknadenav fondkommis-är att
sionsrörelse bör drivas avskild från finansiell verksamhet ochannan att
ägande och kreditgivning inte skall blandas. När det gäller värdepappers-
marknaden krävs denna inte och påverkasstörsatt andra verksamheter iav
allt för utsträckning. Nämnda principerstor tillgodoser detta krav samt

kravetäven på allmänheten skall kunnaatt hysa förtroende för fond-
kommissionärerna dessa har så fri och oberoendeatt ställninggenom en

möjligt. Kommittén till följd härav fondkommissionsbolagenssom anser att
huvudsakliga uppgift skall förmedla värdepapperatt och derasvara att
verksamhet vid sidan härav liksom skall begränsad.nu vara

Det kan frågaisättas de angivna principerna och riktlinjernaom upp-
rätthålls dem i dag bedriver fondkommissionsrörelse. Vadav som gäller
bankerna har principen brutits dessa vid sidan sinatt övrigagenom av
verksamhet bedriver fondkommissionsverksamhet kan integ-som vara mer
rerad tidigare,än detäven finns påexempel Flertalet fond-om motsatsen.
kommissionsbolag är starkt knutna till investmentbolag eller indu-storanu
striföretag. Stora aktieägare kan i dag använda sig fondkommissions-av
bolagen plattform för handel med värdepapper.som egen
Fondkommissionsbolagsformen kan i vissa avseenden medföra skattemässi-
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för-handelslagretnedskrivningsmöjligheterna ärfördelar attgenomga
månliga.

och härigenomfondkommissionsbolagförvärvatNågra finansbolag har
Vidare förekommerbank.med merchantnågot jämställasbildat kan ensom

påsysterbolag ellerfinansbolagfondkommissionsbolag och äri flera fall att
och tillbankernadriverDessutomkoncern.finns inomsättannat samma -

fondkommissionsbolagfinansbolag,inärstående verksamhetbankerna -
in-lagstiftarensifrågasättas intedärförkreditaktiebolag. Det kanoch om
blikommitefter hand alltverksamheternaintegritet itentioner attmerom

chimär.en
fond-ägandesambandet mellanfråganden viktigaNär det gäller avom

till vadnärstående frågor hänvisaskreditgivning ochochkommissionsbolag
11.4.under avsnittkoncernerfinansiellaanfört andra slagkommittén om av

fondkommissionsbolagensbegränsadesframgår redogörelsenSom av
infördes be-det i FkLkreditgivningmöjligheter bedriva attatt genom

detta harfondkommissionsrörelsen. Trotssamband medstämmelser om
ikraftträdandeefter lagenssidoverksamhetformomfattningen dennaav av

tillåtaskäl föreliggerbärandeharkraftigt. Kommittén attökat övervägt om
verksam-omfattningenellernuvarande reglerkreditgivning enligt avom

stridiför inte kommaytterligaremåste begränsasheten medför den attatt
struktur.kreditmarknadensförmed fastslagna principer

konkurrensneutral lag-såmålsättningar skapakommitténs ärEn attav
konkur-fondkommissionsbolagen skall kunnamöjligt.stiftning För attsom

anknytning tillhar vissfondkommissionsrörelser,med bankernas somrera
någon formbedrivamåste bolagen hakreditavdelningarna, rätt att av

kredit-dennauppfattningdet kommitténskreditgivning. Dessutom är att
värdepappersmarknaden bl.förhar betydelse attgivning stor genoma.

likvida ochblirvärdepapperplaceringar ikundernaslikvida medel placeras,
fondkommis-falldetoch smidigare. Förblir enklarehandelnattgenom

kunder skulletill sinalåna medelfråntas möjlighetensionsbolagen utatt
långivareandravända sig tillnärvarandeutsträckning fördessa i änstörre

uppfattning,kommitténsvärdepappersaffärer. Det ärför finansiera sinaatt
specielltutveckling,sådannackdelar meduppenbara motdet finnsatt en

belåningsvärdenarekommenderadebankföreningendebakgrund attav av
fond-föreslår därförlångivare. Kommitténsamtliga attinte tillämpas av

förenakommissionshandelmedbehållafår sinkommissionsbolagen rätt att
sålundaKommitténgällande regler.medkreditgivning i enlighet ansernu

kreditgivning,fondkommissionsverksamhet ochsambandet mellan somatt
värdepap-säkerhet ikreditgivning skall skeskapas kravet motattgenom

pålösningarandraundersöktharfördelar. Kommittén ävenhar klaraper,
Vidare harlämpliga.mindredessafunnitdetta sambandsproblem ment

åläggasambandskravetskärpningkommittén diskuterat attgenomaven
till.användsvad medlenbolagen kontrolleraatt

övervägande skälfram tillkommithar kommitténSammanfattningsvis att
börtillämpa,enkeli praktikennuvarande regeln, ärför den atttalar att som

också i fortsättningen.gälla
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I kommittédirektiven anförs fondkommissionsbolagens kreditgivningatt
har ökat och i praktiken sig företagsfinansiering.närmat Kommittén anser

kreditgivningsverksamhetensatt volymökning de åren till delsenaste stor
kan förklaras marknadens totala expansion. Däremot har inte kommitténav
funnit kreditgivningen, uteslutande skeratt säkerhet i värdepap-motsom

har karaktären företagsfinansiering och verksamheten kan kom-per, attav
i konflikt med fondkommissionärernas huvuduppgift förmedlama vär-att

depapper för räkning.annans

9.6.6 Upplåning
För anskaffa rörelsekapital använder fondkommissionsbolagenatt i dag,

detutöver kapitalet, kunders påmedel konto och kundersegna pantsatta
värdepapper. Det främst handelnär med värdepapper för räkning ochegen
den kreditgivning fondkommissionärerna åtsig kräverägnar rörelseka-som
pital. För sin upplåning utanför kretsen fasta kunder vänder sig fond-av
kommissionsbolagen till långivare.olika Den upplåning det frågahär är om

i alltäger väsentligt eller i form checkräkningskredit imotrum revers av
bank. Den främsta finansieringskällan bank denna på årär även om senare
minskat något i betydelse. Bankkrediterna formellt kortfristigaär imen
praktiken tillåts fondkommissionsbolagen årvanligen efter år omsättaatt
dem. Upplåning utanför banksystemet har oftast formen reverslån. Förav
flera fondkommissionsbolagen har det blivit allt vanligare upplå-av att
ningen kommer från moderbolag eller andra närstående företag. Denna typ

upplåning i långfristigallmänhetär och vanligen någotställs inte krav påav
säkerhet.

Fondbörsutredningen ansåg fondkommissionsbolagen borde ha möj-att
lighet alltfort finansiera såvälsig i bank utanföratt banksystemet. Närsom
det gällde kreditgivning utredningen avstånd från tanken tillåta såtog att en
omfattande kreditgivning fondkommissionsbolagen fick karaktärenatt av
kreditinstitut. Utredningen föreslog därför förbud för fondkommissions-ett
bolagen verkställa sin upplåning utfärdaatt för den allmännaattgenom
rörelsen avsedda förskrivningar. Förbudet upplåna medel dettaatt sätt
föreslogs omfatta vissa tilläven fondkommissionsbolaget närstående.

§I 14 FkL stadgas fondkommissionsbolag får utfärda obligationer,att
förlagbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.

Fondkommissionsbolagen har möjlighet anskaffa rörelsekapitalatt ge-
upptagande förlagslån. Kommittén föreslår i avsnitt 9.6.10nom av om

kapitaltäckning, fondkommissionsbolagen i framtiden i sinatt kapitalbas
skall tillgodoräknaäga rätt sig förlagslån intillatt belopp motsvarandeett
bolagets kapital. Kommittén har efter såeget långtsträvat möjligtatt
utforma konkurrensneutrala regler för olika institut. Mot denna bakgrund
och med beaktande de skärpta kapitalkrav kommittén föreslår, bör detav
enligt kommitténs mening öppnas möjlighet för fondkommissions-ävenen
bolagen kunna finansiera sig marknaden.att Bolagen bör därvid äga rätt

utfärda förlagsbevis eller vissa andra för denatt allmänna rörelsen avsedda
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för detfondkommissionsbolagfår följdtillförskrivningar. Förslaget att ett -
kreditmarknadsbolag intelikhet medbolagsordningen -iframgårfall det av

marknads-andraellerobligationerlånafrånavstängdaär motatt upp
papper.

Intressekonflikter9.6.7

Inledning9.6.7.1

har lag-fondkommissionsrörelseårs lag1919Alltsedan tillkomsten omav
uppträdaligger iintressekonfliktdenmedvetenstiftaren varit attsomom
förmed värdepapperhandlarsamtidigtkommissionär egenmansomsom

konstateradeframgårlagenförarbetena till den atträkning. Av att man
fullgjordeintekommissionärerfå följdsådan kunde till etthandel att

Då ansågfördelaktigastepå för kunden sättet.kommissionsuppdrag det
alltförinnebärasådan handel skulledirekt förbud ettdock motatt ettman

på frivillighetenssig kunnatroddehårt utvecklingen. I ställetingrepp i man
enligtbestämmelsesyfteinförde i dettahandel ochbegränsa dennaväg en

bereddesfondkommissionsrörelse,drivavillevilken enskild somperson,
förbandhanför rörelsen,anskaffandet kapitalfrågaviss lättnad i omavom

sigvisadesjälvinträde. Deträkning ellerhandla för görasig inteatt egen
därförfickutnyttjades. I FkLmöjlighet inte allspraktiken dennaisnart att

frågan lösning.en annan
frågan.påsynpunkterföljandehuvudsakanlade iFondbörsutredningen

etikkoderfrivilligamöjligheter,Branschrepresentanternas att genomegna
felskydd misstag,effektivtochkontinuerligtbereda kundkretsen motett

ochkommissionärenintressekonflikt mellaneller i fallövergrepp upp-av
måsteKundertillräckliga.intemeningenligt utredningensdragsgivaren, var

fullgörpå kommissionärenuppdrag kunna litasålunda varje enskiltvid att
Konkurrensenfördelaktigapå kunden sättet.sina åligganden det för mest

för mindreskydd, särskilt intetillräckligtintedärvid enligt utredningengav
skälperioder. Demissbruk under kortaremedvetetuppdragsgivare, mot

utredningens mening.enligtövervägdesärskild regleringtalade försom en
fondkommis-skyddasikteutredningen reglerDärför föreslog atttogsom

uppstå dvs. situa-intressekonflikt kundekunder det fallsionärernas för en
motstående intressen.kunden harkommissionären ochtioner när

olikainternationellt lösts sätt.intressekonflikten harDen beskrivna
aktier ellerinnehafondkommissionärförbjudaheltEn metod är attatt

räkning. Enförhindra handel föroch därigenomandra värdepapper egen
handel.för dennadetaljerade reglerländer hai fleraär attannan som --

så möjlig-två metoderdessakombinationsigMan kan tänka attaven
intesamtidigt vissabegränsasräkningheterna till handel för somegen

dataområdetpåutvecklingenSlutligen hardetaljerade regler införs.alltför
marknadengenomlysningeffektivmöjligheter till attöppnat genomaven

och avslutssys-centralt registrerings-tillalla gjorda affärer ettrapporteras
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från vilket all affärsinformation löpande offentliggörs. deAvtem nu upp-
räknade modellerna valde fondbörsutredningen utsträckningi begränsadatt
tillåta fondkommissionär bedriva handel för räkning.egen

någotIntressekonflikt annorlunda föreligger fondkommissio-slag närav
någonuppdragsgivare har till honom närstående. Det kannären ärsom som

fondkommissionårens närståendeeller handlarägarevara ge-annan som
kommissionären, fåanvänder kommissionären för information ellerattnom

för kunna påuppträda marknaden.att anonymt
De sambandsproblemen liksom intressekonflikten i egenhandelns.

kan lösas på olika sätt.

9.6.7.2 Självinträde

Handel åtari kommission innebär uppdragstagare, kommissionär, sigatt en
för räkning, kommittenten, i sälja eller köpaatt egetannans men namn,

värdepapper eller Rättsregler sådana finns iuppdrag lagenannat.varor, om
1914 kommission, handelsagentur handelresande. skillnad frånoch Tillom
1919 års innehållerfondkommissionslag FkL bestämmel-erinran atten om

årshandelskommission i 1914 kommissionslag i den mångällerserna om
särskilda bestämmelser inte i FkL. Syftet införandet dennamedges av
uttryckliga hänvisning till kommissionslagen inskärpa fondkom-att attvar
missionärernas verksamhet regleras kommissionslagen.även av

Rätt till sjålvinträde påkan kommissionären ha grund avtal, handels-av
bruk eller återfinnssedvänja. Bestämmelserna sjålvinträde, iannan om som

§§40-45 1914 års kommissionslag, tvingande Regeln innebärär natur. attav
kommissionären, han meddelar uppdrag utförts, uttryckligennär att ett
skall tala för kommittenten kommissionären ellersjälv köpareärattom
säljare. Kommissionären alltid skyldig informera k.kommittentenär att s.
sjålvinträde Vill kommittenten gällande kommissionärenägt göra attrum.
inte berättigad uppehålltill sjålvinträde, skall han oskäligt efter detär utan

meddelandet sjålvinträde tillhanda meddelakommit kommittentenatt om
kommissionären fårdetta. I fall han inte avvisa självinträdet. Kom-annat
missionären skyldig sjålvinträdevid tillvarata kommittentens intresseär att
med utförhan sitt uppdrag sluta avtalnär attsamma somomsorg, genom

tredje frågamed det pris, sjålvinträde fårI till vilket sker, dettaman. om
inte i något fall mindre fördelaktigt för kommittenten detsättas än som var

dåvid den tidpunkt kommissionärengängse avsände meddelandet om
sjålvinträde eller muntligen detta tillkänna. Om kommissionär i stridgav en
med det förhållandetverkliga och bättre vetande uppgivit för kommit-mot

uppdraget utfört, han, kommittenten det, skyldigyrkarär ärtenten, att om
fullgöra avtalet sjålvinträde skett då uppgiften lämnades ochatt som om

redovisa det pris skulle beräknats vid sjålvinträde.som
Vid sidan sin centrala roll förmedlare värdepapper mellanav som av

köpare och säljare, bedriver fondkommissionären tidigare nämnts,som
handel för räkning med hjälp sitt handelslager. Fondkommissionä-egen av

till sjålvinträde i kommissionsaffärer har samband medrätt näraettrens
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detför räkning. Närdennes hålla handelslager och handlarätt att ett egen
dettatill självinträde har kangäller redogöra för vilken funktion rättenatt

fondkommissionär harOmenklast belysas med följande exempel. enen
påutbudetfrån fråga visst aktier ochköporder kund i antaletten om

affär tilluppgår motsvarande antal, kan kommamarknaden inte till en
utfyllnad sker medstånd inträderfondkommissionären själv attgenomom

dvs.fall,Självinträde kan ske idennes lager. även motsattegetpapper ur
efterfrågastillfälletsäljorder vidantal änstörreettom somen avser papper

överskottet ochi marknaden, kommissionären själv taratt uppgenom
liknandeEnbehåller det försäljningstillfällei sitt lager till dess ett yppas.
samtidigtpaketaffär, dvs.situation föreligger då kund vill k.göra enen s.

efter-då marknaden intesälja visst och Finns iköpaett ett annat.papper
frågan på ifrågavarande till angiven kurstillgång detrespektive papperet

respektive säljare ochkan fondkommissionären själv träda in köparesom
därigenom slutföra den beordrade affären.

kommissionärenDet föreligger intressekonflikt mellanalltid latenten
itill självinträdeoch kommittenten kommissionären utnyttjar sin rättnär

det lagret. Denhandel sker medkommissionsuppdraget och papper ur egna
självinträde skalli kommissionslagen fastslagna principen, anmälanatt om

eventuell intressekonfliktske efter uppdraget slutförts, innebär attatt upp-
uppdrag tvingas anmäladagas först kommissionären efter avslutatnär att

då till kommittentenhan själv köpare säljare och deteller ärär attatt upp
handla aktivt för avvisa självinträdet.att

komplement till reglernaFondbörsutredningen övervägde att, omsom
självinträde och före-särskilda regler förhandel för räkning, utformaegen

ansåg fanns skälslå det intede införlivades i FkL. Utredningen attattatt
fann de för allaföreslå dylika specialregler för fondkommissionärer attutan

års kommissionslagkommissionärskategorier gällande reglerna i 1914 var
tillräckliga de efterlevdes.om

statis-särskild bilaga resultatenFondbörsutredningen redovisade i av en
fondkommissionä-tisk avseende i vilken utsträckningundersökning bl. a.

Statistikenkommissionsaffärer.självinträde iutnyttjat möjligheter tillrerna
avräkningsnotor10 000slumpmässigt urvalsiggrundade ett av-om

under-förkalenderåret 1973. Vid tidpunktenseende aktieaffärer under
bankernaoch intefondkommissionsbolagensökningen det endast somvar

deräkning. Avhandel förbedrivaägde ha handelslager ochrätt att egen
Självinträ-till 10 °o.affärernauppgick detotala aktieköpeskillingarna egna

i deOmsättningenaffärer.någon i 22 % antaletde till del förekom av
bolagenstill 38 %någon del uppgickförekom tillaffärer där självinträde av

affärerdessagenomsnittliga andeltotala omsättning. Bolagens varegna av
24 °o belopp.omsattav

Statistiska uppgifter utvisar i vilken utsträckning självinträdet före-som
kommer i dag har inte framtagits. har reglernaDäremot sätter gränsersom
för omfattningen år Såledesförändrats sedan 1973. har alla fondkommis-nu
sionärer, alltså fondkommissionstillstånd,bank med ha han-även rätt att
delslager och utnyttja självinträde och dessutom har handels-tillrätten
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lagerbegränsningen vidgats. Kommittén har tillsynsmyndighe-avsevärt av
och intressenterna fåttmarknaden den uppfattningen betydelsenten att

och omfattningen till självinträde i fall lika i dagrätten ärvart storav som
tidigare.

En kommitténs huvudtankar har varit i möjligaste mån skapa reglerattav
minskar risken för menliga intressekonflikter och lik-regler harsom som

formig tillämpning oberoende kundkategori samtidigt inte skallav men som
verka hämmande värdepappersmarknaden. Kommittén har diskuterat

vägande skäl föreligger för fondkommissionärerna utforma särskildaattom
regler avseende självinträde. För eliminera den intressekonfliktlatentaatt

till självinträderätten medför, har kommittén förslag regleringtillsom
övervägt med förebild från regler i andra länder, införa regelatt en som
förpliktar fondkommissionärerna alltid i förväg underrätta kundenatt om

fondhandlaren själv träda in i affären och därmedatt att motpartavser som
bereda kunden möjlighet lämna sitt samtycke självinträde.eller avvisaatt
Härigenom skulle den osäkerhet kommittenten kan uppleva, att mot-som

ha sin uppdragstagare, minimeras.part egen
I dagens underrättas kommittenten via avräkningsnotan kom-system att

missionären in köpare eller säljare i kommissionsaffären.trätt Vidsom
tillsynsmyndighetens inspektioner har det framkommit det inte äratt ovan-
ligt fondkommissionärer försummar meddela kommittenten själv-att att att
inträde skett. I dag använder emellertid flertalet de värdepappersmar-av
knaden aktiva bankerna och fondkommissionsbolagen tekniska därsystem
det på avräkningsnotan automatiskt markeras självinträde skett och i såom

Ävenfall i vilken utsträckning. det torde ovanligtytterst attom vara
kommittenter utnyttjar möjligheten avvisa självinträde dennaharatt genom
tekniska lösning risken för kommissionären underlåter upplysaatt att om
självinträde minskat.avsevärt

I de förslag till framtida modeller marknaden, vilka beskrivits underav
avsnitt 9.6.1, kommer de frågeställningarnabehandlade måni viss bliattnu
lösta. För det fall fondkommissionärernas roll på sårenodlas dennesätt att
inte tillåts ha något handelslager förmedlaruteslutande värdepap-eget utan

tvåmellan kommer självinträdesproblematiken försvinna. Förparter attper
eventuell framtida handlarfunktion på fråganaktiemarknaden harävenen
självinträde ingen relevans eftersom denne ställer kurser och alltid ärom

kundens handel sker endast lager. I dettamotpart att mot egetgenom
sammanhang ocksåbör anmärkas stärkta erhåller påden ställning kunden
grund den framtida genomlysningen marknaden.av av

Genom det tillämpade tekniska intillnästatt systemet garanterar att
kunden alltid upplyses självinträde självinträ-skett, ochatt attom genom
desproblematiken får tillfredsställande modellerlösning i de förslag tillen
kommittén diskuterat, finns inga bärande förskäl fondkommissionärer-att

tillskapa från kommissionslagen avvikande regler avseende självinträ-na nu
de. Kommittén föreslår således kommissionslagens självinträ-regleratt om
de alltjämt skall gälla för fondkommissionärerna och denäven att ut-
tryckliga bestämmelsen härom i överförsFkL till KML.
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Upplysningsplikt9.6.7.3

ägandetandelbörsnoterade bolagfondkommissionsbolag harfleral stor av
dotter-helägtfondkommissionsbolagetnågrai fallinflytandet och är ettoch

fondkommis-förekommerDetingår industrikoncerner.bolag och i attstora
fondkommissionsbolagetsdärvärdepapperspostersionärer förmedlar mo-

formsäljare ellerköpare ellermajoritetsägarederbolag är atteller avannan
närståendeaktier förförmedlingsåsomföreliggerintressegemenskap av

uppenbartdetslagkommissionsaffärer ärVid nämnt attbolags räkning. av
skyldig-formellhar ingenKommissionärenföreligga.intressekonflikter kan

kommissions-tredje ikommittenten ärhet upplysaatt manvem somom
sittfondkommissionsbolagetsSåledes ägareaffären. kan genomageraex.

medflera likhetersituationen harbeskrivnaDenfondkommissionsbolag.
detta fallsjälvinträde itillkommissionärensden nämnda rätt menomovan

får frågantillgå inte hellerochteknisk lösningnärvarandefinns för ingen att
beskrivitsvilkaframtida modellernasin lösning i de ovan.

minskasintressekonflikter bördessa latentaKommittén ävenattanser
upplysningspliktnågon formåläggsfondkommissionären gent-att avgenom

fondkommissionä-medsambandhardenneskunden näranär motpartemot
förförebildsjälvinträde kan utgörakommissionslagenReglerna i omren.

kommis-igrundtankarnaupplysningsplikten. Enbehandladeden avnu
varand-föridentitetdöljaskallkommissionärensionslagen parternasär att

månvissisjälvinträde skett ärupplysai efterhandRegeln attatt omra. om
gällaanonymitet bör ävenprinciphärifrån. Dennaundantagett om

fondkommissionärentillinnebärvilketvärdepappersmarknaden ävenatt en
fondkommis-viahandel skeranonymitetmåstenärstående närgaranteras

få informationtredje intresse attdocksionären. detta talarMot att ommans
uppdraget.enskildai detintressenbakomliggandedet föreliggakan egna

situationi denna äruppkomma mot-intressekonflikt kanDen avsom
Kom-lager.handlarfondkommissionärensvarande slag mot egetnärsom

fondkommis-tillräckligtsituationförevarande ärdet imittén omattanser
medellerskettsjälvinträde attavräkningsnotanpå att ensionären anger

då äride fall parternaföreligger,liknande situationsjälvinträde en avex.
påuppmärksammasHärigenom partnärstående.fondkommissionärentill

närstående ärdenne motparteller tillfondkommissionärenförhållandet att
kontrolleraefterhandiskälföreliggakandetoch attaffärsförhållandeti att

på bank-får ankommaDetpå bästatillvaratagits sätt.intressenatt partens
utarbetabranschorganisationernasamråd med av-i eninspektionen att

upplysningsplikt.påkravlagensräkningsnota motsom svarar
intressekon-denminskasåledesupplysningsplikt attFörslaget avserom

närstå-ellerfondkommissionärens ägareföreliggaflikt kan attgenomsom
betonasregelnGenomkommissionsuppdraget.iintressedirektende har
Regelnsjälvständig.ochoberoendefondkommissionären ärvikten attav

fondkommissionärmedsambandharföretag närainnebär enatt ett som
fond-via sinhandelbedriverföretagetheltinte kan omanonymvara

avräknings-påskyldighetharFondkommissionären attkommissionär. en
kommersäljaönskardenne attde aktierkundenupplysa attnotan omex.
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köpas fondkommissionären själv eller till fondkommissionären närstå-av en
ende. Nära samband skall liksom i den nuvarande sambandsparagrafen

föreligga, båda företagen leds eller i huvudsakanses om av samma samma
eller vinsten företagets verksamhet helt eller till betydandepersoner om av

del skall, direkt indirekt, tillfallaeller eller i huvudsaksamma samma
personer.

9.6.7.4 Sambandsparagrafen

innehåller årsFkL liksom 1919 lag k. sambandsparagraf. Syftet meden s.
denna paragraf markera vikten fondkommissionsbolag skall haär att attav

fri oberoendeoch ställning andra företag. Föreligger sambandgentemoten
fondkommissionsbolag påmellan och företag, beskrivs isättannat som

lagen, drabbas företaget på såvissa FkL:s begränsningsregler sätt, attav av
fondkommissionsbolaget och företaget i vissa sammanhang betraktas som

enhet och företagets verksamhet påkommer grund sambandet till vissen av
del FkL.reglerasatt av

årsI 1919 fondkommissionslag fanns regler tillsynsmyndighetensom gav
möjlighet få insyn företag närstående fondkommissions-i tillatt som var
bolag och sysslade med finansiell Fondbörsutredningenverksamhet.som
föreslog den aktuella skulle omfatta också närstående före-regeln ävenatt

biträdde vid köp och försäljning värdepapper.tag som av
Vid utformningen sitt förslag till regler samband mellan bolagav om

vägde fondbörsutredningen intresset fondkommissionsbolag harattav en
oberoende ställning betydelsen det bland till dessa bolagägarnamot attav
fanns finansiellt företag.starka Utredningen föreslog närmareatt ettom
samband mellan fondkommissionsbolag ansågs föreligga,och företagannat

tillståndskulle fondkommissionsbolagets kunna återkallas intedet kun-om
de sambandet inte föranledde menliga verkningar för fondkommis-antas att
sionsbolagets kunder det någraeller allmänna. Vidare föreslogs deatt av
regler föreslogs för fondkommissionsbolag vissa juri-skulle gälla ävensom
diska hade i sådana bolag. föreslagna regler-ägarintresse Depersoner som

skulle gälla juridisk dödsbo ägdeän änna annan person som mer en
femtedel aktierna eller aktier med femtedel röstvärdet iänav mer en av
fondkommissionsbolaget.

§I 25 FkL har lösning sambandsproblemet valts denänen annan
fondbörsutredningen föreslog. FkL:s regler fondkommissionsbolagsom
verksamhet och också företagtillsyn gäller i tillämpliga delar förom som
har samband med fondkommissionsbolag och huvudsakliga verk-nära vars

bestårsamhet förvalta, vidi handla med eller biträda handel medatt
värdepapper eller lämna kredit säkerhet i värdepapper. När det gäller imot

närståendelagen tillämpliga drabbar företag dessaregler bestäm-tarsom
melser Såvitt handelslagretssikte vissa verksamhetsgrenar. gäller storlek
föreskrivs Vad beträffar tillämp-företagen skall behandlasatt gemensamt.
ningen berörda på närstående företag begränsningFkL i här delar harav en
skett till erforderligt för tillgodose syftet med bestämmel-vad attsom anses
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kringgåföranvändasinte skall kunnasidoföretagetdvs. attattserna,
innebärföretaget inteochfondkommissionsrörelsenbestämmelserna för att

kunder.fondkommissionsbolagetsrisker för
juridiskakoncernregel,Fondbörsutredningens förslag till ävenatt perso-

skallfondkommissionsbolagaktierna ifemtedeläger om-avner som en
kompletteran-infördeslagstiftning. I ställetFkL, ledde inte tillfattas enav

har inslagföretag,med innebördentill sambandsparagrafende regel att som
fond-samband medväsentligtoch harfinansiell verksamhet annatsomav

upplysningsplikthuvudregeln, harikommissionsbolag än ensom avses
fondkommissionsbolaget.sitt medbl. samröreoma.

andradelvis ägdaellerMånga fondkommissionsbolagen heltär avav
utsträckning aktivamindreeller ärföretag för del i störresom egen

detfondkommissionsbolagen. Genomvärdepappersmarknader somsamma
detsambandsparagrafen 1979i ärinfördeshuvudsaklighetskriterium som

fondkommissionsbolagmedhar sambandmöjligt för företag trotsattsom
företa-värdepappersrörelsedriva visssambandsbestämmelsen attgenom
ivadbestårhuvudsakliga verksamhet änannat para-gets som angesav

tillförsäkrasambandsparagrafen,har syftet medgrafen. Härigenom attatt
kunder-minimeraoberoendefria ochfondkommissionsbolagen är samt att

fallnämndamöjligheten ienda lagligarisker, förringats. Den att upp-nas
upplysningsskyldighetsamband denrätthålla reglernatanken bakom ärom

fond-samband tillväsentligtmedbankinspektionen företagtill ettsom
verksamhet.finansiellföretaget bedriverkommissionsbolag har om

bakgrundutredningarKommittén har liksom tidigare övervägt motatt -
sambandsproblemati-lösningarfinna andravad redovisatsovanav som -

fond-principenfastslagnaden i lagstiftningenken. Kommittén delar att
oberoende.ochfrialångt möjligt skallså detkommissionbolagen är vara

uttryck itillkommitupprätthålla princip,denna ävenVikten att somav
utveckling ochtidensmed denkommittédirektiven, har ökat i takt senaste

med bl.tillskapats,konstruktionerbeaktande de juridiskamed a.somav
ägarförhållande följd.förändrade som

bortsambandsparagrafenskärpaEn naturlig lösning att taatt genomvore
styrka idet liggadockhuvudsaklighetskriteriet. Kommittén attatt enanser

kanägarförhållanden och detfondkommissionsbolagen har stabila att vara
olikaalltjämt har ägar-i framtidenfördel fondkommissionsbolagenen om

isambandsparagrafenskärpningstrukturer. En konsekvens nuavav en
ellerintresseföretags äganämnd riktning skulle troligen större attattvara

eftersomminska, ägar-upphöra ellerha del i fondkommissionsbolag skulle
värde-sininskränkningar iålägga sigföretaget självt därmed skulle tvingas

pappershandel.
upplysnings-föreslagnaföregående avsnittGenom införandet den iav

sambandsproble-medförknippadeplikten, har de intressekonflikter ärsom
tillförhindrarfått Upplysningspliktenmatiken till viss del sin lösning. att en
viahandel skernärståendefondkommissionären kan närvara anonym

mark-genomlysningdenfondkommissionären. Härigenom och avgenom
stärksmedföra,kommerframtida tekniskanaden de attsystemensom
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fårkundens ställning och kunden möjlighet liksom vid sjálvin-avsevärt att
avståträdessituationen från vissa firut-träffa affärsuppgörelseatt en om

sättningar för handen och samband föreligger mellan fondkommissonä-är
och kundens motpart.ren

bakgrund förslaget upplysningsplikt och betydelsenMot attav om av
fondkommissionsbolagen i framtiden bör ha olika ägarstrukturer, haräven

föreslåkommittén inte funnit skäl föreligga i skärpande riktningatt nu
någon genomgripande ändring i utformningen sambandsparagrafen.av

ingårFör det fall fondkommissionsbolag i finansiell träffarkoncernett en
den nuvarande sambandsparagrafen enligt sin ordalydelse kreditgivningen i

så från ingåendehela koncernen bl. alla krediter i koncernensätt atta.
måstebolag säkerhet i värdepapper. Paragrafen har aldrig till-motges

pålämpats nämnda troligen det inte heller lagstiftarensochsätt var ur-
sprungliga avsikt.

Kommittén allmänhetens skyddsintresse vad fondkommis-attanser avser
sionsbolagens kreditgivning tillgodosett de särskilda bestämmel-är genom

denna verksamhet. Sambandsparagrafens ordalydelse börreglerarser som
därför ändras på så den träffar kreditgivning i andra institutintesätt att som
har i paragrafen föreskrivet samband med fondkommissionsbolag.

9.6.8 Yrkesetiska regler
För främja utveckling god affärssed och motverka inomatt avarterav

årsfondhandeln i 1919 fondkommissionslag vissa förfaranden somangavs
åt.kommissionär inte fick sig Reglerna begränsade fondkommis-ägna som

åta på skyddasionärs sig kommissionsuppdrag särskilt sikterätt attatt tog
åtasålunda intevissa rättssubjekt. fondkommissionär fick i vissa fall sigEn

förmedla hade karaktäraffär i fondpapper affären uppenbarligenatt om av
sådanaspekulation. De skyddades förbudet sompersoner som genom var

uppnått ålder visste ellerinte myndig eller enligt vad kommissionärensom,
åt spekulationsaffärer iborde oerfarenhet eller lättsinne ägnade sigveta, av
tillgångar kundeutsträckning med tanke derasstörre än ansessom

rimligt. En fondkommissionär fick inte heller uppmuntra personer som
förhållandenekonomiskauppenbarligen saknade nödvändig erfarenhet i att

års orsaken tillspekulera i fondpapper. Enligt förarbetena till 1919 lag var
uppfattning vad skallbestämmelserna fondkommissionärernasatt somom

tillfredsställande. Därföroch riktigt inte sällan visat sig mindrerättanses
ansåg åligga fondkommissionärerinran vad bordeattman om som enen

på alla desin plats. Meningen med stadgandet inte uppräknaattvarvara
frånavhålla sig kunnabeteenden fondkommissionär borde för attsom en

på verksamhet. Genom valttillfredsställande sköta sinsätt attett mananses
ansågsfråga spekulationsaffärer alla tvek-uttrycket uppenbarligen i om

undersökningsplikt ifall förda åt sidan. fondkommissionärsEn nusamma
på förvissa sigifrågavarande hänseende gick i första hand attut att om

ålder. behövde kommissio-uppdragsgivaren uppnått myndig Däremot inte
uppdrags-särskild undersökning för konstateranären göra att om enen
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givare oerfarenhet eller lättsinne ägnade spekulationsaffärer isigav en
förhållande tillgångar.omfattning inte stod i rimligt till hans Kommis-som

sionären påendast skyldig hänsyn till vad han förhand kände tillatt tavar
eller de upplysningar självmant sådana dåuppdragsgivaren lämnat. I fall
kommissionären med vanlig uppmärksamhet fann anledning till misstanke
beträffande den spekulativa karaktären kunds affär borde dockhanav en
inte kunna ansågsurskulda sig med han ingenting visste. Hanatt vara
skyldig årshöra sig för. En bestämmelse i 1919 hadelag, medatt annan som
fondkommissionärernas yrkesetik den innehöll förbud förgöra,att var som
kommissionär obehörigen vad han i denna sin fåttegenskapatt vetayppa

sin affärsförhållanden.uppdragsgivares heller fick fondkommissio-Inteom
i strid med uppdragsgivarens intresse utnyttja sin kännedom därom.nären

års1914tillårs ingen hänvisninglagframhållits i 1919fannstidigareSom
fondkommissionsrörel-förgällaansågs dock ävenkommissionslag. Denna

uttrycklig hän-infördes i FkLfondbörsutredningenPå förslag enavse.
i 1919reglernayrkesetiskagällde dedetkommissionslagen. Närtillvisning

intesig fyllahade visatdessafondbörsutredningenårs uttaladelag att en
bordede inteifrågasättaskundedärföroch detobetydlig funktion att om

ansåg deUtredningenfondkommissionslagen. attöverföras till den nya
förefölldetgällandebordealltjämtprinciperna attbakomliggande menvara

ting.och självklaraså grundläggandefastslåsjälvaöverflödigt i lagtextenatt
denregleryrkesetiskakonkretainnehåller FkL inga artföljd häravTill av

tillståndbeviljandesamband medifinnsfanns. Däremottidigare avsom
drivaolämpligtbolagetfår meddelas är attpå endastdetkrav att om

detskada förbli tillkanrörelsenfondkommissionsrörelse eller antagas
tillsynsupp-samband med sinbankinspektionen ikanallmänna. Dessutom

förhållandenerinra bolagetskriftligentillståndet elleråterkallagift somom
uppdragsgivarensåsidosattuppenbartellerFkLbolagetvisat överträttatt

fondkommissions-olämpligtsig utövavisatellerintresse sätt attannat
rörelse.

Kommittén utgångspunkt årshar med i 1919 lag återinföraövervägt att
konkreta yrkesetiska regler i snabbtFkL. Den växande handeln över grän-

intresset frånoch utländska företag stadigvarande sig påetableraattserna
den svenska marknaden har betydelsenökat konforma regler medav om-
världen. På år aktualiseratshar betydelsen värdepappershan-attsenare av
deln bedrivs omdömesgilla aktörer.av

För vissa yrkesutövare finns författningsbestämmelsergrupper av som
uppställer och etiska regler för deras yrkesutövning. kanHär näm-normer

två exempel. För advokater 4§gäller regeln i kap. första stycket8nas
rättegångsbalken. Den föreskriver advokat vid utövandet sin verk-att av
samhet skall redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i

iakttagaallt god advokatsed. § 1984281I 9 första stycket lag fastig-om
hetsmäklare stadgas fastighetsmäklare skall utföra uppdragsittatt om-
sorgsfullt och med iakttagande god fastighetsmäklarsed. Vid sidanav om
uttryckliga författningsbestämmelser det yrkesgrupper,vanligtär att
branschorganisationer påe.d. frivillighetens utarbetat och uppställerväg
etiska regler.
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Vid jämförelse med vissa utländska värdepappersmarknader har kom-en
mittén funnit de svenska yrkesetiska bör systematiserasreglerna ochatt
skärpas. Det främst ireglerna kommissionslagen, till vilka FkL hänvisar,är

bär de svenska bestämmelserna på område.detta För att ytter-som upp
ligare markera betydelsen såväldylika regler för denaktörernaav
svenska marknaden för omvärlden, för upprätthållaoch inter-attsom

föreslårnationell standard, kommittén den direkta hänvisningen tillatt
kommissionslagen och därmed till den lagens bakomliggande principer- -
bör kompletteras med uttrycklig regel i KML innebörd fond-atten av
kommissionär skall sin verksamhet med iakttagandeutöva god fond-av
kommissionssed.

Genom införande begreppet god fondkommissionssed, vilket har sinav
förebild i lagstiftning, markeras betydelsen de på den svenskaattannan av
marknaden aktiva fondkommissionärerna iakttar standard.hög etisk Deten

rådaskall inte någon tvekan fondkommissionär självständigärattom en
och oberoende kundens intresse alltid förstakommer i hand. Närsamt att
det gäller god fondkommissionssed dess innebörd inte fårstatiskär utan
bero utvecklingen. fårInnebörden begreppet utifrånbestämmas vadav av

i allmänhet affärsförhållanden.god sed i Härvidlag börsom anses som
bankinspektionens rådallmänna och praxis fondhandlareföreningenssamt
och andra organisationers rekommendationer, ha avgörande betydelse.en
Som exempel kan BFFS 1988:7 bankinspektionensnämnas all-som avser

råd angående handel medmänna standardiserade optioner aktietermi-och
vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse. fårDet åligga bank-samtner anses

inspektionen i samband med sedvanlig samrådinspektion, och i medatt
fondhandlareföreningen och bankföreningarna, tillse marknadenatt upp-
rätthåller höga fåetiska krav. För försäkran nårkraven tillatt att uten om
dem dagligen yrkesverksamma inom branschen,är det angelägetär attsom

sammanställning etiska regler sker i form normverketten av av som
fondkommissionärerna rekommenderas sig efter. Denna regelbokrättaatt
förutsätts utarbetas fondkommissionärernas organisationer, förav egna
närvarande fondhandlareföreningen och bankföreningarna, samrådi med
bankinspektionen. liggerDet i organisationernas intresse tillse regler-att att

uppdateras liksom informera medlemmarna och deras anställdaattna om
etikreglerna tillse medlemmarna iakttar dem.samt att

9.6.9 Handelslagrets storlek

Som tidigare har innehöll 1919 års fondkommissionslag be-nämnts .ngen
gränsning vad avsåg fondkommissionsbolagens möjlighet handla medatt
värdepapper för räkning. förarbetena framgårAv till lagen attegen man var
väl medveten sådan handel kunde medföra intressemotsättningarattom en

fåoch till följd kommissionären inte fullgjorde kommissionsuppdragatt ett
på det för kunden fördelaktigaste årsI stället för i 1919 lag reglerasättet. att
egenhandeln eller införa förbud denna verksamhet valde lagstift-ett mot

söka lösa problemet på frivillighetens Detta misslyckades ochatt väg.aren
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fondkommissionsbolagens egenhandel fortsatte oreglerad iökaatt om-
fattning. Till skillnad fondkommissionsbolagens k. sidoverksamhetermot s.

bankernas ingåendeverksamheter reglerad i banklagstiftningen. Närvar
det gällde banks egenhandel fanns i lagstiftningen principiellt förbud förett
bankerna förvärva aktier, förlagsbevis för räkning, detatt s.m.m. egen
aktieförvärvsförbudet. På grund detta förbud kunde bank i sin fond-enav
kommissionsrörelse någrainte inneha aktier i lager och därmed betagenvar
möjligheten driva förelåg således skillnadegenhandel. Det iatt storen
förutsättningarna mellan banks fondkommissionsrörelse och övriga fond-
kommissionärer det gällde möjligheten bedriva effektiv fond-när att en
kommissionsverksamhet hjälpmed handelslager i aktierav m.m.

Bakom de förslag låg be-fondbörsutredningen föreslog strävan atten
den förenligtväxande egenhandeln till vad kundegränsa som anses vara

med verksamhet där kommissionshandeln utgjorde det väsentliga. För-en
slagen syftade till minska riskerna för den intressekonflikt kanatt som

påuppkomma handlarden köper och säljer i kommission, dvs.om som
uppdrag, samtidigt handlar för räkning. Vidare sökte ut-annans egen

redningen så långt möjligt utjämna konkurrensvillkoren mellan bankeratt
Övervägandenaoch andra fondkommissionärer. föranledde utredningen att

föreslå få räkning handlaalla fondkommissionärer skulle förrättatt att egen
med aktier utsträckning behövdesoch vissa andra värdepapper i den som
för underlätta förslagen underlättakundernas affärer. Syftet medatt attvar
fondkommissionshandeln marknaden likvid och bidragöraattgenom mera
till kursutjämning möjligheter kostnadsbesparande ratio-tillöppnasamt att
naliseringar tillinom handeln med små värdepappersposter. Rätten handel
för tillräkning med aktier och dylika värdepapper begränsades ettegen
handelslager, milj. Obliga-anskaffningsvärde inte fick överstiga 2 kr.vars
tionsmarknaden utanförlämnades med hänsyn till sin speciella karaktär
begränsningsreglerna.

Enligt den gällande § pålagerregeln i 16 FkL infördes förslagnu som av-
fondbörsutredningen får fondkommissionsbolag ha handelslagerett ett av-
aktier, emissionsbevis, tillandelar i aktiefond och ekonomisk förening ett
anskaffningsvärde uppgår till milj. %högst 4 kr. eller 4motsom som svarar

den genomsnittliga årsomsättningen bolagets kommissionshandel underiav
de fem föregående kalenderåren, dock högst 50 milj. kr. Regelnnärmast

ursprungligen lagret fick högst 10 milj. kr. och innebarattangav vara en
ökning för bankerna minskning för fondkommissionsbolagen. Be-men en
gränsningen för fondkommissionsbolagen kraft förrän denträdde inte i 1
januari 1985. två omgångarI har sedermera såregeln ändrats störstaatt
tillåtna lager ökat till i dag medgivna lagerbegräns-50 milj. kr. Motsvarande
ningsregel gäller för fondkommissionsrörelse bank.bedrivssom av

198687:148I propositionen prop. diskutera-finansiella koncernerom
des storleken handelslagret. höjningEtt skälen till övervägaatt avav enav

för kommissionshan-handelslagret den kraftiga ökningengränsen avvar
deln. 1987:3I DsFiremissarbetet den departementspromemoriaöver som
föregick detpropositionen föreslog riksbanksfullmäktige i sitt remissvar att
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maximala beloppet för handelslager provisoriskt skulle höjas till 100 milj.
kr. och beträffande koncern lät detta belopp gälla koncernen iatt man en
dess helhet. Bakgrunden de nuvarande ansågsreglerna medföraattvar en
konkurrensnackdel för de bankerna och fondkommissionsbolagen.större
Förslaget skulle enligt fullmäktige öka dessa nackdelar exempel-attgenom
vis GotaGruppen skulle kunna ha handelslagersammanlagt 100 milj.ett av
kr. eftersom två banker ingår i medan de bankernastörstatregruppen,
alltjämt skulle ligga vid påmaximigräns 50 milj. kr.en

statsrådetFöredragande anförde i propositionen förbudet för bankatt en
förvärva aktier utgjorthar grundpelarna i banklagstiftningen sedanatt en av

början 1930-talet. höjningEn det maximala beloppet för handelslagerav av
till 100 milj. kr. kunde därför enligt hans mening innebära alltförett stort

från de tankar bär detta förbud. Eftersom frågan ocksåavsteg som upp
inrymmer andra komplikationer ville han inte ytterligare utredningutan

sådantlägga fram förslag fullmäktige hade förordat. Han hänvisadeett som
härvid till kreditmarknadskommitténs Samtidigt ocksånämndesöversyn.
den kommitté nyligen hade tillkallats för värde-göra översynattsom en av
pappersmarknaden värdepappersmarknadskommittén och ocksåsom- ——
fått i uppdrag bl. reglerna handelslager i värdepapper underatt ta a. om
förnyat Dir 1987:11.övervägande

Diskussionen handelslagrets begränsning samband med hurhar struk-om
på den framtida marknaden löses. Enligt den uppfattning kommitténturen

redovisat i avsnitt 9.6.1 bör den årenodlade kommissionärsrollen sidanena
åoch handlarrollen den andra Den fondkommissionär ute-separeras. som

slutande bedriver aktiemarknadskommission framtidabör i den modellen i
princip tillåtas någotinte ha handelslager. fondkommissionä-När det gäller

i framtid eventuellt kan komma aktiemarknadshandelbedrivaattrer som en
skall dessa vadha möjlighet ha handelslager i dagstörre än äratt ett som
möjligt för fondkommissionärerna. där fondkommis-I framtidaett system
sionärer tillåtas någon forminneha aktiehandelslager måste be-stora av
gränsning införas i de rättigheter följer aktieinnehav. Kommitténsom av
tänker här främst risken handlarna använder lagret innehavföratt av
placeringsaktier. Därför bör fondkommissionären åt-i dyliktett system
minstone inte kunna bolagsstämma för de harutöva rösträtt aktier denne
i sitt handelslager, ordning i praktiken redan tillämpas Somi dag.en som
kommittén tidigare har utvecklat minskas intressekonflikterna i fallvart
teoretiskt framtidaden renodlingen rollerna och effektivaredengenom av
genomlysning marknaden. fråganDen slutliga lösningen handlar-av av om
funktionen på aktiemarknaden dockbör enligt kommitténs mening, som
tidigare redovisats, på vårdepappersmarknadskommitténankomma att
överväga.

De nuvarande reglerna beträffande handelslager pågrundar sig bruttoin-
nehav och beaktar inte de möjligheter tillskapats på tid attnya som senare
med hjälp och ioptions- terminskontrakt minska riskpositionstagandeav
handelslager. innebär dessutomReglerna de olika kommissionärernasatt
lagerpositioner oberoende kapitalbasens storlek och verksamhetensär av
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kommissionshandeln. Kom-iomsättningendenomfattning änannat rena
föreslåomständigheter övervägtdessabakgrund bl. attmittén har mot a.av

detalje-medkombineradenettolagerberäkningarbyggerregler somnya
risker. Ibegränsaolikadvs. ettföreskrifter hedging, sättrade attom

storlek,från bruttoinnehavetsdär bortser utom eventu-dylikt system, man
nettorisker,på beräknasigkoncentreraroch i ställetellt högsta tak, attett

tillåtas.blankningtillmöjlighetenborde parallellt
förfondkommissionsbolagförbjuder23 § andra stycket attFkL egen

medverkalån ellermottagitbolagetsälja fondpapper atträkning somsom
paragrafenbeskrivs isituationerräkning. Deförvid blankning somannans

såledesinnebärblankningformblankning. Dennaäktabrukar benämnas av
lånatharhanöverlåter värdepappersäljare till köpare avatt somen en

återgälda för-skall kunnasäljarenAvsiktentredje är att senareman.
köpasigha täckt ineftertredjesträckningen till attatt sammagenomman

formdennaFörbudetkurs.förhoppningsvis lägretillslags aktier mot aven
fram-ibör däremotfinnas kvar. Detfortsättningsvis ettblanking bör även

inteaktiertillåtet säljaaktiemarknadshandeltida med att somsystem vara
marknaden. Dennaomgående skaffainnehas attman avsermen som

kom-gå kort. Närblankning elleroäktabenämnsform blankning attav
vilketformen ävendet denblankningmittén diskuterar är avsessomsenare

nettolagerberäkningmedIdagligt talform iden ett systemär avser.man
kommerfondkommissionärernadet troligttillåtsblankningoch där är att

så litet handels-haefteroch riskskälpå kostnads- strävagrund ettattatt av
demed hjälpinnehardet lager debegränsasökamöjligt ochlager avsom

§23blankningförbudet delsupprätthållsdaginstrumenten. I genomnya
oäktabankinspektionenoch dels attFkL, äkta blankning, att ansergenom

fondkommissionsverksamheten.utvecklingsundblankning strider mot av
handelslagretsförbort det absoluta taketalternativEtt att taannat vore

kapita-dettill storlekenlagerstorlekenoch i relaterastorlek stället egnaav
kapitaltäckningsregelinförandetinnebäraskulle docklet. Detta av en ny

sådan regelplaceringar. Enmed andrajämställasdär handelslagret skulle
jämfört medkapitaltäckningskravethöjningskulle troligen innebära aven

reglering.nuvarande
be-storlektill sin äraktiehandelslagerfondkommissionärernasEftersom

anledningnärvarande ingen störreför attkommissionärernagränsade har
riskbegränsande instrumenthjälp demedhandelslagerriskförsäkra sina av

och detkomplexmycketteknikår. ärpå Dennaskapats nyasenaresom
risken iminskanå syftet,för etterfarenhetkrävs kunskap och attattstor

metoddennamedmöjligtteoretisktvidare endasthandelslager. Det attär
i lager.värdepapperhamedhelt eliminera riskerna att

föreslå såintetiden ärfunnitKommittén har ännu att genom-att mogen
två skissera-dehandelslagerförändringar i reglernagripande ovansomom

skullekapitaltäckningsregelellernettolagerberäkningde lösningarna ny --
tillsattavåren 1987underomtalats denharinnebära. Vidare ovansom

bl.fått i uppdragdirektivsinavärdepappersmarknadskommittén i att a.
förkonstruktiondärvid sökaochhandelslagerutreda reglerna en nyom
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handelslagerbegränsning. Mot denna bakgrund har kommittén valt före-att
slå modifiering de gällande bruttolagerbegränsningsreglerna.en av

Den nuvarande aktielagerbegränsningen trädde i kraft den 1 januari
1985. Efter regelns ikraftträdande har aktiemarknaden utvecklats kraftigt.
Bl.a. har omsättningen på Stockholms fondbörs liksom börsvärdet änmer
fördubblats. Redan med beaktande härav kommittén det finnsattanser ett
behov höja handelslagretsatt storlek för inte handelslagretsav grund-att
läggande funktioner skall hämmas. Dessutom har under periodsamma
fondkommissionsbolagens totala kapital jämte obeskattadeegna reserver
ökat kraftigt. kommittén föreslår därför lagerbegränsingen höjs tillatt 100
milj. kr. den lägre begränsningen frånsamt höjsatt 4 milj. kr. till 25 milj. kr.
bl. i syfte underlätta nyetableringar.att Däremot böra. 4-procentsregeln
alltjämt kvarstå, eftersom kommittén handelslagrets funktionatt ochanser
syfte inte skall förändras dessa höjningar. De föreslagna förändring-genom

kan inte strida banks aktieförvärvsförbud.arna mot Det maximalaanses
beloppet för handelslagret 100 milj. kr. skall gälla koncern i dessen- -
helhet, dvs. hur många banker och andraoavsett fondkommissionärer som
finns i koncern får dessa inte ha tillsamma rätt handelslagergemensamt ett

överstiger 100 milj. kr.som
Sedan Svenska Bankföreningen i framställning till finansdepartementet

hemställt höjning den beloppsmässiga förom gränsen handelslagreten av
till 200 milj. kr. har regeringen i proposition 198788: 123 handelslagerom av
värdepapper i fondkommissionsrörelse föreslagit skallgränsen höjas tillatt
100 milj. kr. Kreditmarknadskommittén har i remissvar ställt sig positiv till

sådan höjning anfört saken intesamt har sådanen att koppling till kommit-
téns arbete lösningen på frågan behöveratt avvaktas fram till dess att
kommittén lämnar sitt betänkande.

9.6.10 Kapitaltäckning

9.6.l0.1 Inledning

Allmänhetens förtroende för fondkommissionärerna är betydelse förstorav
värdepappersmarknadens funktion och utveckling. Syftet med vissa be-
stämmelser i FkL justär hos allmänhetenatt skapa och upprätthålla för-
troendet för fondkommissionärerna och deras verksamhet. Det i förstaär
hand lagens regler auktorisation, tillsyn och kapitaltäckningom fyllersom
detta syfte.

De kapitalkrav krav på kapitaleget ställs på fondkommissionä-som~ -
skall primärt skydda kommissionärernasrerna kunder och långivare så att

de inte åsamkas förluster. Avsikten med skyddsregler kapitaltäckningom
kan uppnådd de förlusteranses vara fondkommissionärenom kansom
förorsakas i sin rörelse inte drabbar nämnda intressenter.
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bestämmelserGällande9.6.10.2

kapital-särskildaingafinnsfondkommissionsverksamhetFör bankernas
kapitaltäck-demedtillräckligtharDettäckningsbestämmelser. ansetts

§§ BRL.9-11kap.i 2finnsningsbeståimmelser som
regelDennai 18kapitaltäckningsregelfinnsFkLdet gällerNär en
kapi-olikaställerochbalansräkningarnaitillgångssidafrånutgår bolagens

med bolagensförknippadpå riskdenberoendetaltäckningskrav ansessom
Paragrafen lyder:placeringar.

kapitalskydd hauppdragsgivarnas egetskall tillFondkommissionsbolag
bolagetstillförhållandeibetryggandebelopp ärtill visst lägsta som

åtagandenandraochgarantiförbindelseringångnatillgångar samt
placeringar.för bolagetkreditriskinnebärkapitalmarknaden ensom

uppgår till lägstdet ettbetryggande,kapitaletDet omansesegna
aktier,värdettjugosammanlagt procent avbelopp avmotsvararsom
aktiersådanaundantagmedaktiefonderiandelarochemissionsbevis av

verksamhetbolagets samtorganisationenled iinnehas ett avsomsom
undantagmed deplaceringarövriga angessomvärdetprocent avavsex

styckettredjeivilkaförPlaceringar,stycket. avsesi andra somreserver
marknadsvärde ochsitttillaktiersåvittskall tashar uppavsatts, avser

obliga-ochvalutorutländskagarantiförbindelser,utlåning,såvitt avser
sitttillÖvriga skallplaceringar tasbruttovärde. upptill sitttioner

till sittÅtaganden skall dockkapitalmarknaden taspå uppnettovärde.
bemyndi-regeringensefterellerregeringen,intebelopp,nominella om

belopp.lägreangivitföreskriftibankinspektionen ettgande,
postremiss-ochcheckarinneliggande kassa,förkapital krävsEget

förfordringarandraochobligationerförhypoteksinstitut ellerväxlar,
hypoteks-kreditaktiebolag,bankinstitut,kommun,vilka staten,svarar

fordranförhellerkapital krävsEgetförsäkringsbolag.institut eller
värdepappers-utfördlikvid förfondkommissionsbolaghos annat

affär.
vadstycketförstatillämpningvidskallkapital somSom anseseget av

kapital. I1987:617 gällerbankrörelselagen eget§9enligt 2 kap. som
medfår vidareaktierför egetfondkommissionsbolagsfråga reserverom

mark-aktiernasmellanskillnadenfyrtiokapital likställas procent av
avräknasskallkapitaletFrån detnettovärde.derasnadsvärde och egna

föreningekonomiskandelar ielleraktiersådananettovärdet somav
§15tillstånd enligtstödmedförvärvatfondkommissionsbolaget har av

andra stycket.
medgetidför vissbankinspektionenkanföreligger,särskilda skälOm

belopp änuppgå till lägrefårkapital ettfondkommissionsbolags egetatt
stycket.i förstasom anges

risk-olikagrupperade isåledesplaceringar ärFondkommissionsbolagens
led iinnehasaktierorganisationsaktier ettk.klasser. För somsoms. -

°o.100medkapitaltäckningkrävsverksamhetbolagetsorganisationen av -
aktiefon-iandelaremissionsbevis ochaktier,handelslagerNär det gäller av

ochplaceringarövrigaförkapital°omed 20täckning samtder krävs eget
för vissaintekapital krävs%.6 Egetkrävsgarantiförbindelserlämnade

andra stycke.paragrafensenligtplaceringar
BRL:skapitalbas ägerfondkommissionsbolagensberäkningenVid av

fondkommissionsbola-Eftersomtillämpning.motsvarandebestämmelser
in iräknasintetillgångarsådanadockförlagslån kanfårinte ta uppgen
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kapitalbasen. En specialbestämmelse för fondkommissionsbolagens han-
delslager aktier är 40 % skillnaden mellanatt aktiernasav marknads-av
värde och nettovärde får räknas in i kapitalbasen.

Hur kapitaltäckningsregeln tillämpas i praxis framgår den blankettav
bankinspektionen tillhandahåller för desom regelbundna kapitaltäcknings-

fig.rapporterna,

Fig. 9.3
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enligt föreskrifterna §i 18 FL
Mnad

BERÃKNINGAV KAPITALBASEN Beloppi kkr
510 kmitalEçt
511 Aktiekapital
512 Reservfond
513 Uispositionsfønd
5124Fastställdvinstbalans

520nedegetkaoitai likstållt kapital
S21Värderegleringsreservför aktier

530bildegetkaaital likstållt lamm intill ett
beloppmtsvamtwbolaçts egt kaaltal

531 Värderegleringsreservför obligationer
532 utlåning
533 valutor

Avfir:540 Aktiereller andelari ekonomisk
förening Fondkoamissionsbolagetsom för-
värvatmedstöd tillstånd §enligt 15av
andrastycketFL

500 Kmitallxn

BERÃKNINGAV KAPTÅLKRAVET

61DAktier

620 Amraplareringnrmd demdntag 1sa wags18§mdrastydetFL xsx____________
Dverskottuthrskott

SÄRSKILDAUPPGIFTER

710utlåningtotalt
7101 därav beláningsvärdetover
7102 däravutansäkerhet

Riktigmetm långt uppgifterintygasav
Itnfléirnzre lnhráaift

textaNaim Ort ochdatan

Chefstjänstemansnarmteckning
Telefonriktnr abonnentnroch Handläggarnatjänstemansnamnteckning

alankettutgivare Postadress Gatuadress Telefon
axx16096 RiktnrAbonnentnrBANKINSPEKTIDNEN 103ü STOCKHOLMDrottnlrrtal 50-52 [B 2A212D~



Värdepappersmarknaden 93SOU 1988:29

Förslag9.6.10.3

kreditaktie-exempelvisförkapitalkravetnuvarande ordningEnligt utgörs
innebärupplåningsrättsregler. Dettabolagen finansbolagenoch attav s.

verksamhetför vilkenblir detsammakapitalkravet för dessa institut oavsett
kapitaltäcknings-fondkommissionsbolagenupplåning sker. Däremot har en

imål kommitténs förslaggrundläggande förefter i BRL. Ettregel mönster
möjligt. Dettakonkurrensneutrala reglersådess skapahelhet är att som

kapitaltäckning.gäller reglernaviktigt detframstår särskilt när omsom
kom-institutgruppersamtligadel innebärKommitténs förslag i denna att
ökarBRL. Dettaikapitaltäckning efterregler mönsterhaatt ommer

Kommit-neutralitet i regelsystemet.bättreförutsättningarna för skapaatt
fåskallförändringar intepå eventuellaockså varit inriktadtén har att

nuvarande villkor.förändring institutensalltför drastiskmedföra av
fond-kapitaltäckningsregel förförslag tillhar utarbetatKommittén ett ny

reglernade föreslagnamedikommissionsbolag överensstämmerstortsom
innehavinnebärkapitaltäckningsregelinstitut. Denna attför övriga av
tillämpaskapitaltäckning20 °onärvarandedär förandelaraktier och --

föreslås för banker-förändringMotsvarandekapitaltäckning.%kräver 24
alltsåinnebärförändringDennamotsvarande slag.aktieförvärv ennas av

fondkommissionsbolagsFörnuvarande regler.förhållande tilliskärpning
på °o jäm-8kapitaltäckningskravinnebär förslagetplaceringarövriga ett

medfördelbankernasFörbestämmelse.gällandefört med 6 °o enligt
gäller förnärvarandeförfrån °o vilketskärpning 4förslaget i denna del en
fondbörs.Stockholmsinregistreradlån i aktiebanks säkerhet ärmot som

för-likställakapitalmedfondkommissionsbolagtillåterFörslaget egetatt
framgårkapital. Sombolagetslagslån beloppintill egetmotsvararett som

fondkommis-kommitténföreslår9.6.6avsnittunder attredovisningenav
påverksamhetsinfinansiera attskall kunnai framtidensionsbolagen genom

rörelsenallmännaandra för denförlagsbevis ellerutfärdamarknaden av-
förskrivningar.sedda

garantifon-bildarinstitutvanligareblivit alltår dethar attUnder senare
kapital-uttunninginnebärgarantiförbindelserUtfärdandeder. avenav
tagitredanoch harutveckling ettdennadärför brytavillKommitténbasen.

garantifondernabegränsningförslagden riktningeni ett avomsteg genom
kreditmarknadsbolagblirkreditaktiebolagenexisterandeför de som -nu -

för finans-gällervadmedenlighetaktiekapitalet igångertill fem nusom
minst förinteinriktningen attoch eftersombakgrundbolagen. Mot denna -

urholkningskalllikformighetinternationell att aveftersträva envaraen -
fond-förmöjlighetinförasdet intebörfortsättaskallkapitalbasen inte en

garantifonder.bildakommissionsbolagen att
fordringarförkrävasinte kommerkapitalanmärkas attDet kan egetatt

kreditmark-uppräknade§ BRL92 kap. Ade iför vilka -förutom svarar-
fondkommissionsbolag.nadsbolag och

ändring ifondkommissionsbolagantalhemställdeår 1982Under omett
medlånatbolagså kapital motkapitaltäckningsreglerna ett reverseratt som

kapitalbasbolagets attin i samträknasskullebetalningsrättefterställd
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kapitaltäckning inte skulle krävas för fordringar för vilka säkerheten utgörs
statsobligationer eller motsvarande.av

I remissyttrandet bankinspektionen den inte någonhade erin-attangav
fondkommissionsbolag för sin kapitaltäckning fick möjlighetmot att ettran

på finansbolagsätt tillgodoräkna sig förlagslån intillatt ett ettsamma som
belopp bolagets kapital. När det gällde den andramot egetsom svarar
frågan hänvisade inspektionen till bankerna inte behöver kapitaltäck-att
ning för kredit säkerhet i Samtidigt menademot statspapper.som ges
emellertid inspektionen det för fondkommissionsbolagen fondkom-att var
missionsrörelsen enligt lagstiftningen skulle träda i förgrunden För attsom
underlätta rörelsen har fondkommissionsbolag givits möjlighet iett att
samband med denna lämna kredit vissa säkerheter markeramot som anses
sambandet. För bank, i till fondkommissionsbolag kreditins-ärmotsatssom
titut, kreditgivningenär huvudverksamheten. Bankinspektionen pekade på

bankerna också driver diversifierad rörelse fond-att avsevärt änen mer
kommissionsbolagen, kapitaltäckningsgrundande kapital till inte obe-vars
tydlig del värderegleringsreservenutgörs i aktieportföljen. Enligt in-av
spektionens uppfattning det riktigare under denna punktäven göraattvar

jämförelse med den kapitaltäckning krävs enligt FiL. Det välen som var
känt finansbolagen lämnade betydande krediter säkerhet ipremie-att mot
obligationer. För finansbolagen med sin upplåningsmultipel på ochtolv en
halv gånger det kapitalet finns ingen möjlighet hänsyn tillatt taegna
säkerheter för vissa ansåg konkurrensneutralite-krediter. Inspektionen att

förhållande förhållandei till finansbolagen vägde i tilldenänten tyngre
bank. En sammanvägning riskerna i fondkommissionsbolag medfördeettav
nämligen jämförelsen med finansbolag enligt inspektionensatt ett upp-
fattning rimligare jämförelse med bank. Inspektionen avstyrkteänvar en
därför bifall till framställningen i den sist behandlade delen.

Bankföreningen ansåg bor-i sitt remissyttrande konkurrensneutraltetatt
råda yrkadede mellan bank och fondkommissionsbolag. Genom den änd-

ringen förlagslån konkurrensneutralitet uppståavseende skulle bättreen
förhållandei till finansbolagen. tillstyrkte därför ändring-Föreningenäven

frågaVad gällde den yrkade ändringen i kredit säkerhet imoten. om
ansåg bankföreningen i likhet med vad hade utalats istatspapper som

framställningen det naturligt dra paralleller mellan fondkommis-att attvar
sionsbolagen påoch bankerna det gäller bedöma kravet kaptaltäck-när att
ning. Detta hängde enligt föreningen med reglerna kapital-attsamman om

båda på påtäckning i dessa fall konstruerade likartat med kravär sätt eget
kapital förhållande instämde således ii till placeringarna. Bankföreningen

det på fond-rimligt krav borde ställas banker ochatt attvar samma
kommissionsbolag i det aktuella hänseendet. Detta förutsatte ock att
fondkommissionsbolagen belåning lknandevid statsobligationer ochav
fordringsbevis belåningsgradinte överskred den bankerna iakttar.som
Skulle detta ske, eller andra olikheter konstateras mellan bankernas och
bolagens kreditgivning, kunde bankföreningen inte tillstyrka fcndkom-att

påmissionsbolagen undgick krav kapitaltäckning. så fall bordei ställetI
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ledning kunna hämtas i vad i detta fall böra gälla för finans-ansettssom
bolagen.

I beslut den 4 november 1982 vidtog åtgärdregeringen ingen i anledning
framställningen.av

En tillämpning den kommittén föreslagna kapitaltäckningsregelnav av
skulle i båda de behandlade fallen innebära tillmötesgående deettnu av
krav fondkommissionsbolagen årställde 1982. Detta innebär bola-som att

kan i sin kapitalbas tillgodoräkna förlagslånsig intill beloppgen ett mot-
svarande bolagets kapital. När det gäller värderegleringsreservernaeget
kommer dessa föras till får medräknas till 40 %,att samman en grupp som
dock högst intill belopp bolagets kapital. Vidareett motsvarar egetsom
innebär förslaget någon kapitaltäckning inte fordras för placeringar iatt
statsobligationer och motsvarande värdepapper.

Kommittén har undersökt hur utfallet de föreslagna reglerna skulle bliav
för fondkommissionsbolagen. Till grund för undersökningen har legat mate-
rial bolagen inrapporterat till bankinspektionen. Materialet för-som avser
hållandena i maj 1987 och omfattar dåsamtliga verksamma 22 fondkommis-
sionsbolag. Den gällande kapitaltäckningsregeln för samtliga bolagnu gav
under maj 1987 totalt kapitaltäckningskrav 933 milj. kr. Genomett om
införandet den föreslagna regeln skulle kapitalkravet öka till totalt 1 227av
milj. kr. Med hänsyn till den struktur på placeringarna fondkommis-som
sionsbolagen såledeshar torde den föreslagna kapitaltäckningsregeln inne-
bära skärpning kapitalkravet med cirka 30 %. Samtliga bolag haren av
liknande placeringar varför påverkarregeln inte konkurrensförhållandena
inbördes mellan bolagen. Skärpningen i kapitaltäckningskravet för bolagen
varierar endast mellan 27,8 och 33,2 °o. När det gäller den möjligheten,nya

få och med bolagets förlagslånatt kapital likställa skulle den iuppta eget
maj 1987 för fondkommissionsbolagen ha inneburit teoretisktett utrymme
för förlagslån 1 209 milj. kr. påStorleken detta såledesärutrymmeom
jämförbart med den föreslagna regelns totala kapitaltäckningskrav.

Bankernas fondkommissionsverksamhet endast mindre delutgör en av
den omfattande och differentierade verksamhet bankerna bedriver.som
Denna omständighet åkan sidan användas för ban-argument attena som
kerna inte borde behöva ha lika höga kapitaltäckningskrav på sina place-
ringar i fondkommissionsrörelsen för fondkommissionsbola-uppställssom

åmedan andra sidan konkurrensneutralitetsskäl talar för kostnadengen, att
i form kapital borde densamma verksamheteneget oavsettav vara om
bedrivs i bank eller fondkommissionsbolag. Kommittén har genomgående

efter långtsträvat så möjligt skapa konkurrensneutralitet mellan olikaatt
institut och verksamheter. Mot denna bakgrund har kapitaltäckningsregler-

för fondkommissionsverksamhet utformats så denna verksamhetattna
åsamkas lika kostnad för kapital den bedrivs i bankstor eget oavsett om
eller fondkommissionsbolag.

Av tabell framgår9.8 bankaktiebolagens utlåning säkerhet iatt mot
börsnoterade aktier år 1985, 8 885 milj. kr., åroch 1986, 15 715 milj. kr.var
Den föreslagna fördubblingen kapitaltäckningskravet från fyra till åttaav
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kapital-höjninginneburithatänkta falletsåledes i detskulleprocent aven
siffror600 milj. kr. Dessaår med 350 ochrespektiveförtäckningskravet

år uppgick1986förkapitalbasbankaktiebolagensjämföras medskall som
000kapitalbas 8är 1986hadeSparbanksrörelsen000 milj. kr.till 24 en
0003drygtbörsnoterade aktieriutlåning säkerhetmilj. kr. och mot omen

kapital-skärptinneburithöjningendel skullemilj. kr. sparbankernas ettFör
kapi-höjningendet gällermilj. Näromkring 140 kr.täckningskrav med av

för°o innebär detfrån % till 248aktiehandelslagertaltäckningskravet för
föreslårkommitténeftersom24 milj. kr.kapitalkravbank maximaltett om

100 milj. kr.tillhandelslagret begränsasatt
banker-höjningen förföreslagnadenuppfattningkommitténsDet är att

kapitaltäck-totalaförändring i detdramatisknågondel inte medförnas
möjlighetDenverksamheter.olikauppställs för bankernasningskrav som

i helägtfondkommissionsrörelsedrivafått, från den juli 1987bank 1att
fondkom-medså parallelltbank önskar,ochfondkommissionsbolag, om

försöktkommitténbeaktatsbanken, har närmissionsrörelse inom även
kapitaltäckningsregler.konkurrensneutralautarbeta

kreditmarknads-ochbeträffande bankernaföreslåsmed vadI likhet som
kapitaltäckning införspå konsolideradföreslår kommittén kravbolagen att

i svenskaägarandelarinnehavför dessasfondkommissionsbolagen,för av
iverksamhetnågon formdriverföretageller utländska som avsesavsom

och konsoli-kapitalkravkonsolideratberäkningKML. Reglerna omavom
med deöverensstämmelsedärvid utformas iderad kapitalbas bör som

föreslås för bankerna.
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Försäkringsbolagens10

finansförvaltning

Direktiven10.1 m.m.

kredit-den svenskautredauppdraghar iKreditmarknadskommittén att
skilda slagrörelseregler förrationellaskapastruktur i syftemarknadens att

departementschefenpåpekardirektiv attkommitténsfinansinstitut. Iav
åren förändratsunder deverksamhetsbetingelserfinansinstitutens senaste

kreditmarknadensnabb tillväxtmed utan-genomgripande sätt avett en
företagssek-uppkommit inomlikviditetstillväxtDenför banksystemet. som

finansinstitu-inriktningenochomfattningenpåverkathar kraftigt avtorn
finans-olikamellanspänningarutlöstvilketverksamhet, avgruppertens

inbördes.konkurreratutsträckningbegränsaditidigare barainstitut som
tilltendensernasålunda urskiljbaradedepartementschefen kanEnligt upp-

verksam-institutgruppersolikamellanhittills vedertagnalösning gränserav
intelagstiftningenbefintliga ärdenhetsområden förklarastill del attstor av

kreditmarknaden.påsituationentill denutformad med hänsyn nya
kredit-för strukturenprincipervissahärefterdirektiven erinrasI om

traditio-ägande ochbl.omfattade,kan allmäntmarknaden atta.ansessom
verksam-vissablandaskreditgivning skall typernell attsamt avsamman

Vadinstitut.särskildabör drivas iförsäkringsverksamhet.däriblandhet,
kredit-departementschefenanmärkerförsäkringsbolagen attsärskilt gäller

delsverksamhet,breddning bolagensinitieratmarknadsutvecklingen aven
ochköppenningmarknadenpådeltagandeaktivtallt genomett mergenom

placeringardelsskuldförbindelser,kortfristigaförsäljning somgenomav
sådanarörelse. Ifrämmandedriftendeltagande iaktivtleda till ett avsynes

finansiellmellanifrågasättasdepartementschefen gränsenfall kan enligt om
Departementschefenutsuddad.kan bliverksamhetindustriellplacering och

kredit-andeldenökningrelativkraftigockså för avatt avenvarnar
påverkaundgåkaninteutanför banksystemetsker attgivningen pen-som

ningpolitiken.
för kom-riktlinjerföljandebl.direktivenibakgrund häravMot a.anges

försäkringsbolagen.beträffandemitténs arbete

finans-försäkringsbolagensutvecklingengranskabörKommittén av
försäkringsbolagensfrågaföreslå regler ioch vid behovförvaltning om

penningmark-påskersådanahandi förstakapitalplaceringar, som
skallsitt uppdragiFörsäkringsverksamhetskommittén,naden. som
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iaktta principen försäkringsbolag inte särskilda får bedrivaskälatt utan
rörelse försäkringsrörelse, torde från utgångspunktersinaänannan

också få frågoranledning sammanhänger med försäkrings-ta upp som
bolagens finansförvaltning. Förutom finansförvaltningens bärande roll
för sålundaförsäkringsverksamheten torde försäkringsverksamhets-

frågorkommittén komma behandla gäller gränsdragningenatt som
mellan forsäkringsrörelse deltagandeoch aktivt i företagsverk-annan

sådan frågasamhet. En aktualiseras bl. försäkringsbolag harnär etta.
ocksåaktiepost i företag där det medverkarstörre ett annaten genom

omfattande lånefinansiering. När kommittén inom för sitten ramen
uppdrag försäkringsbolagens finansförvaltning bör därförtar upp sam-
råd ske med försäkringsverksamhetskommittén.

bakgrund sålundaMot vad anförts i direktiven lämnas i detta kapitelav som
Översiktenallmän översikt försäkringsbolagens finansförvaltning.en av

inleds med redogörelse för försåkringsverksamheten i Sverige, dessen
struktur och koncentration, och för bestämmelserde i FRL reglerarsom
försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Med utgångspunkt från den de-av
partementschefen anförda principen, ägande och traditionell kredit-att
givning skall blandas, diskuteras därefter olika åtgärderalternativa för

upprätthållashur principen skall kunna i försäkringsbolagens Finansför-
valtning. Vidare diskuteras frågan försäkringsbolag bör få kredit-ägaom
marknadsbolag. kapitlet härutöver kartläggning försäkrings-I lämnas en av

påbolagens kapitalplaceringar penningmarknaden.
frånDe redovisade statistiska uppgifterna har i huvudsak hämtats För-

säkringsinspektionens tryckta publikation Enskilda försäkringsföre-ännu
från1986 Statistiska meddelanden, utgivna Statistiska central-tag samt av

byrån åren 1980-1987. De faktauppgifter lämnas i avsnittet för-som om
på grundar delvis påsäkringsbolagens placeringar penningmarknaden sig en

förre Anderson, Skandia,finanschefen Knut Försäkrings AB upprättadav
fogas bilaga till betänkandet.promemoria, vilken som

10.2 Försäkringsverksamheten i Sverige

10.2.1 Allmänt

De svenska försäkringsbolagens verksamhet regleras främst i FRL. För att
få driva försäkringsrörelse fordras tillstånd. Sådant tillstånd, koncession,
meddelas regeringen och kan medges försäkringsbolag, antingenärav som

aktiebolag eller ömsesidigt bolag. försäkringsbolagEtt får principiett ett
inte driva rörelse försäkringsrörelse.änannan

Ett försäkringsaktiebolag till sin rättsliga struktur likställtär med ett
såledesallmänt aktiebolag. Det sina aktieägare förägs och bolagetsav

förpliktelser tillgångar.endast dess Ett ömsesidigt försäkringsbolagsvarar
däremot sina försäkringstagare,ägs vilka såvitt återför-utomav avser-

säkrings- och personförsäkringstagare ömsesidigt ansvariga för bolagetsär-
förpliktelser. Den personliga ansvarigheten emellertid subsidär i för-är
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oftastbolagsordningenbestämmelser ihållande ochtill bolaget genom
årspremier.någramotsvarandetill beloppbegränsad, ettt. ex.

Även försäk-förbeviljas koncessionkanförsäkringsföretagutländska
för-för utländska1950:272Enligt lagen rättSverige.ringsrörelse i om

bedrivasrörelsenSverige skallförsäkringsrörelse isäkringsföretag drivaatt
aktiebolag,svensktfysiskkangeneralagent. Denne person,varagenom en

god-och skallhandelsbolagsvensktförsäkringsbolag ellerömsesidigt vara
känd regeringen.av

Företagsstrukturen10.2.2

medförenaslivförsäkring intefår direktstycket FRL3 § andraEnligt 1 kap.
separationsprinci-personförsäkringförsäkringsrörelse änannatavsersom

försäkringsrörelseförstås bolag vilkaspen. livförsäkringsbolag ute-Med
livförsäkring,personförsäkringuteslutandeslutande såeller gott avsersom
arbetslöshets-avgångsbidragsförsäkring ochsjuk- olycksfallsförsäkring,och

skadeförsäkringsbolag.§ FRLenligt kap. 4försäkring. bolag 1Andra är
hänför-återförsäkring brukarsig åtFörsäkringsbolag ägnar mottagaattsom

återförsäkringsbolag.till särskildas en grupp,
verksamhetsom-geografiskafrån försäkringsbolagensutgångspunktMed

Med riks-lokala bolag.ochi riksbolagråde indelasbrukar bolagen även
län. Detverksamhetsområde omfattar änvilkas ettbolag bolag meravses

Medlandet.verksamhet i heladrivafår dockflertalet i dennastora grupp
sockenbolag.häradsbolagochlokala bolag läns- samtavses

under deövrigtnäringslivet i senasteFörsâkringsbranschen har liksom
fort-inneburitbl.undergått förändringar,decennierna stora ena.som

internationalisering. Avtilltagandegående ochföretagskoncentration en
årfrånförändratsförsäkringsbolagframgår antalet svenskatabell 10.1 hur

1950 årtill 1986.

1950-1986försäkringsbolagTabell 10.1 Antal svenska

19861980197019601950Bolagstyp
645665103124RIKSBOLAG

Härav:
sjukförsäkringsbolagLiv- ochA.

76577Aktiebolag
129101228Ömsesidigabolag

SkadeförsäkringsbolagB.
2316163134Aktiebolag
1518ömsesidiga 294147bolag
7Återförsäkringsbolag 7512aktiebolag 8C.

460523729982ömsesidiga 2591LOKALA BOLAG
524579794085383 11BOLAGSUMMA

Härav:
3729255049Aktiebolag

487550Ömsesidiga 035 768334 11bolag
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Som framgår tabellen fanns det 524 svenska försäkringsbolag under årav
1986, 64 utgjorde riksbolag. Riksbolagen den bolagstypvarav är som
premiemässigt dominerar den svenska försäkringsmarknaden. Antalet ak-
tiebolag mycket begränsat.är Det kan emellertid i realiteten sägas vara

lägre,ännu eftersom flertalet aktiebolagen dotterbolagär till andraav
försäkringsbolag, därav flera ömsesidiga. För närvarande finns det endast
nio försäkringsaktiebolag inte dotterbolagär till försäkrings-som annat
bolag, nämligen Skandia Sak, Skandia Inernational Insurance Corporation,
Sirius, Svenska kredit, Atlantica, Volvia, Holmia, Victoria och Njord. I
detta sammanhang bortses från captivebolagen och arbetsmarknadförsäk-
ringsbolagen. Antalet utländska företag drev försäkringsrörelse i Sveri-som

årunder 1986 uppgick till 13 stycken. Samtliga drevge skadeförsäkrings-
rörelse.

10.2.3 Företagskoncentrationen
Försäkringsväsendet har under de decennierna genomgått kraftigsenaste en
koncentration. Bland försäkringsbolagen finns åtskilliga sammanslutningar,
antingen i form koncerner i FRL:s mening, varvid de ingående bolagenav
är innehav aktier förenade med varandra dotter- ochgenom moder-av som
bolag, eller i form överenskommelser rörande visst samarbete. Denav

formen samarbete från kapitalmarknadssynpunktärsenare av nästanav
lika betydelse destor egentliga koncernema, eftersom de samarbetan-som
de bolagen i vissa fall har finansförvaltning och placeringspolitik.gemensam
De i början år 1987 förefintliga Öm-sammanslutningarna följande.av var
sesidiga bolag kursiverade.är

ANSVARS GRUPP
Ansvar sak, Ansvar Liv och Ansvar International

FOLKSAM
Folksam Liv, Folksam sak och Folksam International

LÄNSFÖRSÅKRINGSBOLAGEN
Riksbolagen LF-AB, LF-Liv, Stockholm och Brandförsäkringverket samt
vissa lokala bolag.

SIRIUS GRUPPEN

SKANDIA
Skandia Sak och Skandia Liv

SKANDIA INTERNATIONAL

TRYGG-HANSA
Trygg, Hansa Sak, Hansa Företag, Hansa Trafik, Hansa Sjö och
Hansa International

FÖRSÄKRINGWASA
Wasa Liv, Wasa Nord, Wasa Göta, Wasa Skåne, Wasa Europeiska,
Wasa Industri, Wasa International, Wasa Kredit och Wasa Sjö
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bolagsgrupperI tabell 10.2 storleksordning de 20 elleri koncerneranges
fristående årbolag vid utgången 1986 redovisade de be-störstasom av
loppen i förvaltade tillgångar.

tillgångar årTabell 10.2 Förvaltade försäkringsbolag 1986milj. kr.i svenska

Koncern eller bolag Tillgångar Procentuell för-
delning totalt

Totalt I direkt teckn liv-
försäkringsbolag

SPP 81 703 81 703 25,9
Skandia 55 286 43 789 17,5
Trygg-Hansa 40 677 29 677 12,9
AMF-pension 29 306 29 306 9,3
Skandia International 25 930 8,2-
Folksam 20 877 7 313 6,6
AMF-sjuk 16 781 16 781 5,3
Länsförsäkringsbolagen 48010 285 3,3
Valand 9 676 9 676 3,1
Vegete 7 138 4 532 2,3
Sirius 431 0,82 -
AFA 0,61 895 1 895
RKA 1 758 1 758 0,6
Förenadeliv 0,51 677 1 677
Ansvars 405 134 0,41grupp
PensionsgarantiFPG 339 0,41 -
Allmänna Brand konc 300 0,41 -
SkånskaBrand 844 0,3-
Assuransföreningen 795 0,3-
SvenskaKredit 0,2758 -
Summaför de 20 största
enheterna 228311 861 721 98,9
Övriga riksbolag 1,03 314 1 062
Övriga lokala bolag 292 0,1-
Totalsumma 315 467 229 783 100,0

Enligt vad framgår tabell 10.2 omhänderhade de 20 enhetersom av som
redovisade de tillgångar,beloppen i förvaltade 98,9 % samtligastörsta av
svenska försäkringsbolags tillgångar. Enbart de SPP, Skandia,störstasex
Trygg-Hansa, FolksamAMF-pension, Skandia International och svarade
enligt tabellen för 80 % de förvaltade tillgångarna. siffror visarDessaca av

den svenska försäkringsverksamheten koncentreradhar mycketatt en
struktur. årsskiftetTill följd samgåendet 198687 mellan Allmännaav

SkånskaBrand, Brand, Valand och Vegete till Wasa Försäkring har kon-
centrationen ökat ytterligare.

13De utländska företag under år 1986 drev försäkringsrörelse isom
Sverige hade under året sammanlagd premieinkomst 226 milj. kr.,en om
vilket motsvarade 0,5 % de svenska försäkringsbolagens totalaca av
premieinkomst för direkt försäkring i Sverige år.samma
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10.3 Försäkringsbolagens
finansförvaltning

I detta avsnitt omfattningenskall försäkringsbolagens finansförvaltningav
och bolagens allmänna placeringsinriktning undersökas. Dessför-närmare
innan skall emellertid lämnas sammanfattning olika bestämmelser ien av
FRL begränsar bolagens frihet rörande finansförvaltningen.som

10.3.1 Regler begränsarsom

försäkringsbolagens fria finansförvaltning
De bestämmelser i FRL här dels kap. 3 varigenom stadgas1ärsom avses

principiellt förbud för försäkringsbolag driva för-rörelseett änatt annan
säkringsrörelse, dels 7 kap. i17 sakligt hänseende sammanhängersom
med nämnda förbud och begränsar försäkringsbolagens förvärvarätt att
aktier eller andelar i andra juridiska försäkringsbolag, dels ockänpersoner

§§,7 kap. 9 och 10 åläggs tillgångarvarigenom försäkringsbolag placera iatt
vissa slag värdehandlingar.av

10.3.1.1 Förbudet driva rörelse änatt annan
försäkringsrörelse

§ fårEnligt kap. 3 försäkringsbolag driva1 FRL inte rörelse änett annan
försäkringsrörelse, det inte finns särskilda skäl för det. stadgandeDettaom
kompletteras bestämmelsen i 7 kap. 17 varigenom försäkringsbolagav
förbjuds försäkringsinspektionens medgivande andeläga störreatt utan av
aktierna i svenskt eller utländskt aktiebolag änett mot ettsom svarar
röstetal högst fem röstetalet för samtliga aktier. Ett för-procentom av

fårsäkringsbolag enligt bestämmelse inte heller inspektionensutansamma
medgivande andelar i aktiefond eller i juridiskäga änen en annan person
aktiebolag. Från förbudet undantas aktier i andra försäkringsbolag och
vissa andra bolag anknytning försäkringsbolag.med tillnära

Innebörden försäkringsbolagendessa stadganden principielltär ärattav
förbjudna dels regisig i eller i dotterbolag, drivaatt, vare egen annan
verksamhet delsegentlig försäkringsrörelse, vid kapitalförvaltningenän att

tillgångar sådanplacering sig i andra verksamheter igenom av engagera en
omfattning oförenlig med förbudet Om särskildarörelse.är motsom annan
skäl föreligger försäkringsinspektionen från förbudet.kan medge undantag

Det främsta för förbudet försäkrings-motivet rörelse ärmot attannan
fåroch skadelidandes intressen inte aktiviteter ochäventyrastagares genom

utanför för den egentliga försäkringsrörelsen trygghets-engagemang ramen
motivet. Således får försäkringsbolagens soliditet inte äventyras attgenom
de förvaltade tillgångarna riskfyllda objektplaceras i eller används i andra
verksamheter, för-industri- eller handelsrörelse, kan utsättaex. som
säkringsbolagen för ökad konjunkturkänslighet.
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specifikaförsäkringsbolagenstillknyterför förbudetEtt motivannat an
samhällsinstitu-Försäkringsbolagen harsamhället.uppgift inom status av

och själv-integritetförutsättervilkettioner funktioner,med sociala en
hänsynsta-ovidkommandeförsäkringsrörelsensådana förständighet utan

skulleaffärsrörelseioch aktivaägarintressenganden engagemangsom
blandasdärför intebörrörelseFörsäkringsbolagensmedföra.kunna sam-

fristående ochbörnäringslivet,iverksamhetmed utan varaman annan
segre-för bankernagällerprincipmotsvarandedärifrån enligtavskild som

gationsmotivet.
försäkrings-sig tillhänförrörelseförbudetmotiv förEtt tredje mot annan
näringslivetoch ikreditmarknadenochpå kapital-bolagens ställningstarka

förvaltadeförsäkringsbolagenmotivet. Deniiringspolitiskai detstort av
samhället. För-ikapitalkoncentrationendenmedlen störstarepresenterar

möjlighetfinansförvaltningomfattandesin attharsäkringsbolagen genom
aktiemarknadenutvecklingeninflytandeskaffa dominerande översig ett av

betydandeisigFörsäkringsbolagen ävenägnarfastighetsmarknaden.och
försäkringsbola-inflytandesamladeåt kreditgivning. Detutsträckning som
väsentlig makt-dem tillkapitalmarknadenfår på gördärigenom engen

i 7 kap.bakom denliggermotivbl. dettanäringslivet. Detfaktor i är soma.
förvärvaförsäkringsbolagens rättbegränsningen§ uppställda att17 FRL av

aktier.
skäl före-särskildaförsäkringsinspektionenSom anförts kan omovan

krävs idispensrörelse. Förfrån förbudetligger undantagmedge mot annan
egentliga för-samband med dennaturligtallmänhet rörelsen har ettatt

in-försäkringstagarnasfrämjarrörelsensäkringsrörelsen. Vidare krävs att
omfattningfår blifråga inteverksamheten i somtressen attsamt av en

försäkringsrörel-egentligadensammankopplinginnebär långtgående aven
med rörelse.sen annan

sådan rörelsetillstånd drivaerhållitförsäkringsbolagI praxis har att som
skadeföre-såsomförsäkringsverksamheten,utflödenaturligtutgör ett av

objekt,försäkradeskadereparationerverksamhetbyggande samt ex-av
vidareFörsäkringsbolag harfastigheter.brandskadadebilar ochempelvis

datoranläggningarmaskintid ihyradatabehandling ellertillåtits utföra ut
ändamålsenligtpåmaskinerpersonal och sinasinför kunna utnyttja ettatt
erhållitförsäkringsbolag rättområde harPå kapitalförvaltningens attsätt.

kapi-varaktigavsedda föraffärsfastigheterkontors- ochuppföra bostads-,
talplacering.

Försäk-betänkandeFVK har i sittFörsäkringsverksamhetskommittén
gällerfrågor gräns-1987:58 behandlatSOUframtidenringsväsendet i som

före-deltagande iaktivtförsäkringsrörelse ochdragningen mellan annan
det skulleframgår FVKbetänkandet övervägt,tagsverksamhet. Av att om
FRLförbudsstadgandet iprincipiella motbygga detmöjligt utattvara
verksam-för olikasyftedetaljbestämmelser imed vissarörelse attannan

ochförsäkringsrörelsemellanhetsområden konkret gränsen annanange
givit vid han-emellertidpå punkt hardennaövervägandenrörelse. FVK:s

innebäraskullerörelse i lagendetaljregleringden, sådan enatt annanaven
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byråkratisk och orimligt krånglig lösning, inte skulle fungera i densom
praktiska tillämpningen. Det skulle nämligen krävas ideliga ändringar av
lagregler under utvecklingens gång för dem till de skiftandeatt anpassa
förhållandena i dynamisk ekonomi där investeringsområden öppnaren nya
sig och där den finansiella kreativiteten skapar konstruktioner förnya
optimal placering kapital. FV K har därför inte velat föreslå utbyggnadav en

det principiella förbudsstadgandet i FRL beträffandeav rörelse.annan
FVK har i stället valt på grundval analys deatt redovisadeav en av ovan-
bakomliggande motiven för förbudet rörelse framlägga sinamot annan -
synpunkter på tolkningen begreppet rörelse, vilka enligt FV K börav annan
kunna tjäna vägledning i den praktiska tillämpningen såväl för för-som
säkringsbolagen för försäkringsinspektionen.som

Bland de övergripande synpunkter FVK lagt fram märks bl.mera som a.
följande. Försäkringstagarnas trygghet, och betryggande förvaltningen av
deras i försäkringsbolagen uppsamlade kapital, det övergripandeär motivet
för förbudet rörelse. Vid förvaltningen försäkringstagamasmot annan av
trygghetskapital ställs försäkringsbolagen ständigt inför uppgiften göraatt

avvägning mellan önskemålet hög avkastning på tillgångarna ochen om
kravet på hög säkerhet i enlighet med soliditetsprincipen. I det långsiktiga
perspektivet växlar riskbilden allt efter det ekonomiska lägets skiftningar.
Från tid till ändras följd härav bedömningen vilka placerings-annan som av
områden vid avvägningen risker och avkastningsutsikter sigsom terav
förmånligast för försäkringsbolagen. Ur synvinkeln trygghetsmotivet ochav
soliditetsprincipen det väsentligtär det rådande placeringsintressetatt inte
leder till alltför ensidig koncentration försäkringsbolagens förvaltadeen av
medel till viss sektor. Tyngdpunktsförskjutningar inom försäkrings-en ett
bolags kapitalförvaltning får inte så långt, kraven på i den lång-att en
siktiga utvecklingen betryggande spridning och fördelning kapitalplace-av
ringarna inte alltid tillgodosett.är FVK har heller vid sin genomgång av
den hittillsvarande faktiska utvecklingen kunnat finna, försäkringsbola-att

i allmänhet skulle ha brustit i denna nödvändiga be-gen omsorg om en
tryggande fördelning sina medelsplaceringar olika tillgångsslag. Kra-av

på betryggande kapitalplaceringar måstevet givetvis också gälla riskbe-
dömningen beträffande de olika placeringsområdena. FVK har vidare
särskilt understrykt, det står i strid med trygghetsmotivet för förbudetatt

verksamhet investera försäkringstagarnasmot trygghetskapitalatt iannan
enskilda projekt markerat riskfylld natur.av

Vad härefter gäller FVK:s överväganden beträffande den del för-av
säkringsbolagens finansförvaltning kapitalplaceringar på kredit-som avser
givningens område, direktutlåning har FV K funnit dessa i principattm.m. ,

förenligaär med trygghetsmotivet i lagstiftningen och dessa iävenatt
framtiden bör avsevärdutgöra del bolagens medelsförvaltning. FVKen av
har emellertid för utveckling varigenom försäkringsbolagenvarnat kon-en

verksamheten på penning- och kreditväsendetscentrerar område i särskilda
dotterbolag eller på områdetsätt ägnar omfattandeannat ett engagemang.

sådanEn utveckling kan i princip inte förenlig med lagstiftarensanses
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rörelse.förbudetövergripandeför detmotiv motbakomliggande annan
kapitalförvalt-nämligen spärrsyfte sätta attLagstiftarens motär att en

påochförsäkringsverksamhetsammanblandningleder tillningen enaven
FRLFöljaktligen kanaffärsrörelse.inriktaddirektdispositionerfinansiella

andraeller stör-dotterbolagtillåta försäkringsbolageninte att genomanses
sådanmedverksamhetensamordningorganiseraaktieinnehav avenre

och kredit-på penning-institutandrabanker ellerbedrivsrörelse avsom
Försäkringsbolagenkapital.för riskvilligtpå marknadenmarknaden eller

placeringsmöjlig-utnyttja dekapitalförvaltningsingivetvis ibör enligt FVK
inteerbjuder,marknadenså avkastningfå godheter för menatt somen

spelasökakapitalresursersina väldigai kraftdotterbolag enavegnagenom
operatio-finansiellahuvudagerande vidochinitiativtagareledande roll som

företagarvärlden.ingripanden istrukturellaochpå kapitalmarknadenner

placeringsregler10.3.1.2 FRL:s

bestämmel-denna§ Enligtkap. 9 FRL.regleras i 7placeringarLivbolagens
förskulderförsäkringstekniskamotsvarande bolagsbeloppskall ettse

Beloppvärdehandlingar.angivna slagredovisas i vissaalltidlivförsäkring av
försäkring,grundbundenickeskulder förförsäkringstekniskamotsvarande

be-nämndadock intelivförsäkring, berörsförsäkringdvs. än avannan
praktisksaknarförsäkringarnagrundbundnaickeEftersom destämmelse.

redovisning.förevarandefrån dessa isammanhang bortsesdettabetydelse i
försäkringsbolagshuvudsakskulder iförsäkringstekniska ettMed avses

§Enligt 7 kap. 1försäkringstagarna.tillskulderpå beräknadevisst sätt
på balansdagenvärdetskuldernaförsäkringstekniskadeFRL utgörs avav

föransvarighetbolagets
huvudsakipremiereserv. Premiereserven utgörsförsäkringarlöpande

utgifterframtidakapitalvärde bolagetsförväntatmellanskillnaden avav
premier.framtidakapitalvärdeförväntatochlöpande försäkringarför av

ersättningsreserv.försäkringsfallinträffadeförsäkringsersättningar för
skadebehandlings-försäkringsfallinträffaderegleringutgifterna för av

reserv.
för-inte harlivförsäkringsrörelseåterbäring inomsådan tilldelad som

betalning.fallit till

förpliktelsersinaförmåga fullgöraförsäkringsbolagens attFör att trygga
reglersärskilda§ FRL6enligt 2 kap.försäkringsavtal skallingångnaenligt

ochpremiereservochpremierberäkninggrunder för bl.upprättas ava.
stadfästasskallGrundernaåterbäring försäkringstagarna.för till rege-av

inne-skallpremiereservochpremieberäkningGrunderna förringen. av
driftskost-riskmått, räntefotandraoch samtdödlighethålla antaganden om

bådeinnebärnormaltbetryggande, vilket attskallnader. Antagandena vara
säkerhetsmarginal. Ettmedberäknadeblirpremiereservenpremien och

i livbolagensränteantagandet,härpåexempel utgör pre-gemensammasom
underDenfyrahögreinteår 1964 än procent.miegrunder alltsedan satts
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det decenniet höga räntenivånsenaste har medfört skillnaden mellanatt
räntenivå och denantagen livbolagen faktiskt uppnådda har varit be-av

tydande. Detta förhållande har lett till avsevärda överskott. Dessa överskott
uppsamlas i huvudsak i återbäringsfonden.

Förutom överskott från avkastningen på premierna och premiereserven
tillförs återbäringsfonden överskott i form avkastning på de medelav som

Återbäringsfondenredan tidigare fanns i fonden. får i princip, förutom för
eventuell förlusttäckning, endast användas för återbäring till försäkrings-

Sådan återbäringtagarna. kan ske på olika Densätt. kan tilldelas ochex.
betalas omedelbart eller denut kan tilldelas och betalas dåut senare
försäkringen förfaller. En betydande del återbäringen samlas emellertid iav
återbäringsfonden för tilldelning och utbetalning.senare

Hur återbäringsmedlen behandlas, och då framför allt i vilken utsträck-
ning tilldelning sker, har betydelse försom hur fårstor de användas.
Tilldelad återbäring, skall utbetalas redovisas inte längresom isenare,
återbäringsfonden, skuld till försäkringstagarnautan under rubrikensom en
försäkringstekniska skulder. Medel innestår i återbäringsfonden ochsom -

följaktligen inteännu tilldelats försäkringstagarnasom behandlas således-
inte försäkringsteknisk skuld och berörs därförsom inteen reglernaav om
placering i vissa slag värdehandlingar.av

Vid utgången år 1986 uppgick livbolagens försäkringstekniskaav skulder
för livförsäkring Återbäringsmed-till sammanlagt 141 miljarder kronor.ca
len, alltså inte berörs reglerna placering isom vissa slag tillgångar,av om av
uppgick vid tid, efter vinstdisposition, till 67samma miljarder kronor.ca
Livbolagens samlade tillgångar uppgick till bokfört värdeett 237om ca
miljarder kronor.

För skadebolagen har reglerna placering i vissa slag tillgångarom av en
endast marginell betydelse. Reglerna tillämpas enligt 7 kap. 10 § FRL
endast på sådana försäkringar meddelas under längre tid tio år,än isom
praktiken främst brandförsäkringar. För sådana försäkringar skall skadebo-
lagen redovisa belopp motsvarande denett del de försäkringstekniskaav
skulderna premiereserven i vissa angivna slagsom avser värdehand-av
lingar. Redovisningsskyldigheten såledesgäller inte de delar de för-av
säkringstekniska skulderna ersättnings- och skadebehandlings-som avser

Skadebolagens samlade tillgångarreserverna. uppgick vid utgången årav
1986 till bokfört värdeett 86 miljarder kronor. Av dessa tillgångarom ca
berördes endast omkring 3 miljarder kronor reglerna placering i vissaav om
slag tillgångar.av

De slag värdehandlingar försäkringsbolagen sålundaav enligt regler-som
försäkringstekniska skulder i 7 kap. 9 §§na och 10om FRL skall redovisa

följande.utgörs av
obligationer och andra skuldförbindelser utfärdats ellersom garanterats

staten;av
obligationer och andra skuldförbindelser dock förlagsbevis ut-som
färdats hypoteksinstitut och kreditaktiebolag;av
obligationer utfärdats eller svenskt bankinstitutgaranteratssom av samt
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sådant bank-utfärdatsförlagsbevisdockfordringsbevis avandra som
riksbanken;ellerinstitut av

utfärdats ellerskuldförbindelser garanteratsandraellerobligationer som4.
svensk kommun;av

bjuditsochnäringsföretagsvenskt ututfärdatsobligationer somavsom
aktiebo-investeringsbankSverigesbankaktiebolag,svensktoffentligt av

investeringsbanken;Nordiskaellerlag
jord-isäkerhet panträttbolagetvilka ägerskuldförbindelser för genom

i tomträtt,eller panträttaffärsfastighetellerbostads-, kontors-bruks-,
affärsändamål,ellerbostads-, kontors-avsedd förbyggnadtill vilken hör

pantvärde fastställts,särskiltvärde eller,uppskattat70 %inom omav
indu-iskuldförbindelser panträttpantvärdet, mot75 °oinom samtav

sådantförbyggnad inrättadhörtill vilkenstrifastighet eller tomträtt,
värde;°o uppskattatändamål, 60inom av

säkerhetellertill sinvärdehandlingarutländska artellerinhemska7. som
1-6punkternaunderhandlingardemedjämförligakan avsessomanses

statsobligationer;utländskaex.
återköpsvärdet;inomförsäkringsbrev samtbolagetslån säkerhet imot

återförsäkringipå grundansvarighetåterförsäkringsgivaresvärdet avav
livförsäkringar.övertagna

försäkringsverksamheteniskälighetochSoliditetbetänkandethar iFVK
får redovisas6punktentillgång under även1986:8 föreslagitSOU att som

be-högstaupptill detochfastigheter tomträtterförsäkringsbolagens egna
i dennaochfastigheter tomträtterförvärdeför uppskattatlopp angessom

genomförsOm förslagetuttagits.pantbrev inteutsträckningpunkt i den
pantbrev ibehövafortsättningen intei utförsäkringsbolagen taattkommer

obelånad.den delför ärfastigheter somegna
undan-livbolagenförplaceringsplikt ettgörsreglerFrån nämnda omnu
beloppstadgasvarigenomFRL, ettstycket att9§ tredjekap.i 7tag

förskuldernaförsäkringstekniskade20 °omotsvarande högst egenav
värdetförmed avdragskulderförsäkringstekniskaförståsvarmedräkning

värdehandlingari andraansvarighet får redovisasåterförsäkringsgivaresav
% de20sektoraktier. Dennainte inämnda, dockde avän omovan

sektorn.friadenbenämnasbrukarskuldernaförsäkringstekniska
år 1986utgångenvidlivbolagenssålundainnebärsagdaDet att avav

utgjordes 141kronormiljarder237tillgångarbokfördasamlade caom ca
för-bolagensvärdetmotsvaradetillgångarmiljarder kronor avsomav

fria sektornför denUtrymmetlivförsäkring.skulder försäkringstekniska
dennaFörmiljarder kronor.28drygteller till20 % därav,uppgick till

den begräns-endastfinansförvaltningfråga bolagensgällde isektor om
k.denStorlekenaktier.köpaförhindradebolagenningen att s.att var

vissaplaceringsplikt ireglerFRL:sföljdtillbundna sektorn, omavsom
rörandefrihetbegränsade bolagensfulltvärdehandlingarangivna slag utav

tillellermiljarder kronor,113alltså till knapptuppgickfinansförvaltningen,
obundnadet heltföljertillgångarna. Häravsamlade att48 % deca av



108 Försäkringsbolagens finansförvaltning SOU 1988:29

för vilket inteutrymmet, begränsningar ifrågavarande slag gällde iav nu
placeringsfriheten, uppgick till 237-141 96 miljarder kronor eller tillca
drygt 40 % livbolagens samlade tillgångar. Eftersomav de redovisade till-
gångarna bokförda värden andelen i realitetenavser väsentligtvar större.
Andelen har Årunder det decenniet ökat kraftigt.senaste 1980 uppgick den
till 24,5 miljarder kronor eller till drygtca 23 % livbolagens samladeav
tillgångar.

Som tidigare harnämnts reglerna placering i vissa slag värdehand-om av
lingar endast marginell betydelse för skadebolagen.en Av dessa bolags
samlade bokförda tillgångar, 86 miljarder kronor vid utgången årca av
1986, omfattades i storleksordning endast 3 miljarder kronor reglernaca av

placering i vissa slag tillgångar.om Det sagda innebärav samtligaatt av
försäkringsbolags vid utgången år 1986 bokförda tillgångar, totalt 323av
miljarder kronor, 179 miljarder kronor eller drygtvar 55 °oca tillgängliga
för placering någon begränsningutan reglerna placering i vissa slagav om av
värdehandlingar.

I 7 kap. §ll FRL föreskrivs de värdehandlingar,att används försom nu
ifrågavarande redovisning, skall pantsättas till förmån för försäkringstagar-

Pantsättningen innebär värdehandlingarnana. att i fråga förvaras avskilda
från bolagets övriga tillgångar och under minst två lås med olika nycklar.
Ett försäkringsinspektionen förordnatav ombud omhänderhar nycklarna
till det låset.ena

Av tillgänglig statistik försäkringsbolagensöver placeringar pantsattaav
tillgångar framgår livbolagen vid utgångenatt år 1986 hadeav pantsatt
tillgångar för 152 miljarder kronor. Motsvarande beloppca för skadebola-

3,7 miljarder kronor. Då degen sammanlagdavar försäkringstekniska skul-
derna för livbolagen nämnda år uppgick till 141 miljarder kronor hade
således viss överpantsättning skett för bolagenen totalt. Detta samman-
hängde bl. med de föreskrifter allmän placeringsplikta. för försäkringsom
bolag riksbanksfullmäktige meddelat sedansom maj 1980 med stöd 5 §av
lagen kreditpolitiska medel. Placeringskvoten,om dvs. lägsta värde förett

kvot mellan ökningen försäkringsbolagetsen prioriterade placeringarav
och ökningen dess totala placeringar, uppgick år 1984av till lägst 73 % för
livbolag och lägst 62 % för skadebolag. Genom placeringskvoterna tvinga-
des försäkringsbolagen till vissa bestämda placeringar, främst obligationer,
vilka regelmässigt den de kundearten användas förattvar av pantsättning i
bunden sektor. Riksbanksfullmäktiges föreskrifter allmän placerings-om
plikt upphörde den 1 december 1986.

Försäkringsbolagens10.3.2 kapitalförvaltning
och placeringsinriktning

10.3.2.1 Allmänt

De svenska försäkringsbolagens samlade nominella tillgångar vid utgången
år 1986 uppgick till omkring 264 miljarderav kronor. Riksbolagens andel av
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259 miljarder98 % eller tilltillgångar uppgick till omkring näradessa
kronor.

tillgångar utgjorde 82 °onominellaLivbolagens andel riksbolagensav
213 miljarder kronor.eller ca

mindreförutomsvenska försäkringsbolagensI tabell 10.3 redovisas de -
och 1986.utgången åren 1985tillgångar vidlokala bolag förvaltade av-

tillgångar åren 1985-1986.Bokförda wir-förvaltadeTabell 10.3 Försäkringsbolagens
den Mkr

Samtliga bolag Livbolag
1985 1986 1985 1986

Finansiella tillgångar
Kassa banktillgodohavanden 6 996 6 346 3 613 2 402och
Placeringstillgångar

105 3 1355 330 3Penningmarknadslån 4 579
710 128580586 110Obligationer 131035 151

47 738670 185 47 70153 54Staten
292393 271359Kommuner
101269 73791 83 547 57Bostadsinstitut 65
044687 1889 1 360Kommuninstitut

3 8202 8023 499 4 513Företagsinstitut
553967 23 392 3 532 1Icke-finansiella företag

Övriga 32056 123 434 4
562186 101 1600 2 1Förlagsbevis 1

21 975894 24618628 32 11Aktier och andelar
2 8423 283 1 611Konverteringslån 1 818

276 4 8895 912 5Kommunlån 6 438
492631 1217534 12Inteckningslån 18 305

29 75923 18527 405 34 595Andra värdehandlingar
087530 12074 1415 665 17Fastigheter
174174 1 156 1Livförsäkringslån 156 1l

Anläggningstillgângar
596401 9474 413 5Aktier och andelar

470 4739131 567 1Fastigheter

223 966187126239602 285 684Summa

återförsäkringsbolagfordringar på koncernföretag,bolagexkl. mindre lokala samt
och andra försäkringsbolag

obligationer,placeringsobjektendomineradesframgårSom tabellen avav
år uppgick tillutgången 1986tillgångarna vidsamladevilkas andel de avav

bostads-utgjordes ochobligationsstocken53 %. Huvuddelen stats-avca av
samladeså andel deutgjordeobligationernaobligationer. Att stor aven

reglerdels FRL:sförklarastillgångarna torde väsentligen kunna omav
place-föreskriftertillgångar, dels riksbankensplacering i vissa slag omav

obligations-utelöpandei Sverigeandelringskvoter. Försäkringsbolagens av
minskatemellertid andelenframgårlån 10.4betydande. tabellAvär att

under decennierna.de senaste
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Tabell 10.4Försäkringsbolagens Sverigeandel i utelöpande obligationslánsvenskaav
ultimo 1952,1966och 1986.Nominella belopp

Låntagare I Sverigeutelöpande svenska Därav hos försäkringsbolagen
obligationslån

Mkr procent
1952 1966 1986 1952 1966 1986

Staten 7 286 16 342 350392 20 18 16
Hypoteksinstitut 4 019 22 987 363 150 34 23 26
Kommuner 1 534 2 849 5 526 43 22 7
Övriga 1 054 4 674 69 808 59 19 11
Summa 13 893 46 852 788 876 29 20 20

Det bokförda värdet försäkringsbolagens innehav aktier och andelarav av
uppgick utgångenvid år 1986 till sammanlagt drygt 38 miljarder kronor,av

33 miljarder utgjorde placeringstillgångar och drygt 5 miljardervarav ca
utgjorde anläggningstillgångar.

Under tillgångsposten kommunlån i tabell 10.3 förutom lån tillryms
kommuner lån tilläven tomträttskassor och andra låntagare för vilka kom-
munal borgen lämnats. Tillgångsposten Andra värdehandlingar i tabell 10.3
uppgick utgångenvid år 1986 till 35 miljardernärmare kronor. dettaAvav
belopp torde drygt hälften lån till näringslivet, 15 % lån till finans-avse ca
bolag, drygt 19 °o lån till bostadsfinansierande institut och °o lånknappt 5
till hushåll.

Av tabell 10.5 framgår hur den relativa fördelningen försäkrings-av
bolagens placeringsobjekt förändrats sedan år 1952. Tabellen vid han-ger
den bolagens placeringar i framför allt fastigheter medanatt och aktier ökat
placeringar i inteckningslån minskat.

Tabell Försåkringsbolagens10.5 förvaltade tillgångar och placeringsinriktning
1952-1986 bokförda värden

1952 1975 1980 1986

Mkr % Mkr °o Mkr % Mkr %
Fastigheterz 394 4,3 3 110 6,0 5 304 4,9 19 443 6,8

andelar:Aktier och 244 2,7 2693 5,2 4512 4,2 29538 13,4
Förlagsbevisoch
konverteringslän 145 1,6 365 0,7 995 1,0 5 469 1,9
Obligationer 4 070 44,8 24 997 48,1 53 343 49,7 151586 53,1
Penningmarknadslån 2 754 2,6 5 330 1,9- - - -Inteckningslån 2 588 28,5 10 812 20,8 15 826 14,8 17 534 6,1
Annan finansies
ringsverksamhet3 3591 14,9 8 357 16,0 21 555 20,1 41 681 14,6
Övrigt 291 3,2 6611 3,2 2 960 2,7 6 346 2,2

Totalt 9 091 100 51 995 100 107249 100 285 684100

exkl. mindre bolag
placeririgsaktiernas2placeringstillgångar och anläggningstillgångar; bokförda värde

uppgick år 1986till 32 894 milj. kr. eller till 11,5 % tillgångar.samtligaav3kommunlån, livförsäkringslån och andra värdehandlingar
kassaoch banktillgodohavanden
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genomgångbokförda värden. EnDe i tabell angivna värdena10.5 avavser
tillgångar,år förvaltadeårsredovisningarna från fråga under 1986de, i om

Skandia Inter-SPP, Skandia, Trygg-Hansa,försäkringsbolagenstörstasex
handen, dessa bolag redo-Folksam vidnational, AMF-pension och attger

miljar-bokfört värde 27visade placeringsaktier tillinnehav ettett om caav
miljardermarknadsvärde 58der kronor aktier hadeoch dessa ettatt om ca

kronor.
placeringstillgångar viduppgickFörsäkringsbolagens sammanlagda ut-

gången drygt 225 miljarder kronor.år bokfört värde1985 till ett omav
på bostadssektorn, utlan-Placeringarnas fördelning kommunerna,staten,

framgår tabell 10.6.det respektive näringslivet i övrigt av

åren 1985-1986placeringsinriktning 1973ochTabell 10.6 Försäkringsbolagens

Mkr procent
19861973 19851973 1985 1986

25,6 20,356 446 9,5Staten 3 617 57 593
7,9 3,2 2,87 629Kommunerna 3 033 7 285

48,0 35,2 35,5Bostadssektorn 468 98 84118342 79
38,7730 33,0 34,2Näringslivet 77 105 10712 599
2,71,6 1,8Utlandet 593 4 021 7 518

100 100278 164 100Summa 38 184 225472

10-årsperio-underframgår placerades tämligen konstantSom tabell 10.6av
placeringstillgångar iungefär tredjedel försäkringsbolagens nä-den en av

medan kommuner-ringslivet. ökat markant,Placeringar i harstatspapper
och bostadssektorns andel placeringarna minskat.nas av

finansieringsverksamhet10.3.2.2 Försäkringsbolagens

kreditmarknadskommitténs för-förstås enligtMed finansieringsverksamhet
eller ställa§ yrkesmässigt lämnaslag till kap. första stycket KML,1 1 att

till finansieringgaranti för medverka änkredit eller sätt annatannat av
från finansierings-verksamhet. paragrafens andra stycke undantasIegen

och för-förvärv fondpapperverksamhetsdefinitionen säljfinansiering, av
medling kredit till konsument.änav annan

kreditgivning.placeringarEn betydande del försäkringsbolagens avserav
skallbegränsningen, verksamhetenDen i definitionen angivna att vara

tillämpningsområdet enstaka krediter.yrkesmässig, från undantaattavser
kreditgivningomfattandeDet ligger i sakens den mycketnatur att som

således omfattasförekommer försäkringsbolagen yrkesmässig ochbland är
definitionen finansieringsverksamhet.av av

från tillämpningsområdet bl. för-I paragrafens andra stycke undantas a.
innebördfondpapper. fondpapper haBegreppetvärv är avsett att sammaav

förstås delaktig-aktie, bevisdet har i FkL. Med fondpapper annat omsom
för allmänhet och liknande skuldebrevi bolag, obligation, förlagsbevis

Aktie fondpapperomsättning andel i aktiefond. utgör oavsettsamt om
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aktierna svenska eller utländska.är Uttrycket annat bevis delaktighet iom
bolag emissionsbevis,även benämning föräravser som en gemensam

Äventeckningsrättsbevis vid nyteckning vidoch delbevis fondemission.
k. depåbevis, utfärdas värdepapperscentralen VPC för utland-s. som av

ska aktier i bolag fått riksbankens tillstånd till försäljning aktierna isom av
Sverige, innefattas i uttrycket. Med uttrycket liknande skuldebrev avsett
för allmän omsättning förstås exempelvis konvertibla skuldebrev och skul-
debrev förenade med optionsrätt till nyteckning bank- och företagscer-samt
tifikat.

Med ledning uppgifterna i tabell 10.3 kan uppskattning görasav en grov
beträffande omfattningen den del försäkringsbolagens verksamhetav av

under år 1986 hänföra till finansieringsverksamhet enligt defini-attsom var
tionen i KML. placeringstillgångamaAv torde Kommunlån, 5 912posterna
milj. kr., Inteckningslân, 17 534 milj. kr., Andra värdehandlingar, 34 595
milj. kr. och Livförsäkringslån, l 174 milj. kr. eller milj.sammanlagt 59 215
kr. i allt väsentligt hänföra till finansieringsverksamhet. Dettaattvara
innebär försäkringsbolagens samtliga placeringstillgångar, vidatt av som
utgången år 1986 hade bokfört värde 272 miljarder kronor,ettav om ca
hänförde sig 22 % till finansieringsverksamhet. försäkringsbolagensAvca
samtliga tillgångar, dvs. förutom placeringstillgångar finansiella till-även
gångar och anläggningtillgångar, hänförde sig 21 % tillgångarna tillca av
finansieringsverksamhet.

I avsnitt 10.2.3 konstaterades den svenska försäkringsverksamhetenatt
har mycket koncentrerad struktur. Det har därför varit intresse atten av

uppskattninggöra finansieringsverksamheten hos några de störstaen av av
försäkringsbolagen. En granskning några de försäkringsbola-störstaav av
genskoncernernas årsredovisningar för verksamhetsåret 1986 har givit vid
handen bolagen i utsträckning sig finansieringsverksamhetägnatatt stor

omfattningen denna verksamhet förhållandei till de sammanlag-attmen av
da tillgångarna respektive placeringstillgångama varierat kraftigt. Resulta-

framgårgranskningen tabell 10.7tet av av

Tabell 10.7Omfattningen några férsfikringsbolagskoncerners i finans-placeringarav
ieringsverksamhet förhållandei tillgångartill sammanlagda respektiveplaceringstill-
gångar ultimo 1986Mdkr

Bolagkoncern Tillgångar

totalt placerings- därav i Finansieringsverk-
tillgångar finansie- samhet i procent av

ringsverk- totala placerings-
samhet tillgångar tillgångar

SPP 84,3 81,4 19,3 23 24
Skandia 59,2 47,5 8,8 15 19
Trygg-Hansa 42,3 34,8 4,7 11 14
Folksam 20,8 17,9 5,6 27 31
Vegete 7,6 6,5 1,9 25 29
Allmänna Brand 1,6 1,1 0,4 26 38
Ansvar 1,4 0,8 0,1 10 18
SkånskaBrand 0,9 0,6 0,2 23 35
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påplaceringar10.3.2.3 Försäkringsbolagens
penningmarknaden

huvud-på penningmarknaden harFörsäkringsbolagens avsettengagemang
statsskuldväx-företagscertifikat medsakligen handel med bank- och samt
certifikat ochframgår innehav olikalar. tabell 10.8 riksbolagensAv av

årenväxlar vid utgången 1980-1986.av

förelagscertifikat skatt-bank-,kommun- ochTabell 10.8Riksbolagensinnehav samtav
åren Mkr1980-1986.Nominella beloppkammarväxlar och statsskuldväxlar

198619851983 198419821980 1981

93 242401 347726800 046Bankcertifikat 1 1
00 0 2400 0Kommuncertifikat

617 2 2290 152 100 0Företagscertifikat
000 000Skattkammarväxlar 118

793‘ 191‘ 304949 26 619 30 2 40Statsskuldväxlar

7755 683 4592 7 118046 3 519 4Totalt 918 1l
Procent bolagensav

1,83,5 2,52,4 2,60,8totala placeringar 1,8

‘ inkl skattkammarväxlar

påförsäkringsbolagensframgår tabellenSom pen-engagemangsynesav
efterhandha ökatåren till och med 1984ningmarknaden under fram som

statsskuldväxlarcertifikat ochinnehavutvecklats. Bolagensmarknaden av
ochcertifikatInnehavetnedåtgående trend.däreftervisar avm.m. en

% deår 2-31982 kringhåller tabellen sedanstatsskuldväxlar sig enligt av
kraftigt under loppetvarierar dockAndelensamlade kapitalplaceringama.

certifikatinnehavverksamhetsår. Således uppgick bolagensrespektive avav
år 1983 tillutgången tredje kvartaletvidoch statsskuldväxlar avex.

Enkapitalplaceringama.% de samladeeller till 7,713 223 milj. kr. av
penningmarknadenkoncentration bolagensliknande engagemangav

1984.inträffade under andra kvartalet
på penningmarknaden belyses ytterligareFörsäkringsbolagens handel av

diagram linjen diagrammet riksbolagens10.1. Den heldragna i anger sam-
ochlade banktillgodohavanden, bank-, kommun-innehav kassamedel,av

tidenkvartalsslut underföretagscertifikat statsskuldväxlar vid varjesamt
från 1986. Staplarnamed 1981 till och med sista kvartaletoch sista kvartalet

vitainnehavet. Dede bruttoförändringamakvartalsmässiga stap-avanger
tillgångs-nämndadeökningen och de streckade minskningenlarna avanger

i denåterspeglas förändringarnaslagen. Skillnaderna mellan staplarna av
alltså Dettaheldragna linjen, utvisar det samlade innehavet. stämmersom

grundar sigpå innehavetemellertid inte exakt beroende statistiken överatt
på innehavetnominella belopp medan redovisade förändringar avserav

tillgångarsifrågavarandekontantbelopp. Under diagrammet redovisas pro-
Till grund förtotala kapitalplaceringar.centuella andel riksbolagensav

på aktier tagitsplaceringar har värdestatistiken bolagens totalaöver som
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dessas nominella värden. Om dessa tillgångar i stället hade tagitsupp upp
till exempelvis bokförda värden skulle procenttalen ha blivit något lägre.
Enligt diagrammet försäkringsbolagens på den kortasynes engagemang
marknaden ha kraftigt ökat under tiden 1982 årtill mitten 1984 för attav
därefter ha kraftigt minskat.

Diagram 10.1 Riksbolagensinnehav kassamedel,bankrillgødohavanden,certifikatav
och stalsskuldväxlaråren 1982-1986 milj. kr.

Riksbolagens placeringar 1982-1986 Mkr.korta

Mkr A
20-000 ‘ 19.207

15.000 -

10.000-

1984 1985 198619331932
2.1 3.94,8 9.1 6.5 4,34,4 9,94,2 5,25.4

2,3 2.05,06,0 8.9 4,47.2 8,45,1 10,4
Innehav i totala placeringarprocent av

De trendmässiga variationer i försäkringsbolagens på den kor-engagemang
marknaden avspeglas i diagram 10.1 torde i allt väsentligtta som samman-

falla med bolagens bedömningar vid skilda tidpunkter den framtidaav
ränteutvecklingen. Under periodens första år förväntades marknads-att

på sikt skulle komma stiga.räntorna Det därför naturligt bolagenatt attvar
i ökad utsträckning placerade medel i värdepapper med kort räntebind-
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långa.låg dehögrede marknadsräntorna änningstid, i synnerhet kortasom
år för-räntenivån från 1985mittensamband med den allmännaI att av

minska sinaför bolagensjunka det lika naturligtväntades att enga-var
i värde-kapitalstället söka placerapå penningmarknaden för iattgemang

lingmed räntebindningstid.papper
princi-år 1982 skiljer sig intesedanbeskrivna placeringsmönstretDet nu

kapi-tidigare perioder placeraunderpiellt från försäkringsbolagens sätt att
månalltid -i denBolagen harpå långa marknaden.den korta respektivetal
ochriksbankens placeringskvotermed hänsyn tilldärtill funnitsutrymme

sökt optimeravärdehandlingarslagreglerna placering i vissa avom —
be-utgångspunkt i olikamedpå förvaltade kapitaletavkastningen det

Sålunda har bolagen,ränteutvecklingen. närkommandedömningar denav
hållapå försökt högsikt stiga,räntenivån tenderatden allmänna att en

räntebindningstid. den allmännaNärkrediter med kortlikviditet och lämna
efterpå har bolagen i ställeträntenivån sikt sjunka strävattenderat attatt

på långa marknaden.kapitalet denplacera
iförsäkringsbolagen,inneburitunder 1980-talet harUtvecklingen att

varje enskildinförförhandlingar medförastället för behöva motpartatt en
välvända sig tillutsträckning kunnataffärstransaktion, i allt större en

olikaoch rikt urvaldär antalfungerande penningmarknad ettett stort av
påinträdeFörsäkringsbolagensochdagligeninstrument omsätts.noteras

led inaturligtrationellt ochden bakgrundenpenningmarknaden är ettmot
kapitalförvaltning.utvecklingen bolagensav

terminsmarknadernapå options- ochFörsäkringsbolagens engagemang
exempel kanomfattning. Som nämnasbegränsadhar hittills varit mycketav

Skandia,SPP-AMF,försäkringsbolagenskoncernernasde störstaatt
options- ochomsättningWasa sammanlagdaochTrygg-Hansa, Folksam av

de fyra förstaunderräntebärande marknadspapperterminsaffärer avseende
820 milj. kr.milj. kr., därav 17månaderna uppgick till 22 3701987 av-

totalaavseende optioner. Denoch 4 550 milj. kr.seende terminer om-
15 miljar-uppgick till omkringsådana på marknadensättningen av papper

såledesförsäkringsbolagennämndader kronor dagen. De omsatteom
halvochstorleksordning motsvarademånader vad iunder fyra enensom

på marknaden.dags omsättning
på options- ochsigFörsäkringsbolagens benägenhet ter-att engagera

visapå kunnagrunda sig intressetminsmarknaderna torde till viss del attav
respektiveköp-årsresultat. förvärva eller ställabra Genom utattettupp

på termin kansälja värdepappersäljoptioner köpa ellereller attgenom
framtidadenbedömningar ränte-bolagen de lyckas med sina överom—

därigenomkursvinster ochochkursutvecklingen tidigareläggaeller ränte--
skälkapitalet. Ettförvaltadehöja totalavkastningsprocenten det annat

bolagenterminermed optioner ochför försäkringsbolagen handla är attatt
därmed säkraochsina positionerdärigenom bereds möjlighet täckaatt
Om exempel-ingångna kapitalplaceringar.redanoch kursvinsterränte-

kanmed visslöpande ränta,antal obligationervis bolag inneharett ett stort
uppståkankursförlustersig de ochbolaget, för gardera ränte-att mot som
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påmarknadsräntan sikt skulle stiga, antingen sälja delkomma attom en av
på påobligationerna termin eller förvärva säljoptioner dessa. Ett ytterligare

påskäl för försäkringsbolagen sig dessa marknader deär attatt engagera
får pådärigenom värdefulla kunskaper olika indikationer ochränte-om

Lång-kursförändringar, vilket kan betydelse för bolagensstorvara av mer
påsiktiga placeringsstrategi kapitalmarknaden i övrigt.

på be-Deltagande options- och terminsmarknaderna kan innebära et:
då ellertydande risktagande, i synnerhet handeln terminsköp ut-avser

säljoptioner. får bära helaställande köp- eller I de nämnda fallen bolagenav
försäkrings-risken för eventuell eller kursförändring. Deränte- störreen

tillgång detbolagen torde emellertid med sin kvalificerad expertis
området påfinansiella väl skickade för handel dessa marknader. Medvara

nödvändigthänsyn till förlustrisken det dock med kontrollär en noggrann
handeln påoch uppföljning riskexponeringen. I de bolag del itarav som

options- och terminsmarknaderna bör därför finnas interna instruktioner
på finansavdelningar.härom till ledning för tjänstemännen bolagens Det

påfinns slutligen anledning erinra alltför dessaatt ett stortom engagemang
från konflikt med detmarknader försäkringsbolagens sida kan komma i

grundläggande trygghetsmotivet för FRL:s förbud rörelse.mot annan

10.4 Behovet ytterligare regleringav av

försäkringsbolagens finansförvaltning

10.4.1 Bakgrund
påUtvecklingen kreditmarknaden har under det decenniet känne-senaste

tecknats olika finansinstitut i allt omfattning kommit kon-störreatt attav
kurrera med varandra och för de olika institutens verksam-gränsernaatt
hetsområden kommit lösas och glida in i varandra. Utvecklingen haratt upp
medfört bl. allt andel kreditgivningen kommit skestörreatt atta. en av
utanför banksystemet. Denna utveckling har berört inte bara bankerna och
finansbolagen i hög grad bl. försäkringsbolagen. Detävenutan senastea.
decenniets höga ränteläge har stårkraftigt ökat de disponibla belopp som
till bolagens förfogande, vilket påverkatväsentligt deras placeringsinrikt-
ning. Försäkringsbolagen i dag de enskilda i samhälletär största ägarna av
såväl fastigheter aktier. Därjämte har försäkringsbolagen icke ovä-som en
sentlig andel utlåningen den kreditmarknaden.organiserade För-av
säkringsbolagen har vidare under år breddat sin finansiella verksam-senare
het bl. aktivt deltagande på penningmarknaden köpetta. genom genom
och försäljning kortfristiga skuldförbindelser.av

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar hittillshar skett inom de ramar
utgiorts dels FRL:s värdehand-regler placering i vissa slagsom av om av

lingar, dels riksbankens placeringskvoter. Föreskrifterna placerings-om
kvoter upphörde den framgåttgälla 1 december 1986. Som denatt av
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värdehand-slagplacering i vissahar reglernaredogörelsentidigare avom
place-försäkringsbolagensförbetydelselitenförhållandevislingar i dag en

placeringskvotemasedananledningdärförfinnsringsinriktning. Det att,tro
förändringväsentligstår införi dagförsäkringsbolagenupphört, aven

placeringspolitiken.
gradhögiförändras kommer attkommerplaceringsinriktningenHur att

Försäkringsbolagensmarknadskraftema.olikadepå utvecklingenbero av
medel. Detförsäkringstagamasförvaltabästauppgift sättprimära är att

ñnansförvaltningförsäkringsbolagensnaturligtoch för sigdärvid iär om
från avkastnings-påmedelförsäkringstagamas ettpå placerainriktas att

tidpunktvissvidinnebärDettaoptimaltsynpunkt sätt. att ex.enom
kommeravkastningenden högstamarknadaktiemarknaden denär som ger
tidpunktvidOmöka.i aktierplaceringarförsäkringsbolagens att annanen

attraktivaavkastningssynpunktfrånden mestfinansieringsverksamhet är
kapi-koncentreraförsäkringsbolagenplaceringsinriktningen kommer att

verksamheten.till dentalplaceringarna
skall habankernautgångspunktKML harförslag till attKommitténs som
i KMLregleringenGenomkreditmarknaden.påfunktionencentraladen

finansierings-fråga denslagits fast iprincipergrundläggandevissahar om
principerBland dessabankerna.vid sidanförekommerverksamhet avsom

ochägandeprincipengrundläggandekreditmarknaden attmärks den för
principbärande ärblandas. En attskallkreditgivningtraditionell annan
långt möjligtsåunderbedrivasskallfinansieringsverksamhetorganiseradall

villkor.konkurrensneutrala

Ägande kreditgivningoch10.4.2

skall iKML,kreditmarknadsbolags enligtverksamhet, liksombanksEn ett
finansieringmedverkan tillkreditgivning och samtbestå ihuvudsak annan

oför-hävdverksamhet harservicetjänster. Dennahörande ansettsdärtill av
Ägarrollen deFörmed risker.förenadoftamed ägarrollen. ärenlig stora

principielltförslag gällakommitténsskall enligtnämnda kreditinstituten ett
andelar.aktier ochförbud förvärvmot av

blan-kreditgivning skalltraditionellochägarintressenPrincipen attom
starkainflytandeskall drivaskreditgivningentilldas syftar bl. utanatt ava.

Principenhänsynstaganden.obehörigaliknandeeller andraägarintressen
principenlåntagare. Attsåväl insättareskydd förviktigtutgör ett som

kreditmarknad.fungerandeför välupprätthålls förutsättningär enen
betydandeianförtsvad tidigareenligtsigFörsäkringsbolagen ägnar som

organiseradeandel denbolagensåt kreditgivning. Deomfattning största av
Med hänsynbankers.med fleraväl jämförbarkreditmarknaden torde vara

principenväsentligtdärfördetkreditmarknadens funktiontill är att om
så långt möjligtkreditgivningtraditionellägande ochåtskillnad mellan

verksamhet.försäkringsbolagensupprätthålls också i
någon bestämmelsefinns inteförsäkringsrörelselagstiftningen ut-I som

reglerupprätthålls. FRL:sifrågavarande princippåsiktetryckligen atttar
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placering försäkringsbolagens tillgångarom syftar i första handav till att
skydda försäkringstagarnas intressen. Någon åtskillnad därvid integörs
mellan försäkringsbolagens kreditgivande verksamhet och kapital-annan
placerande verksamhet. Reglerna förbud rörelse och be-motom annan
gränsningar aktieförvärvsrätten visserligen hindraav försäkrings-attavser
bolagen från ägarengagemangatt eller pågenom sätt sig åtägnaannat
försäkringsfrämmande verksamhet, följer försäkringsbolagensattvarav
ägarintressen i näringslivet begränsas. Motiven för dessa regler hänför sig
emellertid inte till kreditmarknadens funktion till skyddet för för-utan
säkringstagarna, så deras intressen inte åsidosättsatt på grund obehörigaav
ägarintressen eller liknande.

Utvecklingen försäkringsbolagens finansiella verksamhet harav givit vid
handen försäkringsbolagenatt sina kapitalplaceringar kommit bligenom att
de enskildastörsta iägarna samhället bl. fastigheter och aktier. Enbartav a.
de försäkringsbolagenstörstatre Skandia, SPP och Trygg-Hansa för-
valtade vid utgången år 1986 aktier med sammanlagt börsvärdeav ett om ca
46 miljarder kronor, vilket motsvarade tioän det samladeprocentmer av
börsvärdet. Försäkringsbolagen har därigenom faktiskt kommit fåatt av-
sevärda ägarintressen i näringslivet. Samtidigt bör alltså hålla i minnetman
den omfattande verksamhet bolagen driver på kreditmarknaden.som

För motverka kreditgivningenatt iatt försäkringsbolagens verksamhet
ställs under inflytande för kreditmarknaden oönskade ägarintressenav tor-
de de nuvarande reglerna förbud rörelse och begräns-motom annan
ningarna aktieförvärvsrätten inte tillräckliga. Omav försäkringsbola-vara

på meningsfullt skall kunnaett sätt upprätthållagen principen åtskillnadom
mellan ägarintressen och traditionell kreditgivning krävs bolagens fi-att
nansiella verksamhet regleras ytterligare. De åtgärder därvid på konsom
sikt bör övervägas delsär skärpta begränsningar i fråga försäkrings-om
bolagens aktieförvärvsrätt, dels särskild reglering bolagens finansierings-av
verksamhet. I vidare perspektiv måsteett dock formerna för försäkrings-
bolagens finansförvaltning, bl. med hänsyn till den internationellaa. ut-
vecklingen, bli föremål för förnyad och grundläggandeen översyn.mera

10.4.3 Konkurrensneutralitet

Principen all organiserad finansieringsverksamhetatt skall bedrivas under
så långt möjligt konkurrensneutrala villkor är hörnpelarna i förslageten av
till KML. Förslaget innebär i korthet för yrkesmässigt bedrivenatt finans-
ieringsverksamhet fordras tillstånd bankinspektionen. Verksamhetenav
skall drivas i särskilt bolag, kreditmarknadsbolag,ett skall stå undersom
tillsyn inspektionen. Från kravet på tillstånd stadgasav undantag i vissa fall,
bl. för den erhållit särskilt tillstånd bedrivaa. finansieringsverksam-som att
het enligt lag, banker och pantlånerörelser,annan och för denex. vars
finansieringsverksamhet sådanår omfattning nettovärdet till-attav av
gångarna understiger 50 milj. kr. Sistnämnda undantag gäller dock inte den

driver finansieringsverksamhet riktadsom konsument. Vidaremot undan-
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inte kanfinansieringsverksamhetdenbl.från tillståndskravettas varsa.
verksamhetenhuvudsakligadenvid sidansyftesjälvständigtha ett avanses

bankinspektionenbetydelsemindreförhållande till dennaoch i samtär av
undan-dettatillstånd. hellerIntebedrivaskunnafunnit verksamheten utan

riktadfinansieringsverksamhetpå driver motdentillämpligtärtag som
konsument.

tillämpnings-mycket brettKML givitsDet anförda vid handen ettattger
på kreditmarknadenföreliggerområde. problem i dagDe strukturella som

oregle-reglerad ochpå marknaden uppdelad igrundar sig dels äratt enen
verksamhets-olikapå reglerade sektornrad sektor, dels den utgörsatt av

lagstiftning inteförsäkringsrörelse, vilkasområden, såsom ochbankrörelse
såsom tillkomplementAvsikten KMLanpassade till varandra.är är att ett

yrkesmässigt bedrivenprincip allbanklagstiftningen i skall träffa iövrigt
förförutsättningarskapas ökadefinansieringsverksamhet. Härigenom att

driva verksamhetenpå kreditmarknaden skall kunnade olika instituten
villkor.under konkurrensneutrala

påtillämpningskallrörelseregler ägainnehåller antalKML ett som
kre-börjanföreskrivs tillDärvid ettkreditmarknadsbolag. attsamtliga en

kreditbestår i lämnaverksamhetfår endast drivaditmarknadsbolag attsom
finansieringmedverka tillpåkredit eller sättgaranti föreller ställa annat
verksamhet.nämndamedförenligatjänsterandra ärutförasamt att som

kapitaltäckning,bestämmelsermärksrörelsereglernaföljandeBland de om
riskklasseri olikaplaceringarbolagensdelarBRLefter mönster uppavsom

placeringar-förhållande tilliskall hapå bolagenkravoch föreskriver ettatt
enhands-bl.innehåller vidare reglerKMLkapital.visst lägsta eget om a.na

kreditjäv.krediter och om
ellerkapitalkravsignågra bestämmelserinnehåller inteFRL om vare

bola-visserligeninnebärrörelse attFörbudetenhandskrediter. mot annan
striderdeså riskfylldakapitalplaceringarfrån är attavhålla sigskall somgen

hållna för-mycket allmänttrygghetsmotivet. Dettadet grundläggandemot
reellbetraktaskunnaoprecist föremellertid alltförbud attär som en

kapital-bestämmelseroch KML:sbanklagstiftningensmotsvarighet till om
försäkringsbola-siganförtstidigare ägnarenhandskrediter. Somkrav och

lämnarBolagenfinansieringsverksamhet.åtomfattningbetydandeigen
låtocksånäringslivetochkommunernabara till utankredit inte staten, -

försäkrings-bakgrundhushållen. Motomfattning tilli mindre avvara -
egendomligtförefalladetkreditmarknaden kan attpåbolagens ställning

andrareglerbegränsandeinte omfattasförsäkringsbolagen somsammaav
funktionkreditmarknadens ärtillMed hänsynpå marknaden.aktörerstora

aktörer regleraskreditmarknaden verksammapåsamtligadet angeläget att
ochägarintressenförangivna skälentidigarepå delikartat Förutom attsätt.

konkurrensneutrali-starkasåledeskreditgivning hållas talarisär, ävenskall
reglerasfinansieringsverksamhet sär-försäkringsbolagensförtetsskäl att

skilt.
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10.5 Alternativa åtgärder
I detta avsnitt diskuteras några alternativa åtgärder skulle kunna stärkasom
upprätthållandet principen ägarintressen och traditionell kredit-attav om
givning skall blandas några tänkbara lösningar på hur försäkrings-samt
bolagens finansieringsverksamhet skall kunna regleras. Härefter redovisas i
avsnitt 10.6 kommitténs slutsatser.

10.5.1 Utvidgat aktieförvärvsförbud

De regler i FRL begränsar försäkringsbolagens aktieförvärvsrätt utgörssom
dels reglerna placering i vissa slag värdehandlingar, dels denav om av av

k. femprocentsregeln.s.
Enligt reglerna placering i vissa slag värdehandlingar får för-om av

säkringsbolag inte placera tillgångar intill belopp deett motsvararsom
försäkringstekniska skulderna för livförsäkring i aktier. Viss motsvarande
begränsning aktieförvärvsrätten gäller för andra försäkringarävenav som
meddelas för längre tid tio år. Eftersomän de sistnämnda försäkringarna
har relativt obetydlig omfattning har reglernasett placering i vissaen om
slag värdehandlingar betydelse begränsning aktieförvärvsrätten iav som av
huvudsak endast för livbolagen.

.
Livbolagens för aktieförvärv således sedanutrymme är placerings--

pliktens upphörande den december1 1986 begränsat till storleken deav-
fria fonderna, främst återbäringsfonden. Dessa fonder har under det senaste
decenniet fått kraftigt ökad relativ betydelse, framför påallt grunden av en
kombination hög inflation och högt ränteläge i bolagens grundersamtav ett
anmärkningsvärt lågt ränteantagande. Av redogörelsen i avsnitt 10.3.1.2
har framgått livbolagens vid utgången år 1986att samlade bokfördaav av
tillgångar 237 miljarder kronor utgjordes 141 miljarder kronorom ca ca av
tillgångar motsvarade värdet bolagens försäkringstekniska skuldersom av
för livförsäkring. Detta innebär teoretiskt 96 miljarder kronor, elleratt ca
drygt 40 % de samlade tillgångarna, utgjorde för livbolagensutrymmeav
aktieförvärvsrätt. Eftersom tillgångarangivna bokförda värdenavser var

i realiteten väsentligt högre. Som också framgåttutrymmet den tidigareav
redogörelsen visar utvecklingen under det decenniet denna andelsenaste att
tenderar öka dramatiskt. För skadebolagen, tillgångaratt samlade vidvars
utgången år 1986 uppgick till bokfört värde 86 miljarderettav om ca
kronor, torde det teoretiska för aktieplaceringar årnämnda hautrymmet
uppgått till i storleksordning 83 miljarder kronor.

Försäkringsbolagen har emellertid på långainte utnyttjat helavägar detta
för förvärv aktier. Tillgängligutrymme statistik vid handen drygtav attger

bokförda13 % värden försäkringsbolagens samlade tillgångar vidav ut-
gången år 1986 hade placerats i aktier och andelar, drygt elvaav varav

utgjorde placeringstillgångar och knappt tvåprocent anläggnings-procent
tillgångar. Med utgångspunkt i aktiernas marknadsvärden torde andelen ha
uppgått till drygt 20 % de samlade tillgångarna. Aktiernas andelav av
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anledningfinns vidareöka. Dettillgångarna klar tendensvisar tro att,atten
accelerera.kommerökningenplaceringplikten upphört,sedan att

försäkrings-inteförsäkringsbolaginnebärFemprocentsregeln utanettatt
aktiebolagaktierna ifår andelmedgivandeinspektionens störreäga ettav

röstetalet förhögst femröstetalän procentmot ett avomsom svarar
på Enalltså fasta röstetalet.endastBegränsningsregelnsamtliga aktier. tar

andelväsentligtemellertid intehindrar störrelåg röstetaletandel avenav
endastförvärvatförsäkringsbolag,Exempelvis kanaktiekapitalet. ett som

drygt34,48 °o, ellerteoretiskt innehationdelsB-aktier med röst enen
rösträttsbegränsningenöverskridatredjedel aktiekapitalet, attutan omav

före-aktierföretag i vilkatorde dock röstsvagafem praktikenIprocent.
för-och B-aktiersådan fördelning A-normalt hakommer att ettaven

uppgå tio-tolvtillinte kanaktiekapitalet änsäkringsbolags andel merav
försäk-dockaktier möjliggörmedKonstruktionen röstsvaga attprocent.

enskildaiomfattande aktieförvärvi enstaka fall kanringbolagen göra
företag.

såförsäkringsbolagså ovanligt ägerI verkligheten det längeär än att en
%. Efter hand20enskilda företagaktiekapitalet iandelstor somsomav

nå förtaketkommitutsträckning hari alltförsäkringsbolag större att
iaktierfemprocentsregeln förvärvaförmöjligheterna inomatt en-ramen

från försäkringsbolagenkraftigare hörtsföretag, har allt attskilda röster
måste höjas.gränsen

begränsninggällande reglerhandenDet sagda vid att avomnuger
bolagen placerahindraraktieförvärvsrätt inteförsäkringsbolagens att av-

ägarandelar iavsevärdaförvärvai allmänhet ellersevärda belopp i aktier
såsom fram-utvecklingen harfaktiskanäringslivsföretag. Denenskilda
bli dekommitförsäkringsbolagen störstahållits också inneburit attattovan

i samhället.enskilda aktieägarna
kreditgivningägande ochsammanblandningenbegränsaEtt sätt att av

i aktie-begränsningarnade gällandekompletteraskulle kunna att nuvara
iaktieförvärvinförs förgenerellt takdelsförvärvsrätten, att ettgenom

andelenstorlekenbegränsningallmänhet, dels att avavengenom
företag.införs i enskildaaktiekapitalet
förvärv aktier enligt vad anförtsDet generella för ärutrymmet somav

innebärstorleken de fria fonderna. Detbegränsat endast till attovan av
på således ränteni-likformigt med dessa. Omförändras storlekenutrymmet

samlade till-vån återbäringsmedlens andel livbolagensstiger tenderar av
gångar inteockså för aktieförvärv. Dettaöka. Därmed ökas äratt utrymmet

dennågon ordning. lämplig ordning kompletteralämplig En attvoremera
aktieportföljenstak förgällande begränsningen med generellt stor-ettnu

samladedet enskilda bolagetslek. Taket bör därvid i relation tillsättas
tillgångar, tillgångarna.dvs. till viss kvotdelen av

denna kunnaVad härefter gäller femprocentsregeln skulle stramas upp
För enkelhetens skulltill omfatta kvotdel aktiekapitalet.ävenatt aven

aktiekapi-både ochenhetlig för andel röstetaletprocentgränssynes aven
sådan regleringtalet föredra. Olika skäl talar emellertid för attattvara en
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skulle onödigt hård. Lämpligen torde högsta nivå på andelenvara en av
aktiekapitalet böra något högresättas femän procent.

10.5.2 Begränsning försäkringsbolagensav

finansieringsverksamhet
Ett reglerasätt försäkringsbolagens finansieringsverksamhetatt skulle kun-

förbjuda bolagenatt sig sådanägna verksamhetna vara att iänannat
starkt begränsad omfattning. Begränsningen kunde ske på det sättetex.

i FRL infördes bestämmelseatt innebörd försäkringsbolag fåren att ettav
sig åtägna finansieringsverksamhet i omfattning vissmotsvararen som en

högsta kvotdel bolagets sammanlagda tillgångar. Genom sådan regle-av en
ring kunde risken för missbruk den maktkoncentration uppkommerav som

sammanblandning ägande och kreditgivninggenom kraftigten kunnaav
motverkas.

Denna fråga har FVK tagits till behandling i vidare perspektiv.av ettupp
I syfte säkerställa från soliditetssynpunktatt godtagbar sammansättningen

försäkringsbolagens kapitalportföljer har kommittén fråganav övervägt om
lämpligheten ställa bestämda regler för fördelningenatt bolagensav upp av
medel på olika tillgångsslag, vilket skulle kunna ske någon formgenom av
relationsnormer, kvoter eller FVKgränser. har emellertid funnit att en
sådan detaljreglering skulle betyda styrning försäkringsbolagens kapi-en av
talförvaltning kan sätta hämsko den nödvändiga flexibiliteten isom en en
verksamhet fortlöpande måste till de snabba utslagensom anpassas av
föränderligheten i samhällsekonomin. Nya placeringsformer och placerings-
områden kan skapas under utvecklingens gång såoch i fall erfordra täta
ändringar reglerna eller tillägg till dem. Regleringen skulle dessutomav
enligt FVK samhället betydande och inte helt överblickbartett förge ansvar
förvaltningen försäkringstagarnas trygghetskapital. Enligt FVK kan detav
visserligen hävdas, reglering kapitalplaceringarnasatt fördelning skul-en av

detgöra möjligt förhindra försäkringsbolagatt inflytelserikatt ett av en
ägargrupp utnyttjas i för försäkringsrörelsen främmandeett syfte på så sätt

bolaget ensidigatt inriktning kapitalförvaltningen medvetetgenom en av
etablerar inte önskvärd dominans i någon sektor landets ekonomi,en av
vilket skulle strida det näringspolitiska motivet förmot FRL:s förbud mot

rörelse. FVK förutsätter emellertid, försäkringsinspektionenannan att noga
följer utvecklingen och vid behov ingriper med stöd soliditetsprincipenav
och trygghetsmotivet för förbudet rörelse. I enlighetmot med sinannan
genomgående undvikasträvan onödig detaljregleringatt och byråkratisk
stelbenthet i fråga försäkringsbolagens verksamhet avstyrker alltså FVKom

införande särskilda regler för denett relativa fördelningen placering-av av
inom den totala för kapitalförvaltningen.arna ramen

Kreditmarknadskommittén kan i allt väsentligt instämma i de FVKav
angivna skälen särskild reglering den relativamot fördelningenen av av
försäkringsbolagens kapitalplaceringar. De angivna skälen har bär-samma
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de placeringarblir fråga begränsadet endastkraft även att avsersomomom
få följdtillsådan begränsning skulle dessutomfinansieringsverksamhet. En

placeringsinriktning och iändra sin störretvingasbolagen avsevärtatt
tillgångar obligationer, aktiersina inärvarande placerautsträckning förän

finansieringsverksamhet. Envärdehandlingar inteoch andra som avser
in-försäkringstagamasförenlig medsådan utveckling kan knappast anses

samhällsekonomiskfrånockså motverkasannoliktDen skulletressen. en
önskvärd resursallokering.synpunkt

Finansieringsverksamhet10.5.3 ettgenom
kreditmarknadsbolag

finansierings-försäkringsbolagenssärskild regleringförEtt skälen avav en
detredogörelsen,framgått den tidigareenligt vad attverksamhet är, av.som

reglernödvändigt skapakreditmarknadens strukturtill ärmed hänsyn att
så långtpåpå marknaden konkurrerade olika institutenmedger attsom

kunnaavsevärd omfattningimöjlighetenvillkor. Förutommöjligt lika att
nuvarandegynnade denförsäkringsbolagenharförvärva aktier sagts avvara

kreditmarknadenverkade kan attlagstiftningen utanatt varagenom
begränsningarviktigafinansinstitutoch andrasådana för bankerbundna av

FRL:senhandskrediterbestämmelserkapitaltäckningsregler, m.m.omsom
vissa slagplacering irörelse ochförbudbestämmelser mot avomannanom

skaffa sigförsäkringsbolagenhindratvärdehandlingar har inte ettatt av-
konkurrensneutralitetkreditmarknaden. skapapå Attinflytandesevärt ge-

försäk-delkapitaltäckningsregler för densärskildainförande avavnom
tordefinansieringsverksamhetkapitalplaceringarringsbolagens som avser

problemet.lösningförnågon framkomliginte väg avenvara
månnågon tillgodoseiförkundelösning, övervägasEn attsomannan

åtskillnadönskemåletkonkurrensneutralitet ochnämnda krav avomom
försäkringsbolagenlåtakreditgivning,traditionell ärochägarintressen att

Lösningenkreditmarknadsbolag.ifinansieringsverksamhetendriva ett
10.5.2,under avsnittanförtsmed vadi likhet attskulle förutsätta, som

finansieringsverksamhetdrivamöjlighet i bolagetförsäkringsbolagens att
försäkringsbolagenden skillnadeninnebärabegränsades,starkt attmen

Genomorganisationsföretag.särskiltverksamheten i atttilläts driva ett
iverksamhet regleraskreditmarknadsbolagetsorganisationsföretagets --

h uppnåskonsekvensernabetydelsefullasig attde i och förKML skulle
förpå villkor öv-bedrivaskomfinansieringsverksamheten att somsamma

stå under tillsynsådan verksamhet komallriga kreditinstitut attatt avsamt
försäkringsbolagensockså innebäraskulleLösningenbankinspektionen. att

ägarin-följer starkanödvändighetmedvarmedaktier,placeringar i bl. a.
åt och för-skiljaskreditmarknaden kompåverksamhetenoch atttressen,

förut-organisatoriskafalliskulle skapasDärmedläggas i olika bolag. vart
kredit-traditionelladenochägarintressenaåtskillnadsättningar för aven

givningen.
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sådan för sig förenlig med den föreslagnaEn lösning skulle i och välvara
påfråga auktorisation. Enligt förslaget skallKML:s systematik i kravom

tillåtas yrkesmässigt sig åt finansieringsverksamhetingen ägna utan attatt
Från tillståndskravet föreslås undan-först ha erhållit tillstånd därtill. vissa

erhållit tillstånd driva sådan verksamhet enligtbl. för dentag, atta. som
finansieringsverksamhet sådan omfattninglag, för den är attannan vars av

nettovärdet tillgångarna understiger 50 milj. kr., för densamt varsav
inte ha självständigt syfte vid sidanfinansieringsverksamhet kan ett avanses

förhållandei till denna mindreden huvudsakliga verksamheten och är av
bankinspektionen funnit verksamheten kunna bedrivasbetydelse samt utan

tillstånd.
erhållit tillståndför driva finans-Vad först gäller undantaget den attsom

därmed i första hand banker,ieringsverksamhet enligt lag somannan avses
pantlåneföretag,oktroj enligt ochbeviljas för bankverksamhet BRL, som

tillstånd1949:722 pantlånerörelse beviljas står underenligt lagen ochom
bedrivs. försäkrings-tillsyn länsstyrelsen i det län rörelsen För bedrivaattav

Försäkringsbolagens kapitalplaceringarrörelse krävs koncession. utgör ett
förvaltning försäkringstagarnas medel ochnaturligt utflöde bolagensav av

innebärkan i den meningen del försäkringsrörelsen. Dettasägas vara en av
definitionsmässigtemellertid inte de enskilda kapitalplaceringarna är attatt

betrakta försäkringsrörelse.som
påinriktas endast bedömning huruvida denKoncessionsprövningen en

förenlig med på lång siktplanerade försäkringsrörelsen kan antas vara en
såledessund försäkringsväsendet. inte vidareutveckling Det är utanav
tillståndgivet beviljad koncession skall innefatta till finans;erings-att anses

två från tillståndskravet innebäraverksamhet. övriga undantagen skulleDe
förhållandevis ellerförsäkringsbolag med ringa kapitalförvaltningatt en

på placeringar imed kapitalförvaltning endast obetydligt inriktadären som
fortsättningen kunde sådan verksam-finansieringsverksamhet i drivaäven

omfattas bestämmelser.het KML:sutan att av
Om försäkringsbolag tilläts enligt den skisserade lösningen ägaatt nu

kreditmarknadsbolag, skulle emellertid organisatoriska ffirutsätt-skapas
ningar för försäkringsbolagen bredda verksamheten till omfatta samt-att att

de verksamhetsområden det kreditmarknadsbolagliga är avsett att ettsom
åt, factoring, riskkapitalförärjningskall kunna sig leasing,ägna ävenex.

verksamhetsområden försäkringsbolagen i dag utestängdavilka ärm. m.,
från på Om finansieringsvcrksam-grund förbudet rörelse.motav annan

ocksåskulle möjligheternaheten skulle förläggas i kreditmarknadsbolagett
upplånadepå marknaden medelfinansiera verksamheten med allmännaatt

inskränkningari möj-försäkringsbolagen gäller nämligen vissavidgas. För
förbjudnalån. Således försäkringsbolagenligheterna är at utatt ta geupp
med tillförenade optionsrättkonvertibla skuldebrev eller skuldebrev ärsom

lån oUigatio-förbjudetnyteckning. det vidareFör livbolag är motatt ta upp
delvisstorlek helt ellemed tilleller andra skuldebrev ärrätt ränta, varaner

eller bolages vinstaktieägare i bolagetberoende utdelningen till avav
lån på all-vinstandelsbevis. vidgade möjligheterGenom att ta enupp
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ökaockså förutsättningarskapas avsevärtmarknaden skullemänna att
finansieringsverksamheten.omfattningen av

torde iförsäkringsbolagens verksamhetsådan väsent-En förändring av
förbudetmotiven förliga i konflikt medhänseenden komma mot annan

näringspolitiska motivet.och detframför segregationsmotivetrörelse, allt
såle-kreditmarknadsbolag talartillåtas drivaOm försäkringsbolagen skulle

begränsningarså fall bör smittas dedes för dessa istarka skäl att somav
tillåtas sig i verksam-således inteför försäkringsbolagen ochgäller engagera

försäkringsbolaget.het inte tillåten förärsom
ñnansieringsverksamheten skul-bedrivnaOm den försäkringsbolagenav

iuppstår problemkreditmarknadsbolagöverföras till särskilt ettett som
med bestäm-sammanhänger FRLzsförsta berör livbolagen ochhand som

iplaceringarvärdehandlingar, dvs.redovisning i vissa slagmelser avom
bundna placeringarförsäkringsbolagensbunden avsevärd delsektor. En av

inteckningslånsådan främstnämligen kreditgivningutgörs som avsesav --
förhindradesOm livbolagenmed finansieringsverksamhet enligt KML. att

radikal för-de tvingasdriva sådan verksamhet i bolaget skulle göra en
kraftigt ökai första handändring placeringsinriktningen attgenomav -

på beloppuppfylla kravetobligationsportföljen för kunna att ettatt-
iskall redovisasförsäkringstekniska skulder alltid80 °omotsvarande av

placeringsin-tillgångar. sådan tvångsvis förändringvissa slag En avav
under avsnitt 10.5.1på beskrivitsriktningen skulle motsvarande sätt som

frånsåväl försäkringstagarnas intressenkomma i konflikt med som en
resursallokering.önskvärdsamhällsekonomisk synpunkt

på Nedanolikaemellertid kunna lösasNu nämnda problem skulle sätt.
för denmetoderföljer för några alternativakort redogörelse somen -

tillfinansieringsverksamhet skulle förashändelse överförsäkringsbolagens
uppnåförkreditmarknadsbolag skulle kunna övervägasnärmare attett en-

tekniskt godtagbar lösning.
anförda,det tidigaresådan i strid medmetod skulle kunnaEn att,vara

sådan finansierings-drivalåta i bolagetförsäkringsbolagen fortsätta att
kreditmarknads-och tillredovisas den bundna sektornverksamhet i attsom

ñnansieringsverksamhetenbolaget den delöverföra endast som avserav
något ingrepp isådan lösning fordrar intefria fonderna. Enplaceringar i de

värdehandlingar. Eftersomnuvarande placering i vissa slagregler enavom
pla-finansieringsverksamhetavsevärd del försäkringsbolagens utgörs avav

innebära konkur-emellertid lösningenceringar i bunden sektor skulle att
åt-Fråganuppnås.inte kunderensneutralitet kreditmarknaden om en

hellerkreditgivning skulletraditionellskillnad mellan ägandeintressen och
ifrågasättasstarktfå någon lösning. Därutöver kaninte tillfredsställande om
avgörande förpå kredit skallsäkerhetdet lämpligtär att arten varaenav

tordeñnansieringsverksamheten. Lösningenförvilka regler skall gällasom
delasñnansieringsverksamhetentillsynenkomma innebära överäven att att

påberoendebankinspektionenförsäkringsinspektionen ochmellanupp
säkerhet.valet av

redovisninglåta försäkringsbolagen, vidmetod kundeEn attvaraannan
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till-de värdehandlingar skall placerade i bunden sektor,av som anses
godoräkna kreditmarknadsbolaget ochsig de placeringar förekommit isom

frågauppfyller placering värdehand-FRLzs krav i i vissa slagsom om av
sådanlingar. Genom metod försäkringsbolagen inte tvingasskulle atten

någonföreta förändring placeringsportföljen. Metoden förutsätter emel-av
undergå någonlertid för skyddet för försäkringstagarna inte skallatt-

försämring kreditmarknadsbolaget värdehandlingarna hospantsätteratt-
på för-försäkringsbolaget till säkerhet för försäkringstagarnas fordringar

FRL‘.jfr § sådan isäkringsbolagen kap. En pantsättning innebär7 11
realiteten form garantigivning och föranleder därför för kreditmark-en av
nadsbolaget den konsekvensen pantsättningen räknas pla-ävenatt som en

förcering vilken fordras täckning i kapital.eget
låtaEn tredje och enklare metod kunde försäkrings-övervägas är attsom

bolagen redovisa fordringsbevis utfärdade kreditmarknadsbolagav som en
sådan § skullesäker värdehandling i 7 kap. 9 FRL. Därigenomsom avses
försäkringsbolagen kreditmark-kunna redovisa de medel överförs tillsom
nadsbolaget placering i bunden sektor. Därvid skulle försäkrings-som en
bolagen också till säkerhetkunna använda fordringsbeviset för pantsättning
för försäkringstagarnas på Enligtfordringar försäkringsbolagen. gällan-nu
de bestämmelser utfärdade bank kreditaktie-räknas fordringsbevis ellerav

Ävenbolag sådana värdehandlingar,säkra värdehandlingar. andra somsom
till sin de erbjuder jämförliga medoch till den säkerhet kanart avanses

sådanabank eller kreditaktiebolag fordringsbevis, räknas säkrautgivna som
värdehandlingar. Som tidigare anförts kreditmarknadsbolagenkommer att

påha betryggande soliditet. Garantier för denna soliditet de höga kravären
ingåendekapital kommer ställas i KML och den granskningeget attsom av

bolagen tillsynsverksamhet.kommer ske bankinspektionensattsom genom
Även kreditmarknadsbolagen således betryggandekommer haattom en
soliditet kan de emellertid inte vidare i detta hänseende jämställas medutan

fordringsbevisbankerna och kreditaktiebolagen. Det därför tveksamtär om
utfärdade kreditmarknadsbolag för till-kan tillräckligt säkra attav anses
godose försäkringstagarnas anspråk trygghetskapital i bunden sektor.

överväganden10.6

10.6.1 Finansieringsverksamhet ettgenom
kreditmarknadsbolag

Ett övergripande motiv för den föreslagna regleringen i KML undan-är att
påröja vissa väsentliga strukturella olikheter kreditmarknaden. Som ovan

anförts såsomavsikten KML komplement till banklagstiftningenär att ett

Se FVK:s förslag i betänkandet Soliditet försäkringsverksam-även och skälighet i
het, SOU 1968:8, innebär försäkringstagarnaspantsäkerhet bytsatt ut motsom en
allmän förmånsrätt.
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skall träffa i princip yrkesmässigt bedriven finansieringsverksamhet.all
påDärigenom skapas vidgade förutsättningar för de olika institutenatt

kreditmarknaden skall kunna driva verksamheten under konkurrensneutra-
från för banksektorn gjorts gällandevillkor. Det har särskilt företrädare

de nuvarande försäkringsbolagen konkur-strukturella olikheternaatt ger
rensfördelar, tillåts på kreditmarknadenbl. dessa verka utanatta. genom

bankerna begränsade det för olika placeringar skallatt attsom vara av
finnas täckning kapital. undanröja denna konkurrensolik-i Ett sätteget att
het kunde enligt vad anförts tvinga försäkringsbolagen attattovan vara
driva sin finansieringsverksamhet i kreditmarknadsbolag. Därigenomett
skulle den försäkringsbolagen bedrivna finansieringsverksamhetenäven av
omfattas KML:s bestämmelser bl. kapitalkrav, enhandskrediterav om a.

låta finans-och kreditjäv. Ett skäl för försäkringsbolagen drivaattannat
ieringsverksamheten i kreditmarknadsbolag skulle skapa organi-attett vara

åtskillnadsatoriska förutsättningar för mellan de ägarintressen somen
följer bolagens omfattande placeringar i aktier och den traditionellaav
kreditgivningen.

Syftet med banklagstiftningens bestämmelser kapitalkrav, liksomom
på institutenmotsvarande bestämmelser i KML, tillgodose kravetär att att

har åtnjutabetryggande soliditet. Om försäkringsbolagen konkur-en anses
måsterensfördelar några dettainte bundna kapitalkravattgenom vara av

påstående tillåtsinnefatta driva finansierings-försäkringsbolagenattom
påverksamhet behöva uppfylla de krav täckning istränga egetutan att

kapital för andra på marknaden. innebär följakt-gäller institut Dettasom
ligen, konkurrensfördel skall för handen, försäkrings-attom en varaanses
bolagen påinte skulle klara uppfylla banklagstiftningens krav betryggan-att
de soliditet.

påståendeI syfte sådant har kommitténriktighetenprövaatt ettav
påberäknat de krav kapital livbolagens placeringar skulle fordraeget som

med tillämpning banklagstiftningens kapitaltäckningsregler. Beräkning-av
utgångenhar gjorts med utgångspunkt vid åri bolagens placeringararna av

1986. Beräkningarna har utförts någon särskild uppdelning mellanutan
ömsesidiga bolag aktiebolag. Beräkningarna har visat livbolagensoch att

tillgångar, dåsamlade uppgick till bokfört värde 223 966 milj.ettsom om
kr., skulle ha fordrat kapitaltäckningskrav drygt miljarder kro-ett treom

Livbolagens garantikapital uppgickaktie- och till sammanlagt 269nor. ca
milj. banklagstiftningenskr. Kapitalbasen beräknad enligt bestämmelser
uppgick således till milj. kr. jämte lika belopp269 avseende obe-ett stort
skattade 538 milj. kr.eller sammanlagtreserver,

Beräkningarna sålunda livbolagens på långahar visat kapitalbas inteatt
når till de belopp krävs med tillämpning banklagstift-vägar upp som av

ningens kapitaltäckningsregler. Livbolagen har emellertid be-oaktat dessa
räkningar mycket betryggande soliditet. Den huvudsakliga anledningenen
härtill konsolideringskapitallivbolagen inräknar bl. deär medelatt som a.

återbäringsfonderna årredovisas i 1986 uppgick dessa efter vinstdis-som -
position alltsåtill omkring 67 miljarder kronor vilket innebär att en-
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anspråkisamtidigttrygghetskapitalförsäkringstagarnasavsevärd del tasav
återbäringsmedlen kanförsäkringsrörelsen. Attkonsolideringskapital isom

på deframgåttvad tidigareberor enligtanspråk på atti detta sätttas som
FRLenligtåterbäringsfonden betraktasimedel samlas som enuppsom

bola-vilkettilldelats dem,medlenförst sedanförsäkringstagarnaskuld till
fallerförsäkringarnasamband medi ut.regelmässigt väljer göra attattgen
uppfyllerde intehanden livbolagenvidDet anförda atttrotsattger -

utomordentligtkapital harpå täckning ikravbanklagstiftningens eget en-
från andraskillnadtillförsäkringsbolagenförhållandetsoliditet. Dethög att

kapi-från bestämmelserfriai praktikenkreditmarknaden ärinstitut om
tvingasbolagenpå något läggas till rättataltäckning kan inte sätt attgenom

Försäkrings-kreditmarknadsbolag.ifinansieringsverksamhetendriva ett
ikapitalså mycketvidare kunna placeranämligenskulle egetbolagen utan

kapital-IOO-procentigtklaradessa kundekreditmarknadsbolagsina ettatt
finansieringsverksamhetenplaceringar inompå samtliga utantäckningskrav

konkur-förändras. Denbehövdeplaceringsinriktningennuvarandedenatt
ochlivbolagmellanföreliggerhänseendeförevaranderensolikhet isom
friapå försäkringsbolagen ärsåledes integrundar sigkreditinstitutandra att

isystematikpå FRL:skapitaltäckningskravfrån bestämmelser utanom
Kommit-konsolideringskapital.försäkringsbolagensfråga beräkningom av

skallendastförsäkringsbolagensåvitt gällerdirektivenligt sinatén, som
kommitténsutanfördet liggerfinansförvaltning,granska bolagens attanser

dennafrågan ändringochutredauppdrag överväganärmare avatt om en
systematik.

enhandskrediter ochtvå bestämmelserna i KMLheller de andraInte om
finan-försäkringsbolagensskäl för inlemmakreditjäv tillräckligautgör att

Även uttryckligFRL saknarregelsystem.sieringsverksamhet i KML:s om
mindretorde ändock vissaenhandsengagemang änbestämmelse omom -
inriktaralltför kraftigtförsäkringsbolag intelångtgående garantier för att-
förbudbestämmelsenpå finnasfinansrörelsen enskilda företag omgenom

omfattandebedriverförsäkringsbolagenrörelse. Eftersommot enannan
försäkringsinspektionen i sinfår förutsättasfinansieringsverksamhet det att

på försäkringsbolagenställer kravtillsynsverksamhet beaktar och att upp-
meningkommitténsenhandskrediter. Enligtfyller KML:s bestämmelser om

bestämmelseuttryckliginfördesstyrka i FRLdet emellertid enomvore en
be-från Vad härefter gällerefter KML.enhandsengagemang mönsterom

iFörsäkringsväsendetbetänkandetkreditjäv har FVK istämmelser om
ibestämmelsenden gällandeSOU 1987:58 föreslagitframtiden att nu

kredit-från banklagstiftningenslåneförbud ändras efterFRL mönsterom
jävsbestämmelser.

finansieringsverksam-frågan försäkringsbolagensVad slutligen gäller om
åtskillnadi syfte skapakreditmarknadsbolagihet bör tvingas attettut en
aktiepla-nödvändighet följer bolagensmedägarintressen,mellan de avsom

område, deskullepå kreditgivningensverksamhetceringar, och bolagens
sådan åtskillnaddärmed förskapasförutsättningarorganisatoriska ensom

organisatorisk för.-dylikvärde. Betydelsenvisstonekligen av envara av
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nämligenDet kanskall emellertid inte överskattas.ändring antas att en
få betydande in-försäkringsbolag kommerinflytelserik i att ettettgrupp

detta bolagockså kreditmarknadsbolagets verksamhet ärflytande över om
Övervägande skäl talar enligt kommit-försäkringsbolaget.dotterföretag till

låtaönskemål tillräckligt starkt fördetta intemening förténs är attatt
drivas i kreditmarknadsbola-finansieringsverksamhetförsäkringsbolagens

form.gets
sig de angivnasåledes kommit till den slutsatsenKommittén har att vare

åtskillnadönskemålet mellanellerkonkurrensneutralitetsskälen om en
tillräckligt starka motivkreditgivningoch traditionellägarintressen utgör

försäkringsbolagens finans-bestämmelseför införa tvingande attatt omen
Övervägan-till kreditmarknadsbolag.ieringsverksamhet skall föras över ett

framdeles bör drivaförsäkringsbolagende i stället förskäl talar ävenatt
Kon-ifrågavarande integrerad del i försäkringsrörelsen.verksamhet som en

tillståndfår därvid innefattaförsäkringsrörelsecessionen för även attanses
bedriva finansieringsverksamhet.

frågan försäkrings-anförda har varitUtgångspunkten för det hittills om
kreditmarknads-finansieringsverksamheten ibolagen bör tvingas driva ett

tillåtasbörfråga försäkringsbolagennäraliggandebolag. En är omannan
sådanti bolag.verksamhetenfrivilligt driva ettatt

försäkrings-sådan ordning skullefördel medEn väsentlig attvaraen
vill driva finansierings-under vilka former debolagen själva fick avgöra

ibegränsad eftersom detblir emellertid ävenverksamheten. frihetDenna
utgångs-medsådant måste på försäkringsinspektionenfall ankomma att,

rörelse, bestämmaför FRL:s förbudpunkt i de olika motiven mot annan
också fleraverksamhet. Det finnskreditmarknadsbolagetsförramarna

fårförsäkringsbolagennackdelsådan ordning. Ennackdelar med är atten
välja denfinansinstitut fritt kunnaandrafördel attgentemot genomen

försäkringsbolagen fin-regelsystemverksamhetsform och därmed det som
tillsynenkonkurrenskraftigt. En olägenhet överär attmest annanner

mellanfinansieringsverksamhet kommer splittrasförsäkringsbolagens att
försäkringsinspektionen,bankinspektionen ochtillsynsmyndigheter,olika

verksamheten i för-väljer förläggaberoende på försäkringsbolagen attom
kreditmarknadsbolag.säkringsbolaget eller i ett

på plan. FVKolägenheten torde dock liggaDen väsentliga annatettmest
1987:58Försäkringsväsendet framtiden SOUihar i sitt betänkande varnat

verksamhetenförsäkringsbolagen koncentrerarför utveckling varigenomen
påellerområde särskilda dotterbolagpå kreditväsendets ipenning- och

sådan utvecklingomfattande Enområdetsätt ägnar ettannat engagemang.
försäkringsverksamhetensammanblandningleda tillkan enligt FVK aven

vilket skulledirekt inriktad affärsrörelse,på dispositioneroch finansiellaen
ytterligare problem,rörelse. Ettstå strid förbudeti med mot somannan

försäkringsbolagen tillhar berört,hänger med det FV K är attsomsamman
få domine-heltkan kommaföljd sina mycket kapitalresurser att ettstoraav

tillåts driva kreditmarknads-kapitalmarknaden derande inflytande över om
får formellt obe-kreditmarknadsbolagen jämvälbolag, i synnerhet enom
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upplåningsrätt.gränsad
utgångspunkt iKreditmarknadskommittén sig för del medegenanser ~

sigde intressen kommittén har företräda inte böra motsätta attattsom -
finansierings-försäkringsbolagen strikt organisatoriska skäl flyttar denutav

dotterbolag, givetvisverksamhet bolagen i dag bedriver till särskiltettsom
sådan organisato-under förutsättning försäkringsinspektionen finneratt en

Kommittén förutsätterrisk förändring förenlig med bestämmelserna i FRL.
möjlighet driva verk-därvid dessa kreditmarknadsbolag inteatt annanges

Såledessådan tillåten försäkringsbolagen själva. börsamhet förän ärsom
försäkrings-det uteslutet för kreditmarknadsbolag är ägtett ettsom avvara

åt finansiera sinbolag sig factoring och leasingägnaatt samt attex.
lån på marknaden. Det börverksamhet upptagande den allmännagenom av

ankomma på tillsyn verksam-försäkringsinspektionen utöva över attatt
håller sig för vadheten i dessa kreditmarknadsbolag inom ärsomramen

tillåten enligt försäkringsrörelselagstiftningen.
såför försäkringsbolaget beviljade koncessionen börDen inte ges en

tillståndvidsträckt innefattar för kreditmarknads-innebörd den jämvälatt
Övervägandebolagets finansieringsverksamhet. förskäl talar i stället att,

försäkringsbolag driva finansieringsverksamhet kre-önskar ettom genom
ditmarknadsbolag, sistnämnda bolag bör omfattas regelverk.KML:sav
Därav följer bl. för bolagets verksamhet auktorisationkrävs attatt samta.
KML:s bestämmelser i övrigt rörande aktieinnehav, enhandskrediter och
kreditjäv blir tillämpliga kreditmarknadsbolagets verksamhet.

Ägande10.6.2 och kreditgivning
kreditgivning blandasPrincipen ägande och traditionell skall äratt enom

på lång tid tillbaka hävdvunnen princip,kreditmarknaden sedan mycket
kredit-upprätthållande nödvändig med hänsyn till väl fungerandeärvars en
förbudmarknad. Principen sig för bankerna uttryck absolutetttar genom

aktier funnit skälförvärv i placeringssyfte. Kommittén har inte attmot av
funnit detavskaffande detta förbud. Kommittén har i ställetöverväga ett av

kreditmarknads-nödvändigt utvidga förbudet till gälla samtligaävenattatt
fondkommissionsbolag,bolag, dvs. de nuvarande finansbolagen. Föräven

också gäller sedani viss omfattning driver finansieringsverksamhet,som
fråga aktier i lager.tidigare vissa begränsningar i inneharätten attom

framgått försäkringsbolagen iden tidigare framställningen harAv att
finansieringsverksamhet. De för-betydande omfattning sig störstaägnar

på storleksordning välsäkringsbolagens kreditmarknaden iärengagemang
många gällande lagstiftningjämförbar med bankers. Samtidigt innebär en

sådan deomfattningför försäkringsbolagen förvärva aktier irätt attatt en
samhället. Det kankommit bli de enskilda aktier istörsta ägarnaatt av

frågan sammanblandning ägande ochvisserligen hävdas mellanatt om
inte ställs sintraditionell kreditgivning i försäkringsbolagens verksamhet

på eftersom den kreditgivningför bankerna,sättspets somsomsamma
del långfristigförsäkringsbolagen sig till övervägandeägnar är naturav
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lång-fast egendom. kreditgivningenoch ofta bottensäkerhet i Att ärmot
fristig emellertid någon garanti för skadliginnebär inte att en samman-

kredit-blandning Härtill kommer försäkringsbolagenskan uteslutas. att
långfristiga krediter.givning ingalunda begränsad till enbartär

någoni omfattningDet aldrig varit försäkringsbolagenhar avsett att av
framgår med särskild tydlighetbetydelse skulle förvärva aktier. Detta -

livförsäkring grundbundenbeträffande bolag meddelar ellersom annan
i vissa slag värdehandlingar. Enligtförsäkring reglerna placeringav om av-

får den fria sektorn dedessa regler inte heller belopp motsvaras avsom av
grundbunden försäkring användas förförsäkringstekniska skulderna för

försäkringsbolagen likväl kunnatplacering i aktier. Anledningen till att
står finnaskett väsentligen iplacera i aktier i den omfattning attsom

skulderna.de försäkringstekniska Det ikonstruktionen för beräkning av
årtionden fastställda ränteantagandet högst fyrabolagens grunder sedan om

verkligt, högre ränteläge och högi kombination med avsevärtprocent ett
återbäringsmedlen,inflation fria fonderna, främst vilkahar medfört deatt

fått kraftig ökadinte försäkringsteknisk skuld, harbetraktas ensom en
tillgångar.samlade Om försäkringsbolagen i stäl-betydelse bland bolagens

marknadsanpassat ränteantagande skullelet hade tillämpat ut-ett mera
påhaandra mindre säkra placeringar legatför aktieförvärv ochrymmet en

således försäkringsbolagensnivå. kan med fog hävdaslägre Detavsevärt att
oplanerad ochomfattande resultatet för lagstiftarenaktieförvärv är av en

inte förutsedd samhällsekonomisk utveckling.
Kapitalmarkna-Kapitalmarknadsutredningen föreslog i sitt betänkande

SOU f försäkringsbolagensden i ekonomi 1978:11 539svensk atts.
femmöjligheter till placering i aktier borde vidgas gränsenattgenom

motiverades medröstetalet höjdes till tio Förslaget attprocent procent.av
försäkrings-investeringar förutsatteönskvärd expansion industrins atten av

anspråk riskvilligt kapital. Utredningen,bolagens itogs som somreserver
förenadeinte förslaget, förutsatte därvid försäkringsbolagenenig attvar om

197879:165 133ökat aktieinnehav med aktivt Iägaransvar.ett ett s.prop.
f anförde departementschefenden svenska kapitalmarknaden att manom

påfår på försäkringsbolagen sig aktivträkna med kraven att ta ettatt
anför-bolagens aktieinnehav ökas till tio Hanstigerägaransvar procent.om

driftende försäkringsbolag aktivt vidvidare ägaransvarettatt ett tar avom
och medandra uppstå för själva försäkringsrörelsenföretag kan det risk att

från princi-den utlåningsrörelsen påverkas negativt. Det undantagförenade
får försäkringsrörelse,driva rörelseförsäkringsbolag inte änattpen annan

framstod därför enligtfemprocentsregeln kan innebära,ändringsom en av
från både and-departementschefens olämpligt principiella ochmening som

motsvarandeutgångspunkter. hänvisade därvid till det för bankernaHanra
principiella driva rörelse bankrörelse. Depar-förbudet ochäga änatt annan

förorda någon ändring femprocents-tementschefen ville därför inte av
godtogs vad departe-regeln. Vid riksdagens behandling propositionenav

mentschefen anfört i berört avseende.nu
kapitalmarknadsutredningensFörsäkringsbolagen har sedan tiden för
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påförslag Ökat storleken sina aktieportföljer. Deavsevärt argument som
aktie-departmentschefen anförde utvidgning försäkringsbolagensmot en av

Härtillförvärvsrätt därför i minst lika utsträckning bärkraft i dag.äger stor
då beroendekommer industrin i till vad gällde inte längre ärmotsatsatt som

få tillgång riskvilligt kapital.försåkringsbolagens för tillattresurserav
för aktieförvärvsrättenKapitalmarknadsutredningens motiv ökning ären av

således i dag inte lika aktuellt.
försäkringsbolagens möjligheterregler hittills begränsat place-De attsom

från avsevärd andeli aktier har inte hindrat bolagen placeraatt en avra
tillgångar torde ibolagens samlade i aktier. Andelen, tenderar öka,attsom

utgångspunkt från omkring 20 %.dag med aktiernas marknadsvärden ligga
förvärva aktierDet teoretiska för livbolagens möjligheterutrymmet att

utgångspunkt uppgå 40 °otorde med i bokförda värden till omkring av
tillgångar. Skadebolagensbolagens samlade motsvarande är närautrymme

livförsäkrings-obegränsat. teoretiska för skade- ochDet utrymmetnog
utgångspunktbolagens samlade möjligheter förvärva aktier uppgick medatt

år 1986 tilli bokförda värden enligt vad utvecklats i avsnitt 10.3.1.2som
från begränsningomkring 179 miljarder kronor, bortser den somom man

då % detfemprocentsregeln Detta belopp motsvarade 41utgör. ca av
också framgåttsamlade börsvärdet. Som den tidigare redogörelsenav ger

försäkringsbola-utvecklingen under det decenniet vid handensenaste att
angivnasamlade förmögenhetsinnehav ökar kraftigt samtidigt detgens som

i Ex-för möjligheterna placera aktier högst avsevärt.växerattutrymmet
från 24,5empelvis har det för livbolagen tillgängliga ökatutrymmet ca

år år medmiljarder kronor 1980 till 96 miljarder kronor 1986, ellerca ca
i300 %. Eftersom de angivna beloppen bokförda värden är utrymmetavser

påockså bola-realiteten väsentligt Denna utveckling har avspeglatsstörre.
på bakgrundalltmer intensiva placeringsinriktning aktier. Mot attavgens

december 1986 ochriksbankens placeringskvoter upphört gälla den 1att
företrädare försäkringsbolagen sedanmed beaktande jämväl olika förattav

lång fåtid vidgade möjlighetertillbaka uttalat stark önskan attatten om
anledning denplacera i aktier, torde det finnas väl grundad tro atten

föreliggande ytterligaretendensen till ökade placeringar i aktier kommer att
utsträckningstärkas. Det därför nödvändigt i vilkenär övervägaatt nu

försäkringsbolagen tillåtasskall placera i aktier.
aktier kan in-Försäkringsbolagens potentiella möjligheter placera iatt

föremålflertal olika risker, inte kan bli för närmareettrymma som en
emellertidanalys i detta sammanhang. I den tidigare framställningen har

påpekats riskerna för maktkoncentration och för skilda ägarintressenatt
få inflytande kredit-kan komma för kreditmarknaden oönskat överatt ett

mån sammanhängande riskgivningen. En och därmed i viss är attannan -
börsbolagfler försäkringsbolag förvärvat ägarandelar i flertaletsedan allt -

liksom näringslivetnäringslivsföretag, banker, andra finansinstitutenskilda
försäkringsm-i övrigt i allt utsträckningkan komma större styrasatt av

ifrågasätta den till-vidare anledning lämplighetenDet finnstressen. av
förutsättning förtagande näringslivet. En viktiginstitutionaliseringen attav
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försäkringsbolagen kunnat samla sitt utomordentligt kapital harstoraupp
såvälvarit och de skattefördelarna, i försäkringsrörelsen hos deär stora som

enskilda försäkringstagarna. Det kan slutligen diskuteras det lämpligtärom
allt del försäkringstagarnas trygghetskapital i strid medstörreatt en av

grunderna för den gällande lagstiftningen används för riskkapitalförsörj-nu
ning. I detta försäkringsbolagenssammanhang bör anmärkas tilltagandeatt
ägarintressen i näringslivet i och för sig endast del de mycketutgör en av
komplicerade och övergripande frågorna angående ägarstrukturens för-
ändring i näringslivet. frågorDessa kan emellertid inte till be-tas upp
handling i detta sammanhang.

Kommittén har funnit det hänsynmed till kreditmarknadens funktionatt
åtskillnadnödvändigt principenär mellan ägande och traditionellatt om

kreditgivning så långt möjligt upprätthålls också försäkringsbolagensi verk-
samhet. principen försäkringsbolagen ocksåAtt bör gälla motiverasäven av
starka konkurrensneutralitetsskäl, inte minst bakgrund den ställningmot av

påförsäkringsbolagen har kreditmarknaden. leder alltsåDet sagda tillsom
den slutsatsen försäkringbolagen tillåtas påinte bör skersättatt att nu
samtidigt sig åt såväl omfattande aktieplaceringar finansierings-ägna som
verksamhet.

Företrädare inom kommittén för bl. försäkringsbolag och banker har,a.
bakgrund de överväganden inom kommittén, framförtägtmot av som rum

den tanken försäkringsbolagen bör frihet själva välja den place-att attges
ringsinriktning finansieringsverksamhet eller aktieplaceringar desom- -
finner lämplig. De har därvid anfört på långbl. aktieplaceringarmest atta.
sikt fråndet avkastningssynpunkt placeringsaltemativetär klart överlägsna

sådana placeringar inte riskfyllda finans-placeringar iär änsamt att mer
ieringsverksamhet under förutsättning spridsplaceringama mellan ettatt
tillräckligt antal aktieslag.stort

Flera skäl talar emellertid enligt kommitténs mening sådan lös-mot en
ning. Till måstebörjan med hänsyn till segregationsmotivet och deten
näringspolitiska motivet för FRL:s förbud rörelse försäkrings-mot annan
bolagens placeringar i aktier under förhållandenalla begränsade. Pla-vara
ceringar i form direkta krediter har vidare tradition betraktatsav av som en

och betydelsefull del försäkringsbolagens finansförvaltning.stor Oaktatav
denna del finansförvaltningen har minskat i betydelse under detav senaste
decenniet uppgick försäkringsbolagens placeringar i finansieringsverksam-
het utgångenvid år 1986 till drygt 59 miljarder kronor, vilket motsvaradeav

fjärdedelnästan det bokförda värdet bolagens samlade placerings-en av av
tillgångar. sådanEn omfattande omplacering försäkringsbolagens till-av
gångar, skulle följdenbli samtliga bolag skulle upphöra med sinsom om
finansieringsverksamhet och därvid valde så långt möjligt placera iatt
aktier, kan knappast ske betydande återverkningar på de finansiellautan
marknaderna. Det bör därvid understrykas den framförda lösningenatt
skulle komma konflikti med vad FVK funnit, nämligen placeringar iatt
form direkta krediter i framtiden böräven avsevärd delutgöraav en av
försäkringsbolagens medelsförvaltning.
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försäkringsbolagens finansförvalt-Icke-sammanblandningsproblemet i
kunna kraftigtning skulle i och för sig inom för FRL:s systematikramen

några åtgärder teknisk sådan åtgärd kundebegränsas Enart. varagenom av
livbolagen grund för utfästelser försäkringstagarnatill sina gentemotatt

åt-tillämpade marknadsanpassat ränteantagande. ytterligareEnett mera
gärd kunde återbäringsmedlen tilldelades försäkringstagarna löpan-attvara
de efter årliga resultaten kapitalförvaltningen fastställdes.hand desom av
Genom åtgärder livbolagens försäkringstekniska skulder ökadessa skulle
och därmed för bolagens möjligheter förvärva aktier ochutrymmet att

tillgångar omfattas vissaandra inte reglerna placering i slag avsom av om
tillgångar automatiskt kraftigt minska.

åtgärder få långtNu nämnda skulle emellertid betydelse utöverstor
icke-sammanblandningsproblemet genomförasoch torde inte kunna utan

djupgående undersökning de centrala delarna försäkringsrörel-en av av
måste långsiktigaselagstiftningen. Därvid de ekonomiska konsekvenserna

för livbolagen och deras försäkringstagare utredas. Det skulle vidare finnas
risk för, dessa genomförs isolerat andra ändringar i FRL,utan attom en
sådan reform skulle kunna konservera det svenska försäkringsväsendet och
förhindra nödvändig internationell anpassning livbolagens verksam-en av

våra tillåts för-hetsförutsättningar. I flera viktigaste konkurrentländerav
säkringsbolagen i betydande omfattning placera i aktier, antingen direktatt
inom hosför finansförvaltningen eller indirekt placeringarramen genom
fristående möjligt icke-sammanblandningsproble-fondförvaltare. Det är att

finansförvaltning delvisi de svenska försäkringsbolagens skulle kunnamet
tillåtslösas aktier såplaceringar i ske endast elleratt gott somgenom

frånuteslutande sådana bolaget fristående fondförvaltare, vilkagenom
eventuellt skulle kunna ställas under viss samhällelig tillsyn.

Ett viktigt förhållande måste beaktas pågåendedenannat ut-som
vecklingen varigenom bl. bank- och försäkringsverksamhet i allt störrea.
utsträckning integreras med varandra. Det därvid inte bara försäkrings-är
bolagen på olika aktivt verksamma på kreditmarknaden. Bankersätt ärsom
och finansbolag har börjat inom för sina verksamhetsområdenatt ramen
erbjuda sina kunder olika försäkringstjänster. Sålunda förekommer det
exempelvis kreditgivning och fondförvaltning kombineras medattnumera
erbjudanden olika livförsäkringar. Vidare förekommer finansiella kon-om
cernbildningar vari försäkringsbolag ingår.

Härtill kommer pågårinom EG arbetet med skapa fri kapital-att att en
marknad, vilket sannolikt kommer inte obetydligt påverka verksamhets-att
förutsättningarna såväli bank- försäkringsväsendet. Den sedan längesom
upprätthållna rågången mellan bank- försäkringsverksamhetoch torde mot
bakgrund bl. härav i framtiden svårarekomma bli alltatt atta. upp-
rätthålla.

Kommittén medveten de väsentliga struktureffekter försäk-är om som
ringsbolagens finansiella verksamhet innebär. Det ligger emellertid utanför
kommitténs utredningsuppdrag alternativa former för för-övervägaatt
säkringsbolagens aktieplaceringar. liggerDet vidare utanför uppdraget att
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granska den internationella utvecklingen försäkringsväsendet. Kommit-av
tén har naturliga skäl inte heller haft möjlighet bedöma den framtidaattav
utvecklingen den inledda integrationsprocessen inom bank- och för-av
säkringsområdet, mindre analysera de konsekvenserna den-än närmare av

utveckling. Kommittén förutsätter dock regeringen initia-att snarast tarna
tiv till här angivna problem utreds, vilket grundläggandenärmare äratt en
förutsättning så långtför enhetligt och därmed möjligt konkurrensne-att ett
utralt påregelsystem skall kunna genomföras kreditmarknaden. Kommittén
utgår frånhärvid samtidigt också med dessa problemövervägsatt samman-
hängande frågor, aktualiseras under utredningsarbetet. Kommitténsom
förutsätter alltså samlad försäkringsrörelselagstift-översyn görsatt en av
ningen i hithörande delar.

För hejda den alltmer tilltagande sammanblandningen ägande ochatt av
kreditgivning i försäkringsbolagens verksamhet finner kommittén det nöd-
vändigt påi avvaktan resultatet det föreslagna utredningsarbetetatt av nyss
föreslå viss skärpning reglerna bolagens möjligheter innehaatten av om
placeringsaktier. Eftersom det här gäller provisorisk lösning sigen anser
kommittén föreslå någoninte böra radikal skärpning. Kommittén finner
således den nuvarande femprocentsbegränsningen såvitt gäller röstetalatt
bör kunna bibehållas.tills vidare Däremot bör denna begränsning i aktie-
förvärvsrätten påkompletteras skisserats under avsnitt 10.5.1. Omsätt
ägarintressena och påden traditionella kreditgivningen skall menings-ett
fullt skiljas åt i försäkringsbolagenskunna finansförvaltning detsätt är

bådeenligt kommitténs mening nödvändigt införa generellt tak föratt ett
enskilda försäkringsbolags möjlighet inneha placeringsaktier ochatt strama

§den nuvarande femprocentsregeln i 7 kap. 17 FRL till omfattaattupp
kvotdel aktiekapitalet.även en av

Vid övervägandena nivåvid vilken det generella taket bör harsättasom
kommittén för föreslå nivåprovisoriskt med knappstannat att en som

nivånmarginal överstiger hos de riksbolagkoncerner har den störstasom
andelen aktier i sina placeringsportföljer. Därigenom undviks försäk-att
ringsbolagen tvingas väsentliga förändringar aktieinnehav.göra sina Avav
redovisningstekniska skäl föroch underlätta försäkringsinspektionensatt
tillsynsverksamhet bör nivån bestämmas påtill kvotdel värdet bola-en av

tillgångarsamlade enligt den fastställda balansräkningen. Enligtsenastgens
de undersökningar kommittén företagit hade försäkringsbolagens inne-som
hav utgången årplaceringsaktier vid 1986 bokfört värdeett mot-av av
svarande omkring tio bolagens bokförda tillgångar.samladeprocent av
Andelen varierade dock kraftigt mellan olika bolagkoncerner. SPP +

ÖvrigaAMF-P hade den lägsta andelen, uppgick till %.6,4 riksbolagsom
koncerner hade påandel mellan 10 och %.17 Försäkringsbolagensen ca
innehav placeringsaktier årtorde emellertid ha ökat under 1987. Kom-av
mittén har bakgrund nivånhärav funnit den lämpligengenerella börmot att
bestämmas till 20%. Skulle det under tiden för behandlingen kommitténsav
förslag visa sig det påallmänna marknadsvärdet aktier ökat väsentligt,att
får pådet ankomma statsmakterna det finns skäl höjaövervägaatt attom
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mvan.
Genom placeringsaktierna till dessasbokförda värden i ställetrelateraatt

för till marknadsvärden undviks tillfälliga fluktuationer i det allmännaatt
får omotiverad på och in-börsvärdet direkt och inverkan storlekenen

sådanriktningen försäkringsbolagens aktieportföljer. En ordning skaparav
åemellertid andra sidan möjligheter nedskrivningarstora att genom av

aktiernas värde i betydande omfattning öka för placeringar iutrymmet
aktier. Enligt kommitténs mening bör syftet med lagstiftningen tillgodoses

särskild regel innebär, vid bestämmande aktieport-attgenom somen av
någonföljens värde hänsyn inte till bokföringsmässiga värdenedskriv-tas

ningar. Således bör placeringsaktierna till det lägsta värdettagas avupp
antingen anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.

Vad härefter komplettering den gällande femprocentsregelngäller av nu
har kommittén funnit motsvarande andel aktiekapitalet medatt voreen av

långtgåendeflera olika utgångspunkter föredra. så skärpningEnatt av
möjligheterna aktier i enskilda bolag skulle emellertid föranledainnehaatt

vissa försäkringsbolag tvingades i betydande omfattning avhända sigattatt
aktier i vissa bolag. bakgrund bl. härav har kommittén förMot stannata.

nivå påprovisoriskt föreslå tio högsta andelen aktiekapi-att procent som av
i enskilt aktiebolag.talet ett

på10.6.3 Placeringar penningmarknaden
Försäkringsbolagen efterhand penningmarknaden underhar utvecklatssom

på1980-talet tagit aktiv del i handeln denna marknad. Placerings-en
volymen, huvudsakligen bank- och företagscertifikatavsett samt stats-som

förhållandevisskuldväxlar, har emellertid varit begränsad omfattning.av
påKommittén har funnit den handel försäkringsbolagen bedrivitatt som

skiljer från denpenningmarknaden under 1980-talet principiellt inte sig
påplaceringspolitik haft sedan flera decennier tillbaka den kortabolagen

kreditmarknaden. Det har alltid varit nödvändigt för bolagen placeraatt en
viss del det förvaltade kapitalet den korta marknaden och därigenomav
hålla betryggande likviditetsberedskap, dels för kunna ochmötaatt storaen

för från tid till då tillfälle bjuds kunnaoväntade skadefall, dels att annan
ändamålsenligavälja de långsiktigt placeringsaltemativen. Demest senaste

årens på har för försäkringsbolagen inne-utveckling penningmarknaden
kapitalför-burit väsentligt ändrade förutsättningar skapats för bolagensatt

finans-valtning, vilket medgivit lönsam och rationell hantering aven mer
försåkringsbolagens möjligheterförvaltningen. Trots för attatt utrymmet

på deplacera kapital den korta marknaden ökat väsentligt under senaste
åren placeringar fåtttill följd bl. den bundna sektorn bolagensattav ava.

relativt mindre betydelse, kommitténs undersökningar vid handen atten ger
påbolagens placeringspolitik den korta marknaden inte för-nämnvärt

någonändrats. Enligt kommitténs uppfattning finns för närvarande inte
anledning föreslå särskilda bestämmelser reglerar försäkringsbola-att som

på penningmarknaden.placeringargens
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handel på den delförsäkringsbolagenspåpekadockKommittén vill att av
sigbefinneroch terminsaffäreroptions- ännupenningmarknaden som avser

de bolagenendast ha varittorde hittills störstaintroduktionsskede. Deti ett
sådana marknadspapper. Detmednågon omfattninghandelinlett avsom

kommerförsäkringsbolag i framtidenflerfinns anledning allt att taatttro
kom-värdefullamarknader,på dessa utgöraktivtett somengagemang

med sintordebolagenkapitalmarknaden i övrigt. De störreplement till
sigområdet i och förpå finansiellaexpertis dettillgång till kvalificerad vara

emel-handel kanterminshandel. Dennaochskickade driva options-väl att
på mark-dessariskfylld. Ett alltförlertid stortextremt engagemangvara

grundläggandestrida detkommitténs meningenligtnader skulle trygg-mot
Likaså skullerörelse.hetsmotivet för förbudet ettmot engagemangannan

tjänadehandeln intenämnda motivpå stå strid medmarknader idessa om
maximera vinster-risktagande försökaökatnågot syfte än attannat genom

begränsade tilldärförbörFörsäkringsbolagens attvaraengagemangna.
garde-ingångna positioner ochredantäckandehuvudsak endasti avavse

ipå beskrivitskursförlusteroch sätteventuella framtidaring ränte-mot
terminshandelnsochtill options-10.3.2.3. Med hänsynavsnitt extremt

de försäkringsbolagnödvändigtriskfyllda det attär attnatur som avser
instruktionerområde internapå finansiellasig detta upprättarintroducera

Kommitténriskexponering i verksamheten.uppföljningochför kontroll av
försäkringsinspektio-detta,inte självmantbolagen görförutsätter att, om

sådana instruktionerinitiativ till upprättas.atttarnen

Övergångsbestämmelser10.6.4

försäkringsbola-begränsningreglernakommittén föreslagnaDe avomav
såträda i kraftplaceringsaktier börinnehamöjligheter snartatt somgens

försäkringsbolagensi väsentligtinnebär alltKommitténs förslagmöjligt. att
nivå motsvarandeplaceringsaktier fryses tillinnehamöjlighet straxatt en

nuvarande innehavoch koncernernasförsäkringsbolagensdeöver avstora
aktieinnehav vidbeståendeÖvergångsbestämmelser föraktier. Behovet av

fall kanI vissaalltfördärför inteikraftträdande börlagens stort.vara
överstigaikraftträdande kommaaktieinnehavet vid lagensemellertid att

andelenföreslagit,kommitténnågon de attgränser avgenomex.somav
väsentligttio Detbolag överstiger äri enskilt attaktiekapitalet procent.ett
aktieengage-nedbringa sinasådana bereds möjligheterfallbolagen i att

ochmed bolagensförenligaformertakt och under äri sommang en
föreslår kommitténhärtill över-Med hänsynmarknadens intressen. en

i kraft.år från den dag lagändringarna trättgångstid treom
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koncernerFinansiella11

den11.1 Allmänt strukturellaom

påutvecklingen den svenska
kapitalmarknaden

åren genomgåttkapitalmarknaden har under deDen svenska senaste stora
förändringar. Samtidigt penningpolitiken under 1980-talet i väsentligasom
hänseenden och likviditeten i samhällsekonomin kraftigt ökatavreglerats
har finansiella marknader vuxit fram. Det har utvecklats väl fun-ennya

pågerande penningmarknad, vilken antal finansiella instru-ett stort nya
dagligen och Obligationsmarknaden har aktiverats,omsätts.noterasment

bl. introduktionen riksobligationer. Aktiemarknaden hara. genom av ge-
nomgått kraftig utveckling. Parallellt med denna utveckling haren nya

vuxit fram. härpå finansieringmarknader för finansiella tjänster Exempel är
på avancerad finansiell rådgivning,marknaden utanför banksystemet och

k. finance.corporates.
utvecklingen har lett till finansinstituten, framför alltDen angivna att

öka breddautanför banksektorn, kunnat kraftigt och sin verksamhet. De
kontoin-icke bankägda finansbolagen, med undantag för bl.som a.-

låningen kan erbjuda finansiellaoch valutahandeln i allt väsentligt samma-
tjänster bankkoncernerna, har kunnat tillgodogöra sig den ekonomiskasom
utvecklingen bl. förvärva ägarandelar i andra företag ochattgenoma.

stårerbjuda olika produktsortiment för riskkapital inte bankerna tillsom
buds. kunnaFlera finansbolag har därigenom utvecklats till vad skullesom

för fi-betecknas merchant-bankinstitut. De liberala rörelsereglemasom
årens lönsamhet i bolagens finansiellanansbolagen och de godasenaste

sådanabetydande antalet bolag.verksamhet har resulterat i ökningen av
utgångensåledes från år vidAntalet finansbolag ökade 112 1980 till 244 av

år 1986.
livliga på har till antaletDen handeln de finansiella marknaderna lett att

Sålundafondkommissionsbolag 1980-talet tredubblats. ökade antaletunder
sådana bolag från år till år Vid sidan den huvudsakliga7 1980 22 1986. om

handel med värdepapper, sigverksamheten, i kommission bedriva ägnaratt
bolagen åt betydande omfattning.andra finansiella verksamheter iäven

på sådana värdepapper förExempel verksamheter handel medär egen
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räkning, inlåning och kreditgivning i samband med kommissionshandeln,
emissionsverksamhet, värdepappersförvaltning och finansiell rådgivning.

Försäkringsbolagen, inom för sin kapitalförvaltning tidigaresom ramen
placerat medel i huvudsakligen obligationer och långfristiga krediter, har
under år i allt utsträckningstörre valt placera i aktier ochattsenare
fastigheter. Detta har resulterat i de största ägarna aktier och fastig-att av
heter de försäkringsbolagen.utgörs Dessa har därigenom förvärvatstoraav

försäkriñgsområdet.avsevärda näringslivsintressen utanför
Samtidigt de olika finansinstituten sålunda på de växande mark-som

naderna ökat och breddat sin verksamhet har instituten under de senaste
åren genomgått omfattande strukturomvandling. En tendens i dennaen
strukturomvandling skilda slagår institut köp påelleratt annatav genom

går i slagsätt koncernbildningar. Det kan frågasamman nya av vara om
finansiella koncerner eller koncerner förutom finansiella institutom som

omfattar industri-även eller andra näringslivsföretag, k. blandade kon-s.
cerner.

Exempel på slag finansiell koncern GotaGruppenett nytt utgör Aktie-av
bolag, bildades under hösten 1986. Bolaget betraktaärsom att ettsom
holdingbolag endast har till uppgift förvalta, administrera och lämnaattsom
service till antal finansiella institut dotterbolag iett utgör koncernen. Isom
denna koncern ingår dotterbolag bl. två affärsbanker Götabankensom a.
och Wermlandsbanken, fondkommissonsbolag Hägglöf Ponsbachett
Fondkommission AB, flera finansbolag Gota Finans AB i sin hartursom

antal finansbolag dotterbolag,ett kreditaktiebolag Gigab,stort ettsom
flera bolag för fond- och kapitalförvaltning Gotasamt Kapitalförvaltning

AB med dotterbolag. Genom GotaGruppen har således skapats kon-en
med verksamheter delarspänner över fältet finansiellastoracern som av av

tjänster, från affärsbanks- och fondkommissionsrörelse till investment-
banking, finansbolagsrörelse långsiktigoch fastighets- och industrifinansie-
ringsrörelse. GotaGruppen innebär form för samverkan mellan olikaen
ägargrupper. Koncernen skiljer sig från traditionella bankkoncerner fram-
för allt de i koncernen ingående bankernaatt inte moderbolagärgenom

två bland flera i koncernen rörelsedrivandeutan dotterbolag.
Andra påexempel nyligen bildade finansiella koncerner Cabancoär AB

och Nyckeln Holding AB. Båda bolagen holdingbolagär förvaltar ochsom
under sig samlar finansiellaantal institut dotterbolag. Cabancoett I ABsom
ingår dotterbolag fondkommissionsbolag Persson Co Fond-ettsom
kommisson AB, finansbolag Mainab AB,Finans bolagett driverett som
pantlånerörelse AB Pantbelåning och fondförvaltande Concitabolagett
Fondförvaltning AB. I Nyckeln Holding ingårAB flertal finans-olikaett
och kapitalförvaltande bolag, vilkas verksamheter inriktade på kredit-är
givning, leasing, kapital- och värdepappersförmedling, kapitalförvaltning
och finance.corporate

Exempel på blandade koncerner driver såväl finansiell industri-som som
ell verksamhet Volvo-koncernenär och Asea Brown Boveri-koncernen.
Inom Volvo-koncernen har bildats särskild företagsgrupp med uppgift atten
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påplaceringar och handelförvalta likvida medeldel AB Volvos genomav
ABpenning- och kapitalmarknaden. Moderbolag i företagsgruppen är

Fortos. Som dotterbolag ingår Alfred Fondkommis-i bl. Berggruppen a.
sion AB, Kapitalförvaltnings AB Alfred Holding AS, AlfredBerg, Berg
Berg Fond AB, Alfred Berg Svenska Fond Volvo Finance SA.AB samt
Fortos har vidare väsentligt ekonomiskt i mängd olikaengagemang en
intressebolag, däribland Näringslivskredit främst inriktatNLK AB, ärsom
pâ långsiktigkrediter kort- och karaktär mindre medelstoratill ochav
företag. ingårI Volvo-koncernen dessutom försäkringsbolagen Volvia och
Cardo ingårRe. Brown Boveri-koncernen dotterbolag bl.Inom Asea som a.
Aros Fondkommission driver fondkommissionsrörelse, ABB Ka-AB, som
pitalförvaltning till uppgift avkastningenAB, har maximeraattsom
koncernens likvida valutaaffärer Capital Corpmedel och i Sverige, ABB
BV, bolag med uppgiftinternationellt bl. sköta koncernensär ett attsom a.
internationella upplåning, Sweden sigABB Trading AB ägnarsom
trading och motköp, driver leasing-finansbolag huvudsakligenett som
verksamhet såväl inom slutligen två försäk-utanför koncernen samtsom
ringsbolag, återförsäkringsbolag ochSirius Nordens störstaär ettvarav av
ABB Reinsurance koncernens captivebolag.är

Den finansiella åsyftade blandade inga-verksamheten i koncerner ärnu
lunda begränsad förvaltning likvida medel.enbart till koncernensen av
Verksamheten riktar sig i väsentlig omfattning till allmänheten ochnumera
finansieras upplåning påhelt eller delvis marknaden. Det finnsgenom
anledning denna utveckling kommer fortsätta.att attanta

11.2 Kommittédirektiven m.m.

Kreditmarknadskommittén har bl. till uppgift lösa gränsdragningspro-atta.
blem påmellan olika institut marknaden, de legala förut-övervägaatt
sättningarna för institut skapa rationella rörelseregler för skildasamt attnya
slag finansinstitut.av

påBland de principer för strukturen kreditmarknaden kansom anses
allmänt omfattade traditionelluttryckligen i direktiven ägande ochattanges
kreditgivning skall blandas vissa verksamheter börsamt att typer av
bedrivas i särskilda institut. verksamheter bedrivasMotiven för vissa böratt
avskilda från andra direktiven in-verksamheter enligt säkerställaär att
tegriteten i de olika finansiella instituten för på detta tillgodose olikasättatt
skyddsintressen i skilda finansiella verksamheter.slag av

I direktiven vidare kommittén bör utgångspunktsägs attatt ta som
bankerna påi framtiden skall behålla den funktionen kredit-centralaäven

fåmarknaden. För företag skall kallas bank bör vissa kriterieratt ett vara
uppfyllda. Ett dessa kriterier, enbart gäller bankaktiebolag, är attav som
fullvärdiga föremålbanker inte skall för stark ägarkoncentration.vara en
Beträffande detta kriterium anför departementschefen i direktiven följande.

Enligt viktigt fullvärdigamin mening det samhällsintresseär ett att
föremålbanker inte blir för stark ägarkoncentration och därmeden
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till vissa ägarkonstellationeranknytas inomkommer näringslivet.att
Jag vill i sammanhanget erinra begränsning sedanden längeom som
gäller för bankerna fråga får innehai dotterbolag. De aldrigägaattom

åt Omandelar i företag sig bankfrämmande verksamhet.ägnarsom
emellertid bankaktiebolag aktier i detta förvärvas kom-ett attgenom

ingå i industrikoncern, kan den bankfrämmande indu-attmer ex. en
striverksamheten minbli överordnad bankens verksamhet. Enligtegen

fårmening bör i princip gälla bank inte dotterbolag iatt en vara en
åtminstonekoncern, inte där moderbolaget bank. Kom-är änannat en

mittén medbör undersöka de problem kan sammanhänga attsom
enstaka juridiska eller fysiska själva eller i fast intressegemen-personer

Måletskap har dominerande inflytande i bank. bör attett en vara
säkerställa ägande. sammanhanget bedömaspritt I bör kommitténett

övergångsvis.undantagsregler behövsom

innehållerjuli kraft. vissa bestämmelserDen 1 1987 trädde BAL i Lagen
ingårangående dotterbolag. Dessafinansiella koncerner i vilka bank som

framgår 198687:148bestämmelser enligt vadär pro-avsom av prop.
statsrådet frågan vilkaanför därvisorisk karaktär. Föredragande att om

traditionella bankkoncernenorganisatoriska former den ärutöver som
många svåra Ettproblem.lämpliga för finansiell verksamhet inrymmer

moderbolagholdingbolagaccepterande koncern med ett somav ex. en
dotterbolagflera verksamhetsgrenar ioch med bankverksamhet som en av

på kreditmarknaden.inverkar på nuvarande strukturenhögst betydligt den
Någon frågandefinitiv hur bankverksamhet ochställning till annanom

få därför enligtfinansiell organisatoriskt skall bedrivas kanverksamhet
ingående uppgift harföredragande statsrådet analys. Dennainte utantas en

fråganpå bör där-lagts kreditmarknadskommittén. En definitiv lösning av
förslag.utgångspunkt kommitténsför enligt honom lämpligen ske med i

fråganstatsrådet nämndaFöredragande erinrade härefter den tidigareom
andrakommitténägarbegränsning i bank och anförde, attatt anserom om

tillåtas, börfinansiella traditionella bankkoncernen börkoncerner denän
moderbo-kommittén också frågan ägarbegränsning i koncernenspröva om

lag.
I den följande framställningen kommittén i första hand ställning tilltar

frågan och, i sådant fall, under vilka förutsättningar bankverksamhetom
fåoch finansiell verksamhet bör förenas under andra organisatoriskaannan

former gåri den traditionella bankkoncernen. Kommittén därefterän över
frågantill det finns behov särskilda regler för andra slag finansiellaom av av

koncerner inte omfattar bankverksamhet i syfte skapa garantier förattsom
tillfredsställande upprätthållas igrad integritet kan mellan deatt en av

ingåendeskilda koncernbildningar instituten.

11.3 Bankkoncerner

traditionella moderföretag medDen bankkoncernen bankutgörs av en som
dotterbolag. bankverksamheteneller mindre antal Den egentligastörreett

drivs i dockmoderföretaget. I dotterbolagen drivs verksamhet, en-annan
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sådandast förenlig med bankverksamheten. Dotterbolagenkansom anses
kan finansbolag, kreditaktiebolag, fondkommissionsbolag ellervara ex.

främstallmänna aktiebolag. Dotterbolagen behärskas moderföretagetav
slag be-dess aktieinnehav i dotterbolagen. l koncern dettagenom en av

håller traditionell bankkoncembanken sin självständighet. Bildande av en
förutsätter eftersom det för förvärvregeringens godkännande, bankens av

ingåraktier dotterbolagen tillstånd regeringen. bank ii krävs Att somav en
framgårfinansiell moderföretagkoncern förutsätts normalten numeravara

uttrycklig bestämmelse i enligt vilken föreskrivsBAL, att,av en om
får ingådispens medges, bankaktiebolag dotterbolag i koncernett som en

endast bankbolag moderbolag.ärett annatom
fråganFör kunna ställning till bankverksamhet ochatt ta om annan

finansiell få former iverksamhet bör förenas under andra organisatoriska än
den vilkatraditionella bankkoncemen det nödvändigt först klarläggaär att
skyddsintressen förekommer i bankverksamheten och lämnasom en sam-

förmanfattande redogörelse för de regler uppställs i lagstiftningen attsom
tillgodose sammanfattan-de olika skyddsintressena. Vidare skall lämnas en
de finns angående finansiellaredogörelse för de bestämmelser i BALsom
koncerner ingår bestämmelser trädde ivari bank dotterbolag, vilkasom
kraft den Gota.l juli 1987, den k. Lexs.

11.3.1 bankverksamhetenSkyddsintressen i

på bankernaBanklagstiftningens regelsystem bygger den förutsättningen att
sådanai sin stå frånverksamhet skall fria och obundna andra intressen än

motiveras själva härtill bankernabankverksamheten. Skälet är attsom av
intar ställning samhällsekonomiska Bankernascentral i det systemet.en

frånhuvudsakliga funktion i detta samla sparrnedelärsystem att upp
allmänheten klaraoch lämna krediter. För bankerna skall kunnaatt att

förmågadenna funktion förtroende för bankernaskrävs allmänhetensatt
förvalta medel orubbligt. insättare anför-och förränta insättamas Enäratt
banken någon inte behöva ställning tillmedel säkerhet och skalltror utan ta

bankens förmåga fullgöra sina förpliktelser. Bankens roll härvidlag iäratt
frånstället avlyfta prövningen de insatta medlens placering insättar-att av

na.
Det bankerna i sinvidare väsentligt samhällsekonomiskt intresseär ett att

kreditgivande objektivitet står under inflytandeverksamhet iakttar och inte
intressen ovidkommande skadliga för kreditmarknaden. Detellerärav som

på ändamålsenligviktigt med tanke intresset allokeringär av sam-av en
hällets bankerna så objektivt möjligt fördelar kreditresur-attresurser, som

således ståmellan investeringsobjekt. Bankerna fria vid sinolika skallserna
uppstårprövning förekommande kreditfrågor så risker inte dessaatt attav

ensidigt närstående intressen.gynnar
Det samhällsekonomiskt intresse bankerna, med hänsynvidareär attett

till de kapitalresurser i bankverksamheten, inte skaffarväldiga samlassom



koncernerFinansiella144 SOU 1988:29

sig ägarintressen oönskadi det privata näringslivet kan skapasom en
maktkoncentration. har härutöver fått officielltBankerna status organsom
med uppgift bl. handha valutabanksfunktioner. bankernas verksam-Iatt a.
het förekommer således flertal skyddsintressen motiverar sär-ettett som
skilt regelsystem för tillgodose olika sundhetskrav i bank-säkerhets- ochatt
verksamheten. Nedan följer sammanfattning de viktigaste reglerna ien av
banklagstiftningen tillgodose nämnda krav.attsom avser

11.3.2 Skyddsregler i banklagstiftningen m.m.

I syfte motverka bankerna sig själva och därmed insättarnasutsätteratt att
medel för sådana risker inte förenliga med sund bankverksam-som anses en
het innehåller BRL särskilda rörelseregler kraftigt begränsar det verk-som
samhetsområde får tillåtnainom vilket bank verka. Det verksamhetsom-en
rådet begränsas utlåningtill början generellt till in- och ochen av pengar

verksamhet har samband därmed. Genom särskilda förvärvs-annan som
såvälregler begränsas vidare för bankernas möjlighet förvärvautrymmet att

fast får såledeslös egendom. En bank inte förvärva sigsom vareex.
fastigheter eller aktier i placeringssyfte.

Den princip kommer till uttryck dessa regler, ägande ochattsom genom
kreditgivning fårinte blandas, hörnpelare i regelsystemet tjänarär en som
flera viktiga syften. För det första tillgodoser den det nämnda behovet av
skydd för insättarnas förut-medel. För det andra principen väsentligär en
sättning för kreditväsendets funktionsduglighet och effektivitet attgenom
bankernas verksamhet på kreditgivningens område förhindras komma un-
der alltför starkt inflytande obehöriga företagsintressen. Där-ellerägar-av
med skapas förutsättningar för banken driva kreditgivningen objekti-att

och strikt företagsekonomiska grunder. Slutligen motverkas prin-va genom
cipens upprätthållande riskerna för uppkomsten alltför maktkon-storav
centration i näringslivet.

Tanken bankerna inte skall sig för andra företagarrisker änutsättaatt
sådana följer själva bankverksamheten utflöde principenär ettsom avav

icke-sammanblandning föranlettägande och kreditgivning. Den harom av
förbud vinstandelslån förbud på tillgodogöraoch för bank sättmot att annat
sig andel i med bankfrämmandevinst i rörelse verksamhet.

Andra bestämmelser särskild vikt kapitaltåckningsbestämmelserna.ärav
Dessa föreskriver bankerna skall ha kapital viss betryggandeatt eget av

förhållandeomfattning i till placeringarna. därmed denDe utgör yttersta
garantin för bankers verksamhet främst i vad denatt att ta emotavser-

påallmänhetens medel baseras tillräckligt kapital. Rörelseregler-ett eget-
föreskriver säkerhet förvidare bankerna skall ha betryggandeattna en

lämnade krediter. enhandskrediter.Vidare finns bestämmelser k.om s.
Genom åläggs för in-andra regler bankerna bevaka bindningstidernaatt att

utlåningoch utlåning. Vidareförenliga med villkoren för bankensär är
bankernas obligationer såväl omfattningemittera begränsad tillrätt att som
löptid.
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I banklagstiftningen finns regler, bl. jäv, motverkaräven atta. om som
ledande fl. i påverkarbefattningshavare, styrelseledamöter intresseegetm.
bankens särskilt vidare god-verksamhet. Vad gäller BAL skall regeringen
känna ordförande och har också möjlighetstyrelsens val regeringen attav

fem offentliga styrelseledamöter med uppgift särskilthögst k.utse atts.
för beaktas i bolagets verksamhet.verka samhällets intressenatt

stårBankerna slutligen under tillsyn bankinspektionen. Inspektionenav
skall bl. förordna flera revisorer med övriga revisorer delta ieller atta. en
granskningen förvaltning och bankens räkenskaper. Inspektio-styrelsensav

har befogenhet bl. förbjuda verkställighet styrelsebeslut i vissaattnen a. av
fall, meddela erinringar, sammankalla styrelsen och vid bolagsstäm-närvara

missförhållandenOm verksamheten i bank till följd allvarliga ima. en av
fårbankens ledning kan befaras komma till skada för det allmänna, in-

åtgärder.spektionen förelägga bankens styrelse vidta erforderliga sistaIatt
hand kan, efter framställning .inspektionen, regeringen förklara oktrojenav
förverkad.

påNu nämnda skyddsregler inte automatiskt tillämpliga den verksam-är
het bank bedriver i dotterbolag eller delägda bolag.som

Som följd bland uttalanden i förarbetena till FiL har bank-annaten av
lagsbestämmelsema påemellertid i praktiken olika kommit analogtsätt att
tillämpas verksamheten i de bankägda finansbolagen. Detta kan somses

utflöde bankens utveckling inte kan sund banklag-ett attav anses omvara
stiftningens skyddsregler spel olika organisatoriska för-sätts ur genom
ändringar bankens sådanverksamhet. En tillämpning banklagsbe-av av
stämmelsema har också föreskrivits regeringen i samband med attav rege-
ringen tillståndlämnat till aktieförvärv. All verksamhet dotterbolagettsom
till bank får påbedriver, därför bygga de i praxis utvecklade, grund-anses
läggande fårprinciperna dotterbolaget endast åt sådansig verksam-ägnaatt
het tillåten för bank.ärsom

från fårAvvikelser principen bank i dotterbolag inte drivaatt annanen
sådan tillåten bankenverksamhet i har skett i begränsat antalän är ettsom

fall, bl. vad gäller factoring och leasing. Dessa avvikelser har vuxit fram ia.
praxis, fordringar i det bankägda ñnansbolageti det leasing och köpatt av

tillstånd, påinte har innebära skäl till omprövning de vilkaansetts av
bankerna grundar sina innehav aktier i olika finansbolag. Konkurrensenav

inte minst i den internationella finansieringsverksamheten har medfört- -
avvikelserna har böraatt ansetts accepteras.

11.3.3 GotaLex

innehåller bestämmelservissai kraft. Lagenjuli 1987 trädde BALDen 1
ingår dotterbolag. Dessabankangående i vilkafinansiella koncerner som

GotaGruppen, i vilkentillkomstenföranledda bl.bestämmelser är ava.av
ingår andra ñnansinstitutblandWermlandsbankenGötabanken och som

ÖstgötaÄven Bank och Skara-ägarförhållandena i Enskildadotterbolag.
bedriverhade samlats i koncern,aktiemajoritetenborgsbanken, där somen
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byggnadsverksamhet fastighets- och aktieförvaltning, intresse isamt var av
detta sammanhang. De bestämmelserna finansiella koncerner ärnya om av
följande huvudsakliga innebörd.

Strukturen i bankkoncernen

Ett bankaktiebolag får ingådotterbolag i koncern endast ettsom en om
bankbolag moderbolag. Om det finns särskilda fårär skäl dockannat

regeringen medge frånundantag denna regel.
Motiven för denna bestämmelse enligt vad anförs i propositionen,är som
det föreligger sådana risker med bank ingår dotterbolag iatt att en som en

koncern detta tillåtas.i princip inte bör De risker vissaäratt attsom anges
banklagsbestämmelser skulle kunna spel. Genom medverkansättas ur av
moderbolaget kunde bank utnyttja andra förkoncernbolag verk-en ex.
samheter förbjudna för banker. Andra koncernbolag förär skullesom egen
del eller i sin affärsverksamhet ingårkunna dra fördel banken iattav

Ävenkoncernen. pådetta skulle ske normala villkor kan allmänhetensom
förtroende för banken ändå rubbas med hänsyn till det organisatoriskanära
sambandet. Föredragande statsrådet såg ocksådet allvarlig brist omsom en
det allmänna inte möjlighet påverka sådan koncernsattgavs en samman-
sättning och verksamhet. påEn koncern detta inrymmer banksättsom en
måste präglas stabilitet, säkerhet och sundhet i verksamheten. Dessaav
förhållanden bör enligt vad anförs i propositionen det allmänna kunnasom
påverka och kontrollera attställa krav på koncernen i dess helhetgenom
och till insyn i koncernen.rättattgenom man ges

Enligt bestämmelserna kan emellertid regeringen frånmedge undantag
förbudet för bank dotterbolag till juridisk bank.änatt vara en annan person
Förutsättningen härför det föreligger särskildaär skäl. Vadatt som avses
med särskilda skäl utvecklas inte i motiven.närmare Däremot ianges

dåpropositionen olika fall undantag inte bör medges.
Sålunda bör undantag inte kunna medges det i andra företag inomom

koncernen drivs verksamhet gårinte förena med banks. En förut-attsom
sättning ingåför bank skall kunna i koncern dotterbolag äratt en en som
alltså samtliga sådankoncernföretag driver finansiell verksamhetatt ensom
bank driva sådanaeller i övrigt företag själväger rätt bankutgöratt som en
skulle kunna Således bör enligt föredragande statsrådet indu-äga. varken
stri- eller handelsföretag ingåkunna i koncern moder- eller syster-en som
företag till bank. Eftersom försäkringsrörelse enligt nuvarande regler inte

förenlig med banks verksamhet bör förhållandet detsamma medanses vara
försäkringsbolag.ett

Om moderföretaget har intressen i andra företag, utanför koncernen,
driver finansiell verksamhet också detta enligt vad anförs iärsom som

propositionen omständighet bör kunna leda till regeringen inteatten som
något frånmedger undantag huvudregeln. En förutsättning för undantag

från huvudregeln bör vidare bankens moderföretag inte i sin äratt turvara
dotterföretag.
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medges bildandetfrån huvudregeln bör inte hellerUndantag av enom
ägarkon-koncern bank dotterbolag innebär, totaltmed störresett, ensom

ocksåmedges, bör andracentration. Vid prövningen undantag skallomav
såsom organisationen skall enhetlig ochhänsyn kunna dentas, att varanya

koncernöverskådlig såväl myndigheter. Bildandetför kunder av en nysom
bankväsendet ipå lämplig strukturbör inte heller inverka menligt aven

antalsmässigt.sig storleks- ellerstort, vare

Särskilda för koncernföretagenregler

får ingåi därOm medgivit bankaktiebolag koncern,regeringen att ett en
banksbank, skall BRL:s bestämmelsermoderbolaget inte är om enen

bank ledning gällaBAL:s regler banksrörelse och tillsyn samt om enom av
deför moderbolaget tillämpliga delar och för övriga företag,i voresom om

fråga banks rörelse skalldotterföretag Begränsningarna itill bank. avseom
företagen gemensamt.

det harDe huvudsakliga motiven för denna bestämmelse är ansettsatt
dvs. reglernanödvändigt vissa banklagstiftningens skyddsregler,att omav

ledning, till vissa delarbanks bank och banksrörelse, tillsyn över omom
moderbolaget inbe-samtliga företag i konoemen,utsträcks till omfattaatt

sådan sin förebild igripet. syfte bestämmelse, delvis harEtt med somen
§ få banklagsbestämmelser inte25 FkL, garantier för väsentligaär att att

bank-kringgås vid omorganisationeller blir mindre verkningsfulla aven
så likaskapaverksamheten. syfte med bestämmelsenEtt är attannat
drivs iverksamhet sig dennaförutsättningar möjligt för finansiellsom vare

bankkoncembildning, i vilkentraditionell bankkonoem eller ien en annan
övergång finans-ingår. till formerDärigenom förhindras allmän nya aven

verksamhet grundligtiella förutsättningarna för deraskoncerner innan ut-
retts.

tillsynbanklagstiftningens regler rörelsen,Bestämmelsen innebär att om
på i principoch på moder- och systerföretagledning skall tillämpas bankens
på bankensomfattning dessa regler tillämpasoch isätt somsamma samma

den kon-dotterbolag den traditionella bankkoncemen. Företagen ii nya
alltså till ban-cernbildningen skall behandlas de dotterbolagsom om vore

ken.
harEftersom bankägda ñnansbolagen vissa avvikelseri praxis för de

får verksam-orts från dotterbolag inte drivaprincipen banksatt annanen
avvikelseranförs i propositionenhet banken, skall enligt vadän sammasom

bank.systerbolag tillmoder-för finansbolag elleräraccepteras ett som
leasing. EttochDessa driva factoringavvikelser bl. rätten attavser a.

emellertid intefårfinansbolag systerbolag till bankmoder- ellerärsom en
sådanaförvärva andra fastigheterplaceringsaktier eller än som an-ex.
förlagslån elleri fårvänds bolagets verksamhet. De inte heller lämnaegen

också förvinstandelslån, förbjudet för därmedeftersom detta bank ochär
enhandskrediter§bankägt finansbolag. Bestämmelsen i 2 kap. 16 BRL om

tillämpas på Det-i praxis koncembasis i den traditionella bankkoncemen.
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ingår.bankkonoembildningar, i vilkadärför gälla i andraskallsamma
finansielldriverde koncernföretagfrämströrelseregler berörBRL:s som

iskall tillämpaslagstiftningfinansinstitut harverksamhet. Dessa somegen
finnsbolagsordningarkreditaktiebolagensoch ihand. FiL, FkLförsta I

kreditgivningkapitaltäckning,BRL:s reglermotsvarigheter tilloftast om
tillsynsbestämmel-KAL finnsliksom iupplåning. I nämnda lagar ävenoch

nämndaIbolagens ledning.bestämmelsernödvändigaoch av-nuomser
och ledningtillsynregler rörelsen,därför inte banksseenden behöver om

på dessa företag.tillämpas
vaddock enligtfinns detmoderbolaget i koncernbeträffarVad somen

dotter-något annorlundabehandla detta änskälpropositionenanförs i att
viktiga författas nämligen beslutbolag ärI dettabolagen i koncemen. som

inom koncer-samtliga företagfå kontrollFörhela koncernen. över attatt
bankverksamhetmedförenligverksamhetdriva ärkommer att somennen

aktier ochtillstånd förvärvaansökamoderbolaget skallkrävs attatt om
stå undermoderbolagetVidare skallför bank.på gällerandelar sätt som

tillsynsbefogen-därvidInspektionenbankinspektionens tillsyn. sammages
ledningbanksBAL:s reglerbank.moderbolagetheter överöver omensom
valetgodkännaregeringen skallinnebärockså vilket bl.skall gälla, att ava.

moderbolaget.ioffentliga ledamöterstyrelseordförande och kunna utse
på moderbola-tillämpligastyrelsearbetetreglerVidare skall BAL:s varaom

get.

Koncernbidrag

medgivandeefterfår endastlämnaskoncembolagenKoncembidrag mellan
det harhärtillhuvudsakliga motivet är ansettsbankinspektionen. Det attav

i syftefrån varandrai koncernen avskärmasföretagenangeläget de olikaatt
förluster itäckafrån banken förförsmedelförhindra över attattatt ex.

anspråkfå isåledes intebörBankenskoncemföretag. tasett annat resurser
påinverkakanpå menligtförmån för systerföretagen sätttill ett ensom

försiktighettill denMed hänsynverksamhet.sund utveckling bankensav
tillåtandevidkrävasanförs propositionen börenligt vad i nyaavsom som

tillstånd förstbankinspektionenspå marknaden, börfinansiella koncerner
ingår i koncer-de företagkoncembidrag lämnas mellaninhämtas innan som

nen.

Kapitaltâckningsregler

skallmoderbolagingårbankaktiebolagdärI koncern attutanett varaen
moder-värdetbokfördaminst detkapitalmoderbolagets motsvaraeget av

bankverksamhet.någon formdriveri dotterbolagbolagets aktier avsom
harkreditaktiebolagtilldock inteberäkning skall hänsynVid denna tas som

bostads-,ilån säkerhet iändamål panträttlämnatill huvudsakligt motatt
lån till kommuner.lämnaaffärsfastighet ellerkontors- eller att

förkapitaltäckningbestämmelseför dennahuvudsakliga skälenDe om
måste haifrågavarande slagkoncernmoderbolaget är enatt av nuen
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moderbolagetviabör förhindrasdärförtillfredsställande stabilitet och att
sådan inte börkoncerndotterbolagaktier ilånefinansiera köp samt att enav

traditionellverksamhetför sinförutsättningar änha engynnsammamer
bankverksamhetnågon formdriverdotterbolagMedbankkoncern. avsom

fondkommissionsbolag.kreditaktiebolag ochfinansbolag,bank,bl.avses a.

Övrigt

stadgadede i lageninnebärregelinförtsBAL harI även attsomen
företagvissa svenskarättssubjekt ochutländskaför vissabegränsningarna

beträffande förvärvskall gällabankaktiebolagaktier iförvärva ävenatt av
synnerligastadgasSlutligenbank.moderbolag inteaktier i är attett omsom

bank-bemyndigande,regeringensfår eller, efterregeringenskäl föreligger
koncernbolagensfrån bestämmelsernamedge undantaginspektionen om

moderbolagetskoncernbidragoch ledning, egetrörelse, tillsyn samt omom
kapital.

från motiveraskapitalkravettill undantaggäller möjlighetenVad särskilt
inte bör hindrauppställda kravetmed detpropositionen bl.detta i atta.

koncernerdrivande finansiellaförsvåra bildande ellereller onödigt ett avav
andraellerpå olika skyddsintressenavkallifrågavarande slag. Utan att ge

statsrådet motiveratdetföredragandefannsamhälleliga intressen att mo-
skulle kunnai viss omfattningkapitalkravetbestämmandederbolaget vid av

förlags-räkna inMöjlighetenförlagslån kapital.få medlikställa atteget
begränsad till beloppdockkapitalbasen skallkapital i mot-ett somvara

dock inteUndantaget börkapitalet.% dethögst 25 vara avegnasvarar av
påstatsrådet ställasföredragandeenligtkaraktär. Krav börpermanent

detökanyemission,så det kan ske,moderbolaget att snart genomex.
kapitalkravet.nå det lagstadgadedärmed tillkapitalet och uppegna

överväganden11.3.4

bankholdingkoncemen11.3.4.1 Allmänt somom
strukturmodellteoretisk

i skildabankväsendet harinomframtida strukturendiskussionen denI om
förtsbankkoncementraditionellaalternativ till densåsomsammanhang

bankholdingkoncer-sådan modellEnnågra olika strukturmodeller. ärfram
organiseras,sådan bankenkoncernKännetecknande för är attennen.

dotterföre-rörelsedrivande företag,andratillsammans medeventuellt som
uppgift skullefrämsta ägaHoldingbolagetsholdingbolag.till atttag ett vara

olikasamordna företagensdotterföretagenaktier ioch förvalta samt att
tjänatvissa delar,strukturmodell tilldennaDetverksamhetsgrenar. är som,

förebild för GotaGruppen AB.som
fleraetablerade sedanbankholdingkoncernerfinnsI Förenta Staterna

resultathandvuxit fram i förstahar dedecennier tillbaka. Där ett avsom
restriktionerna iundgå de ofta mycketpraktiken strängasträvanden iatt
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den amerikanska banklagstiftningen. Bankholdingkoncernerna regleras nu-
bl. The Bank Holding Company Act, Federalmera a. genom som ger

Reserve makt tillsyn och varje bolagreglera direktutöva närmareatt som
eller indirekt kontrollerar amerikansk bank. Koncernförhållande i lagensen
mening föreligga bolag andelar i bankägerett motanses om en som svarar
25 °o det förhållandensamlade röstetalet i banken. Under vissa speciellaav

koncernförhållande såför handen redan vid litet innehavettanses vara som
fem rösterna.procent av

iDen detta sammanhang viktigaste bestämmelsen i The HoldingBank
Company fårAct i koncernen inte bedrivas någon verksamhetär att som
inte Frånclosely related banking. denna bestämmelse undantasär to
vissa i lagen angivna verksamheter efter särskilt tillstånd Federalsom, av

få sådanaReserve, kan bedrivas i koncernen. påExempel verksamheter är
hypotekslånlämnande och kontokrediter, factoringtjänster,leasing- ochav

rådgivning vid investering och finansiering bokförings- och datatjäns-samt
En viktig bestämmelse, till syfte frånhar skydda bankenter. attannan som

missbruk begränsar de krediter bank kan lämna till sittägarna,av en
moderbolag eller till koncernbolag. Genom andra lagar regleras deannat
avgifter och utdelningar bank får betala till koncernföretag.utsom en

Bankholdingmodellen har innebära vissa regleringsmässiga förde-sagts
lar. Genom organisera de rörelsedrivande bolagen systerföretag iatt som en

såledeskoncern och skjuta in holdingbolaget led mellan banken ochettsom
övriga dotterföretag, skulle enligt modellen skapas effektiv separationen
mellan den skyddsvärda bankverksamheten och övriga verksamheter inom
koncernen. påModellen bygger förutsättningen systerföretagen, äratt som
juridiskt åtskilda enheter, inte behöver för varandras verksam-ta ansvar
heter. Eftersom alltså någotbanken inte har för Övriga systerföretagsansvar
eller moderföretagets nå-eventuella riskaktiviteter och förpliktelser, skulle

särskild lagreglering verksamheterna vid sidan banken integon av av vara
sådannödvändig, i fall inte motiveras de olika skyddsintressenavart som av

i bankverksamheten. Enligt modellen iskulle koncernen kunna bedrivas i
vilka verksamheter helst vid sidan bankverksamheten,stort sett som om

risk för de olika skyddsintressena i banken träds för när.utan att
Den separation enligt modellen förutsätts mellan bankverksamhetensom

och övriga verksamhetsgrenar i koncern torde emellertid i praktikenen vara
mycket svår upprätthålla. För bankverksamheten fullt skal hållasatt att ut

frånskyddad riskfylldaandra i koncernen torde krävas attengagemang
regler införs i fråga vinstutdelning och andra medelsöverlöringarstränga om

från banken. Vidare måste garantier skapas för verksam-olönsammaatt
hetsgrenar i koncernen försinte till banken, liksom för banken inteöver att
dräneras lönsamma förmånverksamhetsgrenar till för andra kmcern-

sådanföretag. En lagstiftning skulle bli tekniskt mycket komplicerad och
fordra kraftigt utbyggd kontrollapparat. En fullständig separation förut-en

i princip skott mellan, inte bara banken de övriga isätter ochvattentäta
koncernen ingående systerföretagen, mellan banken och noder-ävenutan
företaget. sådant förhållandeMan kan under fråga sig konccrnbild-om
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något syfte.ningen egentligttjänar
på grundsatsenbanklagstiftningen byggernuvarande svenska attDen

organisa-banken lägger ide verksamheterbanken för uttar somansvar
allmänhetens för-förförutsättninggrundsatstionsbolag. Denna är atten

ingår dotterföretagbankhållas intakt. Enskalltroende för banken som som
banker be-traditionellapåbankholdingkoncern sätti är samma somen

isysterföretagfallissemang hosförtroende. Ettallmänhetensroende ettav
förtroende för bankenallmänhetensrubbabankholdingkoncern kanen

bank-traditionelladotterföretag i denhoslikaväl fallissemang ettettsom
därförfinnsför moderbanken. Detförtroendetundergrävakoncemen kan
bl.bankholdingkoncern kan tvingasianledning bank attattanta av a.en en

för systerföretagensobetydligtintemarknadsmässiga skäl ettta ansvar
verksamhet.

inte föran-bankholdingmodellen i realitetenhandenDet sagda vid attger
Även modell förut-fördelar. dennanågra regleringsmässigaleder väsentliga

bankverksamhetenskyddsintressena ide olikamed hänsyn tillsätter en--
kan förekomma hosi koncernensärskild reglering de somengagemangav

övervägande för verksam-skäl talarmoderföretag.banks eller attsyster-en
dotterföretagenspå motsvarandeheter i dessa företag regleras sätt som

således intebörFöretagentraditionella bankkoncemen.verksamhet i den
tillåten bank ellersådan förtillåtas verksamhetdriva ärän ensomannan

särskilt kom-lagtekniskt intesådan regleringdotterföretag.dess En är
samhälletsnågon nämnvärd utbyggnadplicerad den fordrar inteoch av

förutsättningarvidaresådan reglering talartillsynsfunktioner. För atten
traditionella bankkon-lagstiftning mellankonkurrensneutralskapas för en

också deDärmed motverkasbankkoncerner.och andra slag attcerner av
i organisationsformenföretar ändringarnuvarande bankkoncernema en-

påfördelarregleringsmässigaåtnjutande sättsyfte komma ibart i att av
Staterna.utvecklingen varit i Förenta

Även regleringsmässi-några väsentligabankholdingmodellen inte gerom
modellen hakantraditionella bankkoncemen,jämfört med denfördelarga

den framtiden börmotiverar ivissa andra fördelar accepterasatt somsom
ibankkoncemen -liksomtraditionellaOrganisationsform. I den motsvaran-

tillibland liggakan det närahandelsföretagskoncemerde industri- och -
motståendeharmoder- och dotterföretagensituationer, därhands iatt

dotter-företagets vika. För-får ochmoderföretagetsintressen, väga tyngst
kandärmed koncernensbankens ledning ochhärtill kanklaringen attvara

intressenprioritera bankenssvårbedömda situationerha benägenhet iatten
får och dessbankbankholdingkoncernframför dotterföretagets. I enen

sådan företagskons-ijämbördig ställning och detsysterföretag är enen mer
mellanavvägningarför moderföretaget neutralttellation lättare göraatt

kan leda tillmotstående intressen. Dettafrågor, där de hardotterföretagen i
på grund koncern-systerföretagholdingbolagskoncern banksiatt avenen

starkare ställ-skäl sig haorganisatoriska, psykologiska och andra enanser
traditio-motsvarande dotterföretag ining arbetsvillkoroch bättre än ett en

nell bankkoncern.
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Bankholdingmodellen ocksåkan ha fördelar i andra avseenden. Model-
len skapar nämligen vidgade förutsättningar för banker -i realiteten främst
mindre banker samgående i koncern med andra slagatt genom en av-
finansinstitut få tillgång till ökade kapitalresurser och specialist-större
kompetens. Bankerna skulle därigenom kunna stärka sin konkurrensför-
maga.

11.3.4.2 Kommitténs förslag

Som inledningsvis konstaterades har de olika finansinstituten i Sverige till
följd de marknadsförutsättningar varit för handenav gynnsamma som un-

årder kraftigt ökat och breddat sin verksamhet. Instituten har därvidsenare
genomgått omfattande strukturomvandling bl. inneburit fleraatten som a.

koncernbildningar mellan skilda slag finansinstitut skapats. En förnya av
klaring till denna utveckling torde den starkt ökande konkurrensenvara
mellan skilda slag finansinstitut såväl inom landet internationellt.av som
Ett den hårdnandeallt konkurrensensätt möta har därvid varitatt attmer

koncernbildningar samla kapitalresurser och specialistkompetensgenom
marknadsområden.inom flera olika

Bankernas möjligheter bredda sina verksamheter har varit begränsadeatt
regleringen i banklagstiftningen. De har inte kunnat sina verk-av anpassa

samheter efter den expansion på de skilda finansmarknadernaägtsom rum
på andra slag finansinstitut,sätt vilka i sin rörelse inte likaärsamma som av
mycket reglerade. Bankerna har visserligen tillåtits i dotterbolag delvisatt

sådandriva tillåtenverksamhet inte inom banken, factoringärsom ex.
och leasing. påBankkoncernema har emellertid grund banksmittanav
inte andra finansinstitut sådanaslag kunnat erbjuda finansiellasom av
tjänster förenade andelmed vinst eller förvärv ägarandelar iärsom av av
näringslivet och liknande.

Kommitténs förslag till kapitalmarknadslag problem.löser delvis detta
Dels bankerna i den föreslagna lagen vidgade dotter-attges ramar genom
bolag erbjuda brett sortiment finansiella tjänster. Dels utsträcksett av
principen ägande och traditionell kreditgivning skall blandas tillattom

gälla för i princip samtliga institut kreditmarknaden. Genom dessaatt
åtgärder kommer den diskrepans hittills frågagällt i olika institut-som om

därmedrörelseregler och verksamhetsförutsättningar i väsent-attgruppers
liga avseenden elimineras. för ingåBehovet banker bilda eller i slagatt nya

finansiella påkoncerner för det vidga sitt verksamhetsområdesättetattav
torde därför komma minska.att

Kommittén det likväl värdefullt, det i lagstiftningen möjlig-attanser ges
het bilda slag finansiella bankkoncemer, exempelvis det slagatt nya av av
GotaGruppen Det kan värde bl. för de mindrerepresenterar. vara av a.

fåraffärsbankema de möjligheter skaffa sig erforderliga kapital-att attnya
sådantoch personalresurser. Ett bör kunna banken sökersätt attvara

samarbetspartners bland andra slag finansinstitut och dessa slutsattav
i finansiell koncern banken moderbolag. Ettäratt annatutansamman en
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tillåtasskäl till slag bankkoncerner bör detta kan kommaär attatt attnya av
öka konkurrensförutsättningarna mellan bankkoncer-sättett gynnsamt

i Sverige.nerna
Vad fåranförts emellertid inte tolkas allmän rekommenda-nyss som en

tion från samgåendekommitténs sida. Ett kan förenat medäven vara
nackdelar, från såväl Strukturfråganbankens samhällets synpunkt.sett som

det måsteslag det här gäller i de fall de aktualiseras analyseras samtav noga
förutsättningar ingåendeoch verkningar prövas.

En självklar förutsättning tillåtasför slag bankkoncerner skallatt nya av
måste dock banklagstift-de skyddsintressen tillgodosesattvara som genom
ningens skyddsregler också tillgodoses uppbygg-kan i den icke traditionellt
da bankkoncernen. förutsättning måste olikaEn slagattannan vara av
bankkoncerner skalllikartade verksamhetsförutsättningar. Bankernages
således kunna på så långt detkonkurrera möjligt lika villkor oberoende av

vilket de i förutsättningorganiserade koncern. En ytterligaresätt är en
måste kommitténs förslag bank skall gällaägarbegränsningattvara om av
för moderföretag bankkoncern, detta bank.i inte ärett en om

Strukturen i bankkoncernen m.m.

återgivna angåendeKommittén har funnit de reglerna i BALatt ovan
finansiella koncerner i allt väsentligt väl anpassade till de nämndaär nu
förutsättningarna tillåtandeför slag bankkoncerner. Genom attav nya av
reglerna banks banks ledning irörelse, tillsyn bank ochöverom om om
tillämpliga delar för moderbolaget sig dettagäller i bankkoncern,en vare
bolag bank eller holdingbolag, och övriga företag iär ett atten genom en
koncern behandlas lika huruvida dessa eller dotterföretagär syster-oavsett
till den ingårbank eller de banker i koncernen, föreligger enligtsom
kommitténs mening tillräckliga garantier för de skyddsintressenatt som
förekommer bankverksamheten tillgodosedda i koncern däri blir även en
moderbolaget inte bank. Genom denna reglering skapas dessutom förut-är

bankkoncerner.sättningar för konkurrensneutralitet mellan olika slag av
förbudet iKommittén bakgrund härav det principiella BALmot attanser

ingår där moderbolaget intebank dotterbolag i koncern,mot att som enen
bankbolag, bör upphävas.är ett

I fråganstället bör gälla regeringen, i samband med prövningatt av
huruvida från begräns-dispens skall lämnas den kommittén föreslagnaav
ningen förvärva ställningi aktier i bankaktiebolag, harrätten att ett att ta
till ändamålet förmed koncernbildningen kan till nyttaom anses vara
bankväsendet ändamålet med förvärveteller det allmänna. Om av en
majoritetspost finansiell varigenomaktier i bank skapa koncern,är atten en
till banken vidgad specialistkompetens,knyts kapitalresurser,ex. nya
breddat något kankundunderlag, effektiv administration eller annaten som

bankens konkurrensförmåga, beviljas.stärka bör dispens regelmässigt
Vid denna måste också i dessprövning emellertid tillses koncernenatt

helhet kommer präglas stabilitet, säkerhet och sundhet i verksam-att av
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heten. Annars kan allmänhetens förtroende för banken och därmed bank-
väsendet rubbas. Dispens bör givetvis inte meddelas det i koncernenom

ingåkommer företag sig åt bankfrämmandeägnar verksamhet.att som
Försäkringsrörelse har hittills betraktats bankfrämmande verksamhet.som
Kommittén har inte sig ha möjlighet inom för sittansett att ut-ramen
redningsuppdrag påin denna fråganärmare och huruvida dettaöverväga
också bör gälla i fortsättningen. Kommittén förutsätter emellertid enligt—

framgårvad kap. 10 frågan blir föremål för förnyade över-attsom av -
väganden i sammanhang. Enligt kommitténs mening dettaärannat an-
geläget och bör därför såske möjligt.snart som

Vid den nämnda dispensprövningen bör ocksåhänsyn till andratasovan
förhållanden, såsom koncernens organisation skall enhetlig ochatt vara
överskådlig för såväl kunder myndigheter. En bankkoncern bör intesom ny
heller inverka menligt lämplig struktur bankväsendet i stort,en av vare
sig storleks- eller antalsmässigt.

Som moderföretag i koncernen bör endast holdingföretag.accepteras ett
Om moderföretaget tillåts motsvarande dotterföretagensättatt som vara
rörelsedrivande skulle detta enligt kommitténs mening kunna föranleda en
oönskad svåröverskådligoch struktur inom bankväsendet. skulle ocksåDet
från principiella utgångspunkter betänkligt låta specialinstitut,att ettvara

fondkommissionsbolag, moderföretag för bank,ettsom ex. vara en som
Ävenskall breddinstitut. kontrollsynpunkter talar för moder-ett attvara

företaget bör holdingföretag.ettvara
Vad särskilt gäller ägarstrukturen i koncernen bör beaktas moderföre-att

har tillräckligt inflytande dotterföretaget. Om moder-övertaget ett stort
företaget inte har tillräckligt starka ägarintressen i dotterföretag kan detta -

på grund rösträttsbegränsningar i bolagsordningen försvåraex. av en-
effektiv organisatorisk frånstyrning moderföretagets sida. Det torde emel-
lertid inte möjligt kräva samtliga dotterföretag redan inledningsvisattvara
vid koncernbildningen skall helägda moderföretaget. sådantEttvara av
långtgående krav skulle nämligen kunna förhindra eller onödigt försvåra en
i övrigt önskvärd strukturomvandling på kreditmarknaden.

En i detta frågasammanhang näraliggande måni vad de begränsningarär
vid bolagsstämmanrösträtten vanligt förekommande i bankaktie-ärav som

bolagens bolagsordningar bör hinder bank ingår dotter-utgöra mot att som
bolag i finansiell koncern. Förekomsten sådana rösträttsbegräns-en av
ningar innebär avsevärd förstärkning minoritetsägarnas inflytandeen av
och motsvarande begränsning moderföretagets. Enligt kommitténsen av
mening det emellertid olyckligt varje rösträttsbegränsning skullevore om

hinder koncernbildningutgöra med banken dotterföretag. Ettmot en som
sådant krav skulle i praktiken kunna omöjliggöra bildande bank-av nya
holdingkoncerner. I samband med måstekoncerner bildas i ställetatt nya

någradet i dotterföretagen förekommer inte obetydligtaccepteras att ettav
inflytande från olika minoritetsägare. Dessa bör emellertid inte för sigvar-

tillsammanseller såha inflytande moderföretagets möjligheterett stort att-
effektiv organisatorisk styrningutöva koncernen i dess helhet kanatt en av
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komma äventyras.att
på åliggerpeka det bankinspek-i detta sammanhangKommittén vill att

verksamhet försåväl hela koncernensfölja bankenstionen löpandeatt som
påförhållanden kan inverka bankenshålla underrättadsigatt om som

bankverk-betydelse för sund utvecklingsäkerhet i övrigteller är avav en
ändamål fått vittgående tillsynsbe-för dettaInspektionen harsamheten.

verksamhetvisa sig banks ellerfogenheter. Om det i framtiden skulle att en
koncernföretag kanverksamheten i andratill fördel förutarmasresurser

förbjuda verkställighet styrelse-meddela erinringar,inspektionen bl. ava.
åtgärder.nödvändiga Det finnsstyrelsen vidta ävenbeslut eller förelägga att

såvälordförandena i banken koncernenserinraanledning attatt somom
möjlig-regeringen regeringen hargodkännasmoderföretag skall samt attav

nämnda bolagen. Om rättelsefem styrelseledamöter i dehet högstatt utse
oktrojen förverkad. De vitt-i sista hand förklarainte sker kan regeringen

således står förfogandegående till samhälletstillsynsbefogenheter ut-som
banktillräckliga garantier förenligt kommitténs mening ärgör att somen

dispens kommerefter meddeladdotterföretag i finansiell koncern ävenen
utvecklingpå förenlig med säker och sundledas sätt äratt ett avsom en

bankverksamheten.
ingårendast där bankaktiebolagKommitténs förslag koncerner somavser

organisatorisktpraktiken inte möjligtdotterföretag. torde iDet attvara
bankholdingkoncern. Endotterföretag iinordna föreningsbank enen som

ägas ingåheller i koncernoch kan därför intesparbank kan inte enannan
avståttpå grund häravpå moderföretag. Kommittén harsätt änannat som

bankaktiebolag.från till gälla andra bankerutsträcka förslaget änattatt
föreslå ändringar i regler rörandehärutöver vissa BAL:sKommittén vill

rörandeingående företagenkoncernbidrag mellan de i koncernen samt
kapitaltäckning i bankholdingkoncerner.

Koncernbidrag

anspråkinte isamhällsintresse banksDet väsentligtär tasattett en resurser
påingående systerföretagentill förmån i koncernen sättför de ett som

sund utveckling bankensinverka säker ochmenligt skulle kunna aven
uppställs reglerlagstiftningenverksamhet. därför naturligt det iDet är att
därmed skyddafrån varandra i syfteavskärmar koncernföretagen attsom

separationemellertid fara i dennabankverksamheten. Det ligger atten
från varandra kanlångt. kraftigt avskärmasdrivs alltför Om bolagen alltför

finansinstitut viljaför olikadetta nämligen allvarligt minska intresset att
försvåras sådanaingå Därmed hindras elleri koncernbildning med bank.en

fåframtiden skallönskvärda för ikoncernbildningar kan att ensom vara
kreditmarknaden huvudochlämplig struktur inom bankväsendet över ta-

get.
företag i koncernkoncernbidrag mellanBAL:s bestämmelse att enom

medgivandefår efterendast lämnasdär moderbolaget inte bankär av
anspråki försyftar hindra bankensbankinspektionen, till att tasatt resurser
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emellertid väsentligtkoncernföretag. Dettäcka förluster i ärett annatatt
koncernföretag inteenhet. Omhela koncernen betraktas ettatt somsom en

förtroendet förbetalningssvårigheter detta rubbakanbank kommer iär
måste därförför banken. Dethelhet och därmedkoncernen i dess även
understödjamån nödvändigt,i den det befinnesligga i bankens intresse att,

måste koncernföretagensliksom det ligga iövriga företag inom koncernen,
i ekonomiskaunderstödja banken denna skulle kommaintresse att om

Även måste intresse för koncer-svårigheter. övrigt det angelägeti ettvara
kanaliseras mellanmedel skall kunnaoch därmed för bankenäven attnen

där deanvändas i den eller de verksamheterkoncernföretagen för kunnaatt
från tillendast medelsöverföring bankenDetgör är annatnytta.mest om

bankverksamhetenstridande sund utvecklingkoncernföretag är mot aven
åtgärder från sida. Härtillinskrida med samhälletsdet finns anledningsom

kringgås imedel försbestämmelsen lätt kan överkommer attatt mergenom
tjänster koncern-avgiftssättning för olika slagformer, viddolda avex.

internfakturering.företagen emellan eller eljest genom
medelsöver-från till moderföretag, dvs.Egentliga koncernbidrag dotter-

i självaför utförda prestationer, innebärinte vederlagföringar utgörsom
vinstutdel-transaktionen inte sker ivinstutdelning,verket även omen

Även vinstöverföringhar godtagitsfomier. det i praxisningens attom
får BAL:skoncernbidragdotterbolag och moderföretag skermellan genom

kringgås sagdadärigenom inte Detmateriella vinstutdelningregler om
bankaktiebo-från moder- till dotterföretag. Ettkoncernbidraggäller även

fårBankenenligt fastställd balansräkning.får inte dela vinstlag änstörreut
på detså koncernbidrag bidraget inkräktarsålunda inte lämna attstort

visarså balansräkningenmindrebundna kapitalet och än stort attegna
ingå underlagmåste koncernbidraget i det beloppförlust. Vidare utgörsom

intefår koncernbidragtill reservfonden. Slutligenför bankens avsättning
konsolide-med till bankensså belopp detta hänsynlämnas med attstort

står god affärssedövrigt i strid medlikviditet eller ställning iringsbehov,
försiktighetsregeln.den k. allmännas.

från vinst tilldelaEftersom lagstiftningen inte hindrar bank att uten
nuvarande provisoriska bestämmelsen kon-moderföretaget innebär den om

påendast hämsko koncemföre-§ BAL i realitetencernbidrag i 1 kap. 5 en
tradi-För denskattemässiga dispositioner.möjligheter vidta vissaatttagens

någon motsvarande begränsning. Dettionella bankkoncernen finns inte är
denonödigt sig den ellerangeläget lagstiftningen inteatt vare enagynnar

den har.beroende på vilken Organisationsformandra bankkoncernen
långtgående tillsyns-redovisadeSamhället dessutom dehar genom ovan

medelsöverföringarförhindra eventuellabefogenheterna möjlighet att som
sigbanks verksamhet,sund utvecklingskulle kunna äventyra vareav enen

Jfr Aktiebo-Knut Rohde, Kedner, Roos,Aktiebolagsrätt, 13:e uppl., 82 f samts.
lagslagendel II, 2 uppl., 82 f och 199s.
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eller ibankkoncemtraditionelliskulle förekommadessa annanenen
regel-förekommerbankernabank. Imoderbolaget intedär ärkoncern

bankinspektio-banken ochimellan styrelsenunderhandskontaktermässigt
däribland vinstut-bokslutsdispositioner,tillförslaginnan styrelsensnen

för bolagsstämman.koncernbidrag,eventuelladelning och presenteras
kontakter kommerinformellasådana attKommittén förutsätter upp-att

bankkoncemer.slagirätthållas också med moderföretagen avnya
provisoriska be-denanfördapå detfinner grundKommittén att nuav
medgivandeendast efterfårkoncernbidrag lämnasstämmelsen avattom

bör upphävas.bankinspektionen
kommitténserinrasammanhangi dettaKommittén vill att genomom
sparbankerupprätthållna hindren förundanröjs deförslag i avsnitt 7.2 nu

med bankenfinansiella koncernerbildaoch föreningsbanker att mo-som
angelägetkonkurrensneutralitetsskäldärvid attderföretag. Det är reg-av

och1928:370 statlig inkomstskatt över§i 2 3 lagenlerna sesommom.
påkan lämnasfrån sparbanktill ochså koncernbidragatt enanpassas

ekonomisk för-aktiebolag ellerfråntill ochmotsvarande sätt ett ensom
enmg.

Kapitaltâckning

värdetbokfördadetgäller,bankkoncernenuppbyggdatraditionellt attI den
driverdelägda företaghel- ochaktier iinnehavmoderbankens somavav

från bankenshelhet avräknasi sin egetskallbankverksamhetnågon form av
därifråga företagdock statenUndantagfonder. görskapital eller omegna

huvudsakligthar tillkreditaktiebolagfrågaiellerdelägareär somom
ellerbostads-, kontors-iilån säkerhet panträttändamål lämna motatt

sistnämndaitillskottFörlån kommuner.tilllämnaaffärsfastighet eller att
åttakapitaltäckningskrav procent.ställetuppställs iföretagslag ett omav

hållasskallkapitaldetavräkning ärbestämmelsenGrunden för att somom
riskkapital ifårsamtidigt ettinte utgörainsättarebankenstill skydd för

kreditinstitut.annat
reservfond,aktiekapital,räknasbankaktiebolagkapital iTill upp-eget

vinstba-fastställdoch bolagsstämmadispositionsfondskrivningsfond, av
%dels 40likställaskapitalbasenberäkningfår vidkapitalMedlans. eget av

garantiförbin-utlåning,förbankensbelopp motett reserversvararsomav
beräknad förpå visst sättutländska valutorochdelser motsamt reserven

skuldför-andraförlagsbevis ochvärdetnominelladels detobligationer, av
från för-kapitalbaseniBeloppenefterställd betalningsrätt.bindelser med

med bort-får dockvärderegleringsreservemalagslån och summan av -
tordeförlagslånbeträffandebestämmelseprovisoriskfrånseende somen
maxi-tillberäknasför sigsammanhangdettabetydelse ireellsakna var-

såledeskapitalbasen kanberäknadesålundakapitalet. Dendetmalt egna
Bestämmelsenkapitalet.gånger detuppgå till högstnormalt omtre egna

på detpraxis sättetidotterbolag tillämpasiaktierinnehavavräkning för av
be-från denkapitaletfrån enbart detinte utanavräkning görs egnaatt

kapitalbasen.räknade
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finansiellaI koncerner där moderbolaget inte bank dengäller enligtär
provisoriska regleringen det bokförda värdet moderbolagets aktieratt av
eller andelar i dotterföretag driver någon form bankverksamhet intesom av
får överstiga moderbolagets kapital. Undantag dock för tillskott igörseget
kreditaktiebolag har till huvudsakligt ändamål lånlämna säker-att motsom
het i i bostads-, kontors- affärsfastighet lånpanträtt eller eller lämna tillatt
kommuner. sådanaFör tillskott fordras huvud ingen kapitaltäck-över taget
ning hos moderbolaget. Vid det avräkningsförfarande sker beträffandesom
bankholdingkoncerner lämnas emellertid i till vad gäller förmotsats som-
traditionella någotbankkoncerner inte för med kapitalutrymme att eget-
likställa sig värderegleringsreserver eller förlagskapital.vare

Kapitalkravet för koncerner där moderbolaget sålundainte bankär är
för traditionella bankkoncerner.avsevärt större Eftersom de skildaän

bankkoncemema underkastade frågaregler i rörelsens be-är samma om
gränsning ståroch i övrigt under likartade bestämmelser rörande ledning
och tillsyn påsig skillnaden kapitalkravet omotiverad.ter som

Det påpekats,tidigare frånär, angeläget framför allt konkurrenssyn-som
punkt lagstiftaren inte missgynnar den eller den andra organisations-att ena
formen. Det vidare angeläget de förär insättarskyddet och förävenatt
andra skyddsintressen grundläggande reglerna fårkapitalkravom en om
möjligt enhetlig utformning.

I avsnitt 7.3 angående kapitalkrav i bank har redovisats kommitténs
förslag rörande konsoliderad kapitaltäckning. påFörslaget siktetar en
banks innehav ägarandelar i andra finansinstitut föroch innebär detattav
hela finansgruppen beräknas kapitalkrav. enligt kom-Dennaett gemensamt
mitténs mening realistiska metod för beräkning kapitalkrav förmera enav
bankkoncern bör tillämpas också på ingårkoncern vari banken en som
dotterföretag. Därigenom kommer alltså för före-samtliga i koncernen
kommande placeringar beräknas vidkapitalkravatt ett gemensamt som
varje måstetid kunna täckas koncernens samlade jämte i visskapitalegetav
begränsad omfattning eventuella värderegleringsreserver förlagslån.och

För metoden påskall kunna tillämpas bankholdingkoncemer fordrasatt
emellertid koncernen möjlighet -i analogi med vad gäller föratt attges som

traditionell bankkoncern med kapital likställa värdereglerings-egeten -
och förlagskapital. måsteFör bankholdingkoncernen alltså kunnareserver

beräknas kapitalbas påskall det grundval placeringar-moten som svara av
beräknade kapitalkravet.na

För beräkning moderföretagets kapitalbas bör reglerna i 2nuvarandeav
9§kap. BRL gälla i tillämpliga delar. Eftersom moderföretaget enligt

kommitténs förslag bör holdingföretag torde det intenormaltettvara vara
aktuellt någraberäkna för utlåning eller garantiförbindelser.att reserver
Däremot bör för obligationer kunna komma ifråga. Vidare börreserver
förlagsbevis och andra skuldförbindelser med efterställd betalningsrätt kun-

likställas med påkapital motsvarande gäller för banker ochsättegetna som
andra finansinstitut.

Med hänsyn till möjligheterna i kapitalbasen tillgodoräkna sigatt att
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värderegleringsreserver kommer för holdingföretag försämre änatt ettvara
bank, skulle det kunna hävdas kapitaltäckningsbestämmelserna bliratten

något för bankholdingkoncerner för traditionellasträngare bankkoncer-än
Det bör emellertid därvid beaktas i det konsoliderade kapitaltäck-attner.

ningsförfarandet skall vid beräkning koncernens samlade kapitalbasav
hänsyn också till eventuella värderegleringsreserver hos dotterföretagentas

tillkommit efter förvärvet detta. Det torde med hänsyn härtill isom av
realiteten inte komma någon påskillnad kapitalkrav mellan de olikaatt vara
organisationsformerna se detta de räkneexempel finns inärmare om som
avsnitt 7.3.3.

Kommittén föreslår på grund det anförda de särskilda reglerna iattav
BAL kapitalkrav för bankholdingkoncerner upphävs och i stället de iattom
avsnitt 7.3 föreslagna reglerna utvidgad konsoliderad kapitaltäckningom
blir tillämpliga på sådanmoderföretaget i koncern. En konsekvens häraven
blir det för moderföretaget kommer fråntill skillnad vadatt att som nu-
gäller uppställas kapitalkrav dess placeringar i kreditaktiebolagett som-
har till huvudsakligt ändamål lämna fastighetskrediter låneller lämnaatt att
till kommuner. Det samlade kapitalkrav beräknas enligt konsolide-som
ringsförfarandet kommer emellertid likväl bli betydligt lägre enligt deänatt
nuvarande kapitaltäckningsreglerna för bankholdingkoncerner.

11.4. Andra finansiellaslag koncernerav

Som inledningsvis konstaterats olikahar de finansinstituten under de senas-
årens marknadsförutsättningar kraftigt ökat och breddat sinte gynnsamma

verksamhet. genomgåttDe har därvid betydande strukturomvandlingen
bl. inneburit skilda slag institut slutits i olika koncer-attsom a. av samman
Genom dessai finansiella koncerner betydandesamlas kapitalresur-attner.

och specialistkompetens områdeninom skilda kan dessa erbjudastor ettser
brett sortiment finansiella tjänster. Denna utveckling har varit särskiltav
markant utanför banksektorn, bl. till följd den särskilt regle-strängaa. av
ringen bankrörelsen och den därmed förenliga verksamheten. Finansiellaav
koncerner inte omfattar bankverksamhet heterogenärsom en grupp av
sammanslutningar, såväluppvisar betydande olikheter i fråga verk-som om
samhetsinriktning åsyftasägarstruktur. Härvid i första hand koncerner,som

driver enbart finansiell verksamhet, dvs. renodlade finansiella koncer-som
Men det finns också koncerner, vid sidan industri- ellerner. som om

handelsverksamhet driver omfattande finansiell verksamhet, blandadeen
koncerner.

Stora industriella- och andra näringslivsföretag har börjat sig påengagera
penning- och kapitalmarknaderna till koncernen bl.knytaattgenom a.
fondkommissionsbolag och finansbolag. Syftet härmed torde dels ettvara
önskemål förutsättningarskapa för professionell hantering deattom en av

likvida förhållandevismedlen, dels den för närvarande höga lönsam-egna
heten i finansiella placeringar jämfört med reala investeringar, delssamt en
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efter dra fördel de kommersiella möjligheterna inomsträvan att av en
snabbt expanderande bransch. Kommittén väl medveten den härär attom
beskrivna utvecklingen strukturförändringamaväsentligt inslag iutgör ett
på kreditmarknaden.

Att näringslivsföretag förvärvareller andra kapitalstarka intressenstora
olika finansinstitut eller eljest skaffar sig inflytande fi-dominerande över
nansiella företag eller finansiella medkoncerner kan förenat vissavara
potentiella risker. En sådan enskilda skaffarrisk skulle kunna ägareattvara
sig alltför inflytande kapitalmarknaden.vissa delar Enöverett stort av

risk skulle kunna den finansiella delarverksamheten ellerattannan vara av
denna underordnas och drivs enbart för tillgodose andra intressenatt utan
hänsynstagande till de påolika skyddsintressen finns kapitalmarkna-som
den. En ytterligare risk, sistnämnda,delvis sammanhänger med densom
skulle kunna stabiliteten i den finansiella verksamheten snabbt kanattvara
försämras svårigheter, låntagarekommer i ekonomiska varvidägarenom
och andra kunder deni finansiella verksamheten kan drabbas förluster.av

Kommittén har risken, fåtalövervägt ellerägare ägargrupperatt ett
skulle kunna skaffa sig alltför inflytande vissa delaröver kapital-ett stort av
marknaden. För bankerna, för avsevärd del verksamhetensom svarar en av
på kapitalmarknaden, motverkas risken för uppkomsten dylikt in-ettav
flytande bl. kommitténs förslag ägarbegränsning i bank. Det-a. genom om

gäller för försäkringsbolag enligt FV förslagKzs ägarbegränsningsamma om
i sådana bolag. Vad särskilt gäller försäkringsbolagen finns det anledning
erinra kreditmarknadskommitténs tidigare angåenderedovisade förslagom
begränsningarna för dem finansiella institut.äga Försäkringsbolag böratt
kunna inneha kreditmarknadsbolag dotterföretag endast under förut-som
sättning detta inte bedriver någon försäkringsfrämmande verksamhet.attav
I andra kreditmarknadsbolag liksom i fondkommissionsbolag skall enligt
kreditmarknadskommitténs förslag försäkringsbolagens förvärvarätt att
ägarandelar begränsad till bl. högst tio aktiekapitalet.procentvara a. av
Motsvarande begränsning bör gälla företag ingår i koncern till-som en

med försäkringsbolag. Nu nämnda begränsningar bör givetvisettsammans
gälla för såväl svenska utländska försäkringsbolag eller koncernersom
omfattande sådana bolag.

De finansinstitut finansiella bank- ochoch de koncerner vid sidansom om
försäkringssektorn för den återstående verksamheten pådelensvarar av
kapitalmarknaden mycket sinsemellan heterogenaantalutgörs ett stortav

Ävenföretag med olikartad Verksamhetsinriktning och ägarstruktur. detom
inte kan uteslutas viss maktkoncentration inom någotkan uppkommaatt en

några områdeneller utanför bank- försäkringssektorn, torde det inteoch
påsannolikt detta skulle kunna föranleda några skadliga effekterattvara

kreditmarknaden överskådligi dess helhet inom tid. Kommittén har därför
inte funnit anledning ägarbegränsning ellerreglernärmare övervägaatt om
liknande i dessa institut eller i koncerner sådana institut.av

fråganDe i Övrigt nämnda riskerna sammankopplade medär nära om
den integritet med vilken verksamheten i olika finansiella institutslag av
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finansieringsverksamhetregleringrörandeförslagKommitténsbedrivs. av
iföljande. Föri korthetKML innebärfondkommissionsverksamhet ioch av

för fond-liksombetydelsefinansieringsverksamhethuvudsak alla slag avav
innehållerauktorisation. Lagen sär-skall krävaskommissionsverksamhet

varjebegränsarinstitut. Dessaolika slagenför deskilda rörelseregler av
traditionell kre-ochägandeverksamhetsområde. Principeninstituts attom

reglerasinstituttill samtliga närmareutsträcksfår blandasditgivning som
fond-kreditmarknadsbolagsåvälinnebär bl.Dettai KML. att soma.

placeringsaktier.förhindrade innehakommissionsbolag kommer attatt vara
kapital-särskilda reglervarje institutfrån förBRL gällerEfter mönster om

drivsinstitutenupplåning, vilkaoch attkreditgivning att tryggakrav, avser
också bestämmelserinnehållerformer. Lagensundaunder säkra och om

bestämmelsersistnämndatillsyn.ledningbolagens somsamt gerom -
Omtillsynsbefogenheter.långtgåendemycketbankinspektionennämnts -

åsido-uppenbartfondkommissionsbolagellerkreditmarknadsbolag ettett
olämpligtpåsigbolag visar sätt attellerkunds intresse annatsätter ettom

inombolagetföreläggafråga, inspektionenkan attverksamheten iutöva
och i vissaerinringarmeddelakanInspektionenrättelse. ävenviss tid göra

tillståndethand kansistaverkställa beslut. I attockså förbjuda bolagfall att
auktorisationen återkallas.verksamhetenbedriva

ledning kommerochangående rörelse, tillsynolika reglerKML:sGenom
drivsverksamhetenpåställda kravhögtuppfyllatvingas attbolagen att

skapatshardessa reglerGenomformer.sunda och säkraordnade,under
kommerde olika bolageniverksamheten attgarantier förtillräckliga att

skyddsintres-olikatillgodoseende deoch medintegritetdrivas med stor av
skyddsintressenverksamheter. Demed skilda slagförenadeär avsomsen

hellerför övrigt intebankverksamhetensidan ärvidförekommer avomsom
det kanfunktionkreditmarknadensbetydelse försådan avgörande att anses

föreslagits imotsvarande dembestämmelsersärskildamedmotiverat som
därförharKommitténbankkoncerner.beträffandeavsnittföregående av-
koncernerfinansiellaregler rörandenågra särskildaföreslåstått från att

finns ibestämmelserdebankverksamhet utöveromfattarinte somsom
institutgrupp.för respektiveKML
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Tillsyn, straff och12 vite

Inledning12.1

för hur be-kapitel redogörai dettaKreditmarknadskommittén attavser
I kom-bör utformas.finansinstitutenoffentlig tillsynstämmelserna överom

Vadfrågan tillsyn.uttryckligenbehandlas intemitténs direktiv somom
verksamhet börderasfinansinstitut ochanförs strukturenär att varaav

redovi-Kommitténenkelt.effektivt ochsådan kan skeerforderlig tillsynatt
bank,tillsynsreglerna förgenomgångallmäni kapitlet resultatet avenavsar

avslutandedefondkommissionsbolag. Ifinansbolag ochkreditaktiebolag,
kommitténsredovisasövervägandenrubrikenkapitlet underavsnitten i

straffinstituttillsyn dessareglernaställningstagande vad gäller samtavom
och vite.

vadoffentlig tillsyn liksomDet huvudsakliga syftet bakom reglerna ärom
auktorisation ochsåsom exempelvis reglernagäller andra skyddsregler, om

garantiermed hjälp olika slags bestämmelser skapakapitaltäckning, att av
formDennasåväl enskilda kunder institut och samhälle.och skydd för som

påbetydelseförtroende och stabilitet harreglering skapar även storsomav
förstå syfte ochmånga områden. på tillsynsreglemasriktigtFör sättatt ett

Härvidsammanhang.funktion således in i vidarebör dessa regler sättas ett
behandlas.där andra former skyddsreglerhänvisas till övriga kapitel av

tillsynsområdeBankinspektionens12.2

organisationoch

sparbanker,bankaktiebolag,tillsynsmyndighetBankinspektionen överär
Sveriges all-stadshypotekskassa,Konungariket Sverigesföreningsbanker,

fondkommissionsbo-finansbolag,kreditaktiebolag,hypoteksbank,männa
upplysnings-värdepapperscentralen,fondbolag,Stockholms fondbörs,lag,

institutenuppräknadedepenningmarknadscentralen. Avcentralen och om-
direktiv.kreditmarknadskommitténsfattas fem sistnämnda intede av

förregistreringsmyndighetingåruppgifterI inspektionens även att vara
Inspektionenföreningsbankema.ochsparbankernabankaktiebolagen,

enligt konsument-tillsyndessutomsärskild förordningskall enligt utöva
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följa utvecklingenstår under dess tillsyn,kreditlagen de instiutöver avsom
konkurrensförhållanden frågaipris- ochoch främja allmän kännedom om

vilken inspektionenföretagsverksamhetbankväsendet och överom annan
kartellregister.har tillsyn förasamt

årmyndighet 1907 och dessinrättades självständigBankinspektionen som
inspektionens styrelseDenne ordförande ichef generaldirektör. ärär en

bestårleda verksamheten. Styrelsenvilken har till uppgift utöveratt gene-
försärskilt. Ersättareledamöter regeringenraldirektören utsersomav sex

dennes ställföreträdare.generaldirektören är
flertalet har k. specia-60-tal anställda,Bankinspektionen har ett varav s.

tillgång på medel får inspektionen anlitamån behov ochlistfunktioner. I av
finns allmänutomstående särskilda uppdrag. Inom inspektionenför en

byråredovisningsavdelning förkreditavdelning,avdelning, samt enen en
såledesorganisationfig. 12.1. Inspektionensadministrativa ärenden, ärse

föreståsavdelningobjektsrelaterad. Varjefunktionsinriktad och inte av en
byråchef. bankinspektöremabyrån Enbankinspektör och äravav en

ställföreträdare.generaldirektörens
lagstiftning och andraavdelningen handlägger ärendenDen allmänna om

tillsyn, förverksamhet under inspektionensgrundläggande regler för svarar
mån remissärendesåsom remissinstans, i deninspektionens uppgifter

konsumentskyddsfrågorpå avdelning, handhar pris- ochankommer annan
kreditväsendet och värde-avseenden inomoch följer utvecklingen i olika

för de delar tillsyns-avdelningenpappersmarknaden. Allmänna avsvarar
omfattas de fackinriktade enheterna.verksamheten intesom av

kreditgiv-såvitt institutensför tillsynen gällerKreditavdelningen svarar
ning och utlandsrörelse.

redovisninginstitutenshandhar tillsynenRedovisningsavdelningen över
revision. Av-och säkerhetorganisation, inre kontrolloch ekonomi, samt

institutenshar avseendede uppgifterdelningen fullgör dessutom som
handläggerpublicering statistik, ären-inspektionen ochrapportering till av

utvecklingen i dessaföljerden teknisk utrustningADB och samt av-om
tillsynsområdet.seenden inom

administrationinternabyrån för inspektionensDen administrativa svarar
registreringsmyndighet.och inspektionens uppgifter som

inom sinaundersökningar hos institutenAvdelningarna verkställahar att
verksamhetsområdenrespektive o.d.

obe-organisationen kräverefter tillsynsfunktioner uppbyggdaDen olika
mått samarbetebetydanderoende gjorda gränsdragningenden ett avav

undersöknings-planeringenmellan de skilda Därför skerenheterna. av
samråd mellaniverksamheten fastställandet undersökningsplaneroch av

avdelningarna.
lagbunden ochdelenVerksamheten vid bankinspektionen tillär största
bankinspektio-1979:740 instruktion förfrämst i förordning medregleras

dessa i denfinnsför tillsyn de olika institutenNär det gäller reglernen. av
Även bestämmelserdessalagstiftning varje särskilt institut.reglerarsom

bank-Tillsynsreglerna förhar inspektionens verksamhet.betydelse förstor
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aktiebolag, sparbanker och föreningsbanker har isamlats 7 kap. BRL. Vad
beträffar hypoteksinstituten dvs. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
med tillhörande stadshypoteksföreningar och Sveriges allmänna hypoteks-
bank med tillhörande landshypoteksföreningarna har kompletterande till-
synsregler givits i särskild kungörelse 1970:68 tillsyn landshypo-överom
teks- och stadshypoteksinstitutionerna. Tillsynen kreditaktiebolag regle-av

i lagen kreditaktiebolag 1963:76, finansbolag iras lagenom av om
finansbolag 198022 och fondkommissionsbolag fondkommissions-av av
lagen 1979:748.

12.3 Ti-llsynsreglernas huvudsaklig
innehåll

Tillsynsreglema för de olika instituten till sitt materiella innehållär mycket
likartade. fåDe skillnader förekommer hänför sig till institutens olikasom

Reglernasärart. tillsyn i de olika lagarna kan indelas i fyra huvud-om
grupper.

En bestämmelser reglerar tillsynens syfte. Enligt dessa skallgrupp av
inspektionen tillse institut under tillsyn följer de lagaratt reglerarsom
institutets verksamhet andra författningaräven berör institutet imen som
fråga. Inspektionen skall också till institutet följer stadgar och bestämattse
melser meddelats styrelsestämma, eller motsvarande Detsom av organ.
åligger inspektionen följa institutens verksamhet för hålla sig under-att att
rättad förhållanden kan påinverka instituts säkerhet eller iettom som
övrigt betydelseär för sund utveckling verksamheten.av en av

En bestämmelser reglerar tillsynens utövande. Den skerannan grupp av
formellt med ledning till inspektionen insända handlingar eller attav genom
undersökningar verkställs hos instituten. Tillsynen också grundvalutövas

antal underhandskontakter mellan inspektionenett stort och instituten.av
Vidare kan till denna regler hänföras bankinspektionens rätt attgrupp av

revisorer hos instituten.utse
En tredje bestämmelser åtgärderreglerar olika slaggrupp av av som

inspektionen kan vidta. Hit hör inspektionens möjlighet sammankallaatt
styrelse och och delta i överläggningama.stämma Inspektionen ocksåkan
förbjuda verkställighet beslut strider lag eller institutets bolags-motav som
ordning eller stadgar. Har beslut gått i verkställighet får inspektionen före-
lägga styrelse vidta rättställande åtgärder. Inspektionen får också i andraatt
fall avvikelser vidta åtgärder institut. I lindrigare fall kan detta skemotav

Ärpåpekanden i olika former framföres till institutet.att missför-genom
hållandena så allvarliga de kan innebära skada för det fårallmännaatt
inspektionen förelägga styrelsen vidta erforderliga åtgärder. I dennaatt

bestämmelser ocksåregleras inspektionens utfärda före-rättgrupp attav
skrifter förvaring och inventering värdehandlingar brotts-samtom av om
förebyggande åtgärder. Inspektionens utfärdarätt föreskrifter i frågaatt om
bokföring och redovisning såvitthar bankerna meddelats i särskiltettavser
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redovisning.kapitel om
skyldighet tillinstitutensbestämmelser reglerarfjärdeEn attgrupp av

inspektionen deoch övrigt meddelahandlingar iinspektionen insända vissa
inspektionen begär.uppgifter verksamheten somom

vidtillämpasstraffbestämmelser kanmeddelasI särskild ordning som
reglerasinstituts verksamhet. Härförvissa överträdelser reglerna ettav

vissa fall förelägga vite.också möjlighet iinspektionens att

från tillsynsarbetetErfarenheter12.4

någraredovisatkreditmarknadskommitténhar tillBankinspektionen er-
följande:har därvid konstateratfarenheter från tillsynsarbetet och

riktaemellanåt behovuppkommerVid tillsynens utövande ett attav
tillåtgärd. Anledningframtvinga vissinstitut eller sökakritik visstmot

ordningen ikontrollen ellerrutinerna, den internakritik kan attvara
ändamål allmännakredit givits tillövrigt bristfällig,är att syn-som ur

in iinstitutet givit sigtveksamt ellerpunkter är att engagemang som
fråga avvikelseralltså regelDet iinnebär alltför risker. ärstora somom

iförhållanden kan§ ellerkap. 9 BRLi 7 varasom ansesavses ex.
Missförhållandena be-verksamheten.sund utvecklingstrid mot aven

för detuppkommafara kan befarasså allvarligahöver inte attvara
styrelse vidtatvingafall inspektionen kanallmänna, i vilket atten

ingripandenframhållas behovetåtgärder. bör härDeterforderliga att av
länge verksammapåtagligt institut sedanså ärinte varit gentemot som

tillfungerande relationertradition välpå harmarknaden. Dessa av
har detnystartadeinstitut relativtdet gällerinspektionen. När ärsom

områdeningripanden inomvisat sig behövligt kunna göraatt som ovan
sammankalla institutsharmöjligheter inspektionenDenämnts. attsom

styrelse ellerinhiberaellereller kalla tillstyrelse stämma attextra av
möjligheteranvändning. Dessasällan tillfattat beslut kommerstämma

enligt inspektionensEmellertid föreliggerbör dock alltjämt finnas. upp-
ikritik institutframförafattning behov kunna motattett sammaav

ellermeddela skriftlig erinranFiLenligt FkL ochformer attgenomsom
5§ fallienligt 7 kap. BRLInspektionen haranmärkning. ett par

andraverksamhet. Iföreskrifter för vissutfärda bindandemöjlighet att
får sig tillsådan möjlighet begränsainspektionen intefall har attutan

krediter tillSådana storlekenråd. kanutfärda allmänna enavavse ex.
detalj i lagstiftningen. Ettinte reglerats ikredittagareoch somsamma

problemEttbelåningsnormer för värdepapper.gällerexempelannat
kunnaframträdandeår blivit alltmerunder är att anpassasom senare
till användningkommitkapitaltäckningsreglema till de instrument som

kapitaltäckningsregler-På ipå penningmarknaden. grundsärskilt attav
uppståkan tveksamhetplaceringarna räknatsde olika om varuppna

alltså behovföreliggerskall inplaceras. Detinstrument etttypernya av
angivnai andrabindande föreskrifterkunna utfärda även närmareattav

tillsynsavsnittet.reglerats iavseenden de redanän som nu

det in-bör tilläggasdet i detta sammanhangKommittén attatt avanser
kapitaltäckningsreglemaönskemåletanförda kunnaspektionen att anpassa

kommitténfått sin lösning dentill till viss del harinstrument genom avnya
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initierade lagstiftningen aktiviteter utanför balansräkningen, prop.om
Frågan198788:45. behandlas utförligare under avsnitt 12.6.2.4.

till12.5 Bankinspektionens förslag
ändringar

någraredovisatBankinspektionen har till kreditmarknadskommittén även
fråga in-förslag till ändringar i BRL:s tillsynsbestämmelser. I denna har

spektionen anfört följande.

innehåll i de olika i detsammaTillsynsreglernas lagrummen är stort sett
den mån olikheter förekommer deför samtliga institut under tillsyn. I är

förhållanden.till delen hänförliga till olika instituts speciellastörsta
uppfattning bör tillsyns-Enligt inspektionens strävan göraatten vara

så långt detta möjligt. utgångs-reglerna i olika lagar identiska Somär
härvid kunna tjäna. detta kapitel bör inarbetaspunkt bör 7 kap. BRL I

bankinspektionen tidigare anfört.bestämmelser tillgodoser vadsom
innebär paragraferna 1-4, 6-8 och 10-17 i 7 kap. BRL kanDetta att

§kvarstå oförändrade. bör kompletteras med bemyndigande för5 ett
de nuvarandeinspektionen i andra angivna fall änäven närmareatt

9§ in-utfärda föreskrifter komplement till olika lagrum. I börsom
båda skriftlig erinran och anmärkning.arbetas de sanktionsformema

också på klarläggande inne-Inspektionen har pekat behovet ett avav
§ hänvisning tillbörden 9 kap. 3 BRL. I denna paragraf bör1 görasav

§de handlingar i kap. 6 lag.7anges sammasom

överväganden12.6

12.6.1 uppbyggnad ochTillsynsreglernas
tillsynsomrâdebankinspektionens

den framtidaKreditmarknadskommitténs förslag vad strukturenavser
ståpå samtliga reglerade institut skall underkreditmarknaden bygger att
tillskapasbankinspektionen och den lagstiftningoffentlig tillsyn att somav

så enhetlig särskiltskall för de olika instituten möjligt. Detta gällervara som
utgångspunkttillsynsfrågor.de regler behandlar Kommittén har somsom

i tillsyn, straff ochvid utformningen förslaget till regler KML vite,omav
i gällande BRL. Vadlämpligt använda bestämmelserna denattansett nu

föreslår kommittén endast fåtalbeträffar bestämmelserna för banker ett
åtgärder föreslåsgenomgripande för andraförändringar medan in-mer

stitut.
påstår flertalet instituten den svenskaSom redan i dagnämntsovan av

Kommittén har denkreditmarknaden under tillsyn bankinspektionen.av
i lagstiftningen reglerade institu-principiella uppfattningen samtliga deatt

ståbör under inspektionens tillsyn.ten
§ får ingå dotter-Enligt kap. 4 första stycket BAL bankaktiebolag1 som
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bolag i koncern endast bankbolag moderbolag. Rege-ärett annaten om
får medge detringen dock enligt paragrafens andra stycke undantag om

föreligger Frågor rörande finansiella har behand-särskilda skäl. koncerner
jfr 198687:148.lats i kapitel det fall regeringen medgivit11 Förprop.

§från 5 bestämmelser-undantag huvudregeln skall enligt 1 kap. BAL bl. a.
i BRL tillsyn bank och i BAL ledning bank gälla förna om omav av

moderbolaget i tillämpliga delar och för övriga företag i koncernen som om
de dotterföretag till bank. Härigenom och de k.ävenvore genomen s.

tillsynsområ-sambandsparagrafema i FkL och FiL, har bankinspektionens
årde under väsentligen utvidgats i takt med bildandet koncernersenare av

olika slag och k. sambandsföretags i finansiella institut.av s. engagemang
påexempel kreditinstitut inteSvenska skeppshypotekskassan är ett som

tillfällenstår Inspektionen har vidbankinspektionens tillsyn.under ett par -
kapitalmarknadsutredningens förslag tillvid remissbehandlingensenast av

sekundärlånekassaoch sjöfartensfusion mellan skeppshypotekskassan -
stå under in-tillsynsfrågan därvid anfört kassan bordetagit och attupp

ansåg emellertid198081:58 departementschefenspektionens tillsyn. I prop.
sådan nödvändig med hänsyn till kassans samtligatillsyn inte attatt var

styrelseledamöter regeringen.utses av
statligtvilken till sin juridiska formSveriges Investeringsbank AB är ett

Kommitténsstår under tillsyn inspektionen.kreditaktiebolag inte heller av
kreditaktiebo-Investeringsbankens del liksom för övrigaförslag innebär för

närvarande gällertill kreditmarknadsbolag. Förlag de skall ombildas attatt
kreditaktiebolags bolagsord-regeringen och godkänna samtligaskall pröva

får regeringens godkännande.och dessa inte ändrasningar utanatt
på kreditmarknaden innebärkommittén föreslagna strukturenDen attav

för-detaljreglerat införs. Kommitténsflexibelt och mindre systemett mer
på marknader skallverkarsyftar vidare till institutslag att sammasom

i övrigt likapå så långt möjligt konkurrensneutrala ochkunna arbeta även
tillämpning de delarutgångspunkter enhetligvillkor. Med dessa är aven av

förgrunder betydelselagstiftningen bygger storgemensamma avsom
sådanuppnå enhetlig tillämpningkreditmarknaden. Förden framtida att en

meninghänseende det enligt kommitténsoch likabehandling i berörthär är
tillsyn.bankinspektionensförutsättning samtliga institut ställs underatten

skepps-föreslår nuvarande särställningen fördärför denKommittén att
upphör.hypotekskassan och Investeringsbanken

föreslårtillsynsområdeframtidaövrigt gäller inspektionensNär det i
finans-för kreditaktiebolag ochkommittén auktorisationskrav införsatt

till kredit-bolag skall ombildasbolag. Kommitténs förslag innebär dessaatt
Tillståndsprövningen handhas inspektionen. Dettamarknadsbolag. skall av

arbetsuppgifter.inspektionensinnebär avsevärd utvidgning aven



170 Tillsyn, straff och vite sou 1988:29

Normgivning12.6.2

12.6.2.1 Inledning

ochhar rubriken Lagarnormgivningsmakten. KapitletI 8 kap. RF regleras
grundläggande bestämmelserföreskrifter och här finns rättenandra attom

betecknaföreskrifter förföreskrifter. I RF användsbesluta atttermen
i principSådana kännetecknas enligt förarbetena till RFreglerrättsregler.

demyndigheter och enskilda, samtidigtde bindande för äräratt somav
åt204.prop. 1973:90 203 och I RFtillämpbara rättgenerellt gess.

föreskriftermeddela föreskrifter. Riksdagensoch regeringenriksdagen att
betecknas för-föreskrifter beslutas regeringenkallas lag och de avsom

finns i lagenrörande kungörandet rättsreglerordning. Bestämmelser av
kungörandela-och andra författningar,1976:633 kungörande lagaravom

1976:725.författningssamlingsförordningengen. kompletterasLagen av
ämnesområdena tillkommerPå de för medborgarna viktigaste norm-

uppräkningtill uttryckriksdagen. Detta kommergivningsmakten genom en
uteslutande eller ivilka normgivningenviktiga beträffandeolika ämnen,av

hörriksdagens normgivningskompetensske lag. Tillprincip skall genom
ochtryckfrihetsförordningenfrämst grundlagarna RF,först och succes--

två likalydande beslutbarasionsordningen kan ändras avgenomsom—
ytterligareriksdagsordningen. Somriksdagen med mellanliggande val samt

den civilrättsligariksdagen kanexempel tillkommer nämnasämnen som
denförföreskrifter brukar betecknasnormgivningen och typer somsomav

§§.8 3 och 5 RFoffentligrättsliga föreskrifter kap.enskilde betungande
lagstift-riksdagensslår således stiftas riksdagenfast lag även attatt menav
lagformbeträffande vilkainte begränsad till deningsbefogenhet ämnenär

själv meddela före-oförhindradföreskriven riksdagen ärär attattutan
RF.kompetensområde 8 §kap. 14skrifter inom regeringens

bemyndiga regeringenenligt i angiven utsträckningRiksdagen kan RF att
RF.8 7-10 §§tillhör lagområdet kap.föreskrifter imeddela ämnen som

detnäringsverksamhet,föreskrifter avseendeSom exempel kan omanges
bemyndiganden skall lämnas i lag medanRiksdagensskatt.änannatavser

erhållet be-meddelar med stödföreskrifter regeringen i sinde tur av
regeringen ocksåförordning. Enligt RF harmyndigande beslutas engenom
nämligen befogen-normgivningsbefogenhet,direkt grundlagen vilande

föreskrifter verkställig-begränsningar meddelahet med vissa att om--
tidigare benämnda tillämpnings-verkställighetsföreskrifterheten lag,av -

grundlag skall meddelasföreskrifter enligtföreskrifter och avsom-
Även13§ RF. dessafinns i 8 kap.riksdagen. Bestämmelserna härom

verkställighetsföreskrifterförordning. Medskall beslutas genomnormer
administrativ karaktär, dels före-tillämpningsföreskrifterdels rentavavses

något Tillväsentligttillföra denskrifter fyller ut lag nytt.attutanensom
sådant kanfår hänförasverkställighetsföreskrifter däremot inte upp-som

före-enskilda tidigareåliggande för ellerfattas ettnyttett somsom
förhållandenekonomiskaenskildas personliga ellerliggande ingrepp i
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området för verk-211. På det civilrättsligaprop. 1973:90 är utrymmets.
praktiken litet.ställighetsföreskrifter i

tilldelas underordnadkan enligt RFNormgivningskompetensen även
meddela föreskrifter iriksdagen regeringenmyndighet. Bemyndigar att

överlåter åt förvaltnings-riksdagen medge regeringenvisst kanämne att
8bestämmelser i kap.åt kommun meddelamyndighet eller ämnetatten

också åtuppdra förvaltnings-§ RF. kan riksdagenI fall1 sagtssom nu
sådana bestämmelser. Riksdagenriksdagen meddelamyndighet under att

författningsmakt till myndighetmöjlighet direkt i lag delegerabetagenär att
åläggasutpekas och vissDock kan myndighet direkt i lagunder regeringen.

möjligt i regeringendet emellertiduppgift. För regeringen är att aven
verkställighet lag eller medmed föreskrifterbeslutad förordning om av

överlåtameddelas riksdagen,enligt grundlag skallföreskrifter intesom
8 13§kap. tredjemeddela bestämmelserunderordnad myndighet att

sålunda RF behörigaRF. under regeringen enligtMyndigheterstycket är
bemyndigande regeringen.efter uttryckligtföreskrifter endastbeslutaatt av

måste bemyndigan-föreskrifter regeringensdet k. betungandeNär gäller s.
bemyndigande riksdagen.de ha stöd ii sin etttur av

och dyliktinstruktionsbestämmelserRegeringen har i enstaka fall genom
råd. blivit alltmermeddela allmänna Detta haruppdragit åt myndigheter att

ansvarsområde kan utfärdainom sitteftersom varje myndighetovanligt
råd något uttryckligt bemyndigande.allmänna utan

ålagtsåtskilliga äldre bestämmelserregeringen iMyndigheter har attav
till kungörandelagen,anvisningar. Enligt förarbetenameddelaäven prop.

enhetligavsåg främjasådana anvisningar1975762112, skulle att ensom
riktningbidra till utvecklingen i vissviss författning ellertillämpning av en

skullebindande föreskrift. Slutsatsen häravbehandlaspraxis varasom enav
anvisningar dettabehörig beslutamyndighet under regeringen är attatt av

bemyndigande.slag bara efter uttryckligt
sålunda myndig-meddelardelegationsbeslutMed stöd regeringensav

Även påbenämningen dessaråd och andra direktiv.heter föreskrifter, om
detta inte alltidterminologin i delegationsbeslutetofta sig till äransluter

föreskrifter medutfärdadetidigare myndighetfallet. förekomDet att en
ocksåråd,avsåg eller elleranvisningarstöd delegationsbeslutett somav

framför allt ordetolika begreppen,Innebörden degjorde den tvärtom. av
innebäradel kunde dettamyndighetensanvisning, oklar. För enegenvar

på delegationsbe-kunde grundasvilken befogenhettveksamhet somom
också förmyndigheter, och eventuelltfråga för underlydandeslutet i och

måni vad deföranleda tveksamhetdel, kunde oklarhetenallmänhetens om
uppfattadesinnehållet anvisningarna. Iblandfölja iskyldiga att an-var

falloch i andranågot sig efter,bindande, skullevisningen rättasom man
följa.något borderekommendation,endast som mansom en

håll omfattningenfrån den ökadekritik framförts olikaEfter motatt av
justitiede-utreddeunder regeringenmeddelats myndigheterregler vilka av

för-förslag tillangående regelgivning och lämnadefrågorpartementet
de1982:11. i kritikenDsJu En huvudpunktemaändringar ovanvarav
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nämnda tenninologiproblemen. Det hävdades såväl allmänhetenatt som
tillämpande myndigheter kunde svårtha syftet med regelatt veta om en var

den skulle bindande eller den endast skulle råd.att ettvara om vara
Departementspromemorian utmynnade i propositionen 198384:119 om

förenkling myndigheternas föreskrifter, anvisningar råd,och vari för-av
ordas rad åtgärder för myndigheternas föreskrifter och övriga regleratten
skulle bli enklare och klarare och för regelbeståndet i samhället inteatt
skulle bli alltför omfattande. I propositionen redovisas de positivaäven
effekterna regelgivningen såsom dess funktion medel för förändringav som
och förnyelse samhället, reglerna tjänar rättssäkerheten ökadattav genom
förutsebarhet och vägledning vid tillämpningen och dess bidrag tillgenom

enhetlig praxis.en
I propositionen vidare förslaget syftade till klarareatt gränsattanges en

bör dras mellan bindande och icke-bindande regler. För detta ändamål
föreslogs ändring i kungörandelagen klargör begreppet för-atten som
fattning endast skall omfatta lagar, förordningar och andra bindande regler
föreskrifter. Härigenom bortföll påkravet kungörande i författningssam-

sådanaling för icke-bindande regler kallades anvisningar. Termensom
föreskrifter reserverades sålunda för regler bindande för myndig-ärsom
heter och enskilda. Vidare föreslogs införandet förbud användaett attav

anvisningar beteckning på bindande föreskrifter.reglertermen som
När det gäller olika icke-bindande regler föreslogs någonintetyper av

enhetlig I förslaget betonades anvisningterm. skulle undvikasatt termen
beteckning på icke-bindandeäven regler, i sådanasynnerhet riktarsom som

sig till allmänheten eller till kommuner. Den förordades för icketenn som
bindande regler råd.allmänna Beteckningen råd ickeallmänna bindan-var
de regler torde kunna omfatta regler i syfte främja enhetligattsom en
rättstillämpning förordar bestämt handlingssätt rekommendationerett
och regler någonhur lämpligen kan handla i vissa hänseendensom anger

syftet uteslutaär andra handlingssätt exempel.utan att att
Riksdagen beslutade i enlighet med propositionens förslag. Första para-

grafen andra stycket i kungörandelagen ändrades så begreppet för-att
fattning inte längre omfattar sådana rekommendationer tillämpningenom

föreskrifter har till syfte praxis e.d. Stycket erhöll följandeatt styraav som
lydelse: Med författning i denna förståslag lagar, förordningar och andra
rättsregler i 8 kap. regeringsformen betecknas föreskrifter. Lag-som som
ändringen trädde i kraft den juli1 1984.

I konsekvens härmed företogs vissa förändringar i författningssamlings-
förordningen. Första paragrafen behandlar författningar, varmed bin-avses
dande allmänna råd, rekommendationer. §är Enligtsamt 18 bnonner, som
får anvisningar inte användas i rubriken till författning,termen dvs. inteen
för bindande föreskrifter. åläggsI paragraf myndighet beslutarsamma som

författning, dvs. bindande föreskrifter, i ingressen lämna uppgiftatten om
det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.

I propositionen 198384:119 betonas regeringenäven ska restrik-att vara
tiv med bemyndiganden för underlydande myndigheter besluta omatt
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föreskrifter. Detta borde omfatta uppdrag till myndigheternaäven att ge
råd.generella

Liknande tankegångar 1970:64finns i regeringens kungörelse be-om
gränsning i myndigheters meddela föreskrifter, rådanvisningar ellerrätt att
begränsningskungörelsen. föreskrivs med föreskrifts-Häri myndighetatt

inte får ändrade föreskrifter gradrätt eller i oväsentligänge nya som mer
kan leda till direkta kostnadsökningar den föreskrifternaeller indirekta i av
berörda verksamheten frågan.först underställa regeringen Tillutan att
grund för frågan myndig-prövning bör underställas regeringen skallav om
heten förslagetsutreda kostnadsmässiga konsekvenser höra företräda-samt

för dem få följdkan förutses slutligt bära ökade kostnader tillre som av
ändringen. Riksrevisionsverket skall tillställas avskrift myndighets före-av
skrift den utredning föreskriftemas kostnadsmässiga konse-samt av om

Ävenkvenser har utförts myndigheten. myndighet sinnär utövarsom av
tillsyns- eller inspektionsverksamhet eller utarbetar information annatav
slag föreskrifter råd, påallmänna skall verksamheten bedrivasän ex.
sådant kostnadshöjande effekter begränsas.sätt att

frågaI bl. tillkreditinstituts uppgiftlämnande i olika sammanhangom a.
1982:668statliga myndigheter finns anledning erinra förordningenatt om

statliga myndigheters fråninhämtande uppgifter näringsidkare ochom av
kommuner. Enligt förordningen den myndighet beslutarär ettsom om
formulär till blankett för uppgiftlämnande myndigheten inäringsidkares till
princip skyldig i förväg samråda med organisation företrädande deatt
näringsidkare skall uppgifterna. uppgifter skall lämnaslämna Desom som
skall såenligt förordningen utvalda och definierade uppgiftsläm-attvara
nandet begränsas till den information behövs med hänsyn till ända-som
målet och så så långtuppgiftslämnandet underlättas möjligt.att

12.6.2.2 Bankinspektionens föreskriftsrätt

Bankinspektionen förvaltningsmyndighet därmed deicentral och harär en
föregående avsnitt angivna möjligheterna viss normgivning inomutövaatt
inspektionens tillsynsområde. Befogenhet för inspektionen, liksom för and-

myndigheter, meddela föreskrifter, dvs. generellt tillämpbara rätts-attra
§§ §regler, regleras tidigare bl. i 8 kap. 11 och 13 RF. I 11nämntssom a.

stadgas förutsättning riksdagen i lag dels bemyndigat regeringenatt attsom
meddela föreskrifter, överlåterdels därvid i lag medgivit regeringenatt
förvaltningsmyndighet såledesmeddela bestämmelser. Det krävsatt ett
bemyndigande för få föreskriftsrätt inombankinspektionen skall kunnaatt

visst område. 13 norrngivnings-I vilken reglerar regeringensett egen
överlåta åtkompetens, föreskrivs fall underordnadregeringen i vissa kanatt

myndighet meddela bestämmelser.att
Den föreskriftsrätt bankinspektionen grundar sigtillkommer nor-som

på §malt 8 kap. Vanligen används i formuleringen regering-11 RF. lagtext
fåreller, efter bemyndigande, bankinspektionen meddelaregeringensen

föreskrifter delegerat sin normgiv-för attmarkera riksdagen delatt av
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för det fallningsmakt till regeringen bemyndigat regeringenävensamt att,
bank-den subdelegera vidare, fall till bankinspektionen. Iönskar, i detta

följandelagstiftningen finns endast fåtal dylika bestämmelser. Deett avser
situationer:

§vilka tillgångar får banks kassareserv, 2 kap. 12 BRL,inräknas isom en-
§vilka uppgifter skall antecknas i förteckningen enligt 2 kap. 17som-

fjärde de krediter beviljats subjekt nämnda istycket BRL para-om som
grafens första stycke,

frånbankernas bokföring och avvikelser bokföringslagenlöpande m.m.—
enligt § tredje4 kap. 1 stycket BRL,

brottsförebyggandeförvaring värdehandlingaroch inventering samtav—
åtgärder §bank enligt första BRL,hos 7 kap. 5 stycket

§ tredjevilka ska fråga enligt 6 kap. 9begränsningar gälla i rättensom om—
stycket aktierBAL att ta emot pant samtegna som

bankstyrelses uppdrag enskild styrelseledamot eller attannan ensamen-
eller i förening bevilja kredit till anställda och delegatermed vissaannan

§ 6enligt § fjärde 3 fjärde stycket SBL eller7 kap. 7 stycket BAL, kap. 7
§kap. fjärde7 stycket FBL.

§ bankrörelseförord-Med stöd dessa bemyndiganden har regeringen i 56av
1987:647 meddela före-ningen delegerat vidare till bankinspektionen att

skrifter därutöver tillagtreglerar nämnda situationer rättsamt ensom sex
för inspektionen föreskrifter anmälan till inspektionenmeddelaatt avom

§ Enligtförvärv skett för skydda fordran enligt 2 kap. 8 BAL.att ensom
10§ eller, efternyligen lagändring i 2 kap. BRL regeringenantagen ges

värde-bemyndigande, bankinspektionen meddela föreskrifterrätt att om
ring åtagande på nämnda bestämmel-banks kapitalmarknaden. Deav nu

be-i banklagstiftningen uttömmande såvitt inspektionensärserna avser
Någon härutöverfogenhet för bank meddela föreskrifter. föreskriftsrättatt

föreligger sålunda inte.
andradet föreskrifter förNär gäller bankinspektionens beslutarätt att

institut FkL kan regering-bank den begränsad. Enligt FiL ochän är än mer
den regeringen meddela föreskrifter hureller myndighet bestämmer omen

finansbolags och fondkommissionsbolags räkenskaper skall föras och hur
värdehandlingar skall förvaras och inventeras. Regeringen har i förordning

föreskrifterbemyndigat inspektionen för finansbolag utfärda dylikaatt me-
såvitt behållit föreskrifts-dan fondkommissionsbolag regeringen haravser

hari dessa avseenden. Den enda föreskriftsrätt inspektionenrätten som
bemyndigandeberör fondkommissionsverksamheten regeringensär att

värdepap-meddela föreskrifter fondkommissionärs provision vid vissaom
erhållit bemyndigandepersaffärer. I KAL har inspektionen direkt i lag att

förvaringmeddela föreskrifter för förande räkenskaper,sättet avom av om
värdehandlingar och inventering dessa.om av

föreskriftsrättSom tidigare redovisats kompletteras bankinspektionens
råd. sådan befogenhetmed befogenheten utfärda allmänna En haratt

inspektionen ansvarsområdeinom sitt uttryckligt bemyndigande i lag.utan
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12.6.2.3 Bankinspektionens författningssamling m.m.

Bankinspektionen tillsammans med försäkringsinspektionen utger en ge-
författningssamling, Bankinspektionens och försäkringsinspek-mensam

tionens författningssamling, innehållerBFFS. Författningssamlingen bl. a.
de bindande föreskrifter bankinspektionen påbeslutat grund uttryckligtav
stöd i viss författningsbestämmelse. härpåSom exempel kan nämnasen
BFFS angående1987:12 bl. vilka §uppgifter enligt 2 kap. 17 BRLa. som
skall antecknas i bankens förteckning de krediter beviljats iöver som
paragrafen uppräknade och företag.personer

Tidigare utfärdade inspektionen löpande under året flera k. cirku-även s.
lärskrivelser. Dessa numrerades i särskild serie. De hade i det över-en
vägande antalet fall bestämda adressater. Dessa skrivelser kunde till sitt
innehåll antingen bindande föreskrifter rådeller allmänna vilka endastvara

rekommendationer. Som påexempel föreskrift meddelad i cirkulärskri-var
velse kan inspektionens skrivelse 1975-07-03 och 1977-07-15nämnas an-
gående värdevalv och värdevalvs dörrar medan cirkulärskrivelse 1985:4 till
samtliga fondkommissionärer angående deras medverkan marketsom ma-
ker för CTC-bolag påexempel rekommendation meddelad iär ettm.m. en
form skrivelse.av en

I början 1970-talet bankinspektionen initiativ till överläggningartogav
med ledande bankmän för finna för bankernas agerande detnäratt normer
rörde sig förfaranden visserligen inte direkt brottsliga ellerom som var
lagstridiga, ansågsstod i strid med vad god banksed.utgöramen som som
Till början undersöktes möjligheten fastställa banketiska föratten normer
olika situationer. Vägande invändningar framfördes påemellertid emot att
detta skapa särskild banketisk kodbok sidan lagstiftningen.sätt viden av
Kodsamlingen skulle aldrig kunna bli fullständig. skulle också på grundDen

den pågåendeständigt fåutvecklingen fort bli inaktuell och komplette-av
svårhanterlig.och därmed bli I stället träffades överenskommelseras, en

med bankorganisationerna, enligt vilken bankinspektionen särskildagenom
etikmeddelanden skulle ståndpunktstagandenbankerna del sina ige av
viktigare frågorbanketiska alltsåkom under bedömning, slagssom en
prejudikatsamling.

Bankinspektionens etikmeddelanden vilade på skyldighetinspektionens
med uppmärksamhet följa bland bankinstitutens verksamhet i denatt annat

mån så erfordrades påverkadeför kännedom de förhållandenom som
institutens säkerhet eller betydelse för sund utvecklingannars var av en av
bankinstitutens verksamhet. Etikmeddelandena rådallmännaattvar somse
från bankinspektionen. första årDe meddelandena i etikserien utkom
1974. Varje år till meddelanden. Meddelandena distribuera-utgavs upp sex
des till alla institut stod under inspektionens tillsyn. I dessa med-som
delanden gjorde bankinspektionen uttalanden bankerna inteattomex.

kreditgivning eller på borde medverka i skattebrott ellersättannatgenom
skatteflykt, och kreditinstitut avsåg låne-inleda samarbete medatt attsom
förmedlare först borde låneför-undersökning bl.göra en noggrann av a.
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medlarens ekonomiska ställning, organisation och ledning. I uppmärk-ett
uttalande bl. kredi-under hösten 1983 uttalade inspektionensammat atta.

för spekulation värdepapper fastigheter för skatteplaneringi eller ellerter
framstod mindre finansbolag borde enligt in-angelägna. Banker ochsom
spektionens mening återhållsamhet med värdepapperskrediter tillvisa stora

privatekonomisktprivatpersoner, i den mån ändamålet huvudsak ochivar
avsåg låntagareninte finansiera gällde särskiltrörelse. Dettaatt omex.

sin ledande det ekonomiska livetställning i kundföretag, inomgenom
överhuvudtaget till bank eller försäkrings-eller med hänsyn till anknytning
bolag intog ömtålig borde normalt undvikas.ställning. Miljonkrediteren
Det etikmeddelandet den 16 juli 1986 och57, meddeladessenaste avsernr
förmåner till anställda.

Genom kungörandelagen och dessden redovisade lagändringen iovan
förarbeten framgår föreskrift för bindandeatt termen reserveratsnumera
föreskrifter råd ellermedan rekommendationer bör benämnas allmänna
dylikt begreppet anvisning har utmönstrats.samt att

rådBankinspektionen nyligen meddela i formhar upphört allmännaatt
cirkulärskrivelser etikmeddelanden. har inspektionen valtoch I stället attav

i den försäkringsinspektionen författningssamlingen of-med gemensamma
råd.fentliggöra såväl föreskrifter allmänna enda publikation variDensom

bankinspektionen för närvarande, och enligt troligen ävenutsagoegen
råd sålundaframgent, offentliggör sina föreskrifter och för-allmänna är

fattningssamlingen. inspektionen i författningssamlingen publicerarNär en
författningsbe-föreskrift hänvisas regelmässigt till uttrycklignumera en

aktuell före-stämmelse med bemyndigande för inspektionen meddelaatt
Även frågaskrift. detsjälva författningstextens ordalydelse är omanger om

föreskrift eller endast rekommendation.en en
innehåller föreskrif-Bankinspektionens flertalförfattningssamling ett

de iter vari inledningsvis hänvisning sker till andra lagstadganden än
avsnitt 12.6.2.2 nämnda. Som exempel kan föreskrifter ränte-nämnas om

statistik ochoch likviditetsexponering diverse föreskriftersamt rap-om
på bemyndi-inte grundas uttryckligtEftersom dessa bestämmelserporter.

ochgande denna regler inte formellt bindande för instituten ärär typ av
alltså avsnitt 12.4 anfört haregentligen inte föreskrifter. Som inspektionen i

marknaden haft välde institut sedan länge varit verksamma ettsom
ochfungerande och efterlevt dess föreskriftersamarbete med inspektionen

bl. detråd under år förändrats i takt medmedan situationen a.senare
ökade institut, de finansiella marknademas kraftigaantalet nystartade ex-

har därförtilltagande internationaliseringen. Kommitténpansion och den
föreskrifterföreslå utvidga inspektionens meddelaövervägt rätt attatt att

på områden.för tillsynsfunktionen viktiga

12.6.2.4 Förslag

föreskrifterBankinspektionen har möjlighet bör för bindandeansett att ges
enhandskrediter,i fall vad i dag möjligt. Dessa gällerutöver ärtre som
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belåningsnormer för värdepapper och möjlighet för inspektionen före-att
skriva lämpligt kapitalkrav för placeringsformer icke förutsedda i kapi-nya
taltäckningsreglerna.

§Vad först gäller enhandskreditema stadgas i 2 kap. 16 BRL bankatt en
sådan omfattning,skall särskild uppmärksamhet banken inte iägna att att
på låntagarefara kan uppkomma för dess säkerhet, har fordringar samma

låntagareeller har intressegemenskap. Regeln har tillkommit för attsom
de ojämntminska risker bank för. En i storlekshänseendeutsättssom en

sunda utveck-kreditportfölj kan oförenlig med bankssammansatt vara en
ling. Banken kan i hög grad bli beroende Kredittagarens ekonomiskaav

svårigheter sådanutveckling och dennes ekonomiska kan drabba banken i
utsträckning dess säkerhet kommer i fara. Stora krediter till ochatt en

låntagare kan medföra risk för banken lockas eller sigäven attsamma anser
på såtvingad bevilja ytterligare krediter till denne för försökasättatt att

undgå hotande förluster avseende den tidigare kreditgivningen. Största
tillåtna någothar inte fixerats till bestämt belopp, viss andelengagemang av

innehåller hållenomslutningen eller liknande regeln allmänt be-utan en
skrivning.

Vid tillämpningen enhandskreditbestämmelsen har bankinspektionenav
rekommenderat bankerna begränsa med kund tillatt engagemangen en

% bankens fall banken ingår15 riskbärande kapital. För det i koncernav en
har rekommendationen inneburit koncernen helhet begränsaskallatt som
sitt till °o. bankens riskbärande kapital inräknas förutom15 Iengagemang

förlagslånkapital värderegleringskonto förutelöpandeäveneget ut-samt
låning någontill fullt belopp. 15 % emellertid inte absolutDessa utgör

såledesHänsyn har i viss utsträckningkunnat till exemplelvisgräns. tas
säkerhetens och kredittagarensart person.

bankinspektionenFör skall kunna följa bankernas riskexponeringatt tas
frågor enhandsengagemang alltid banker-vid undersökningar hosom upp

årlämnar bankerna till inspektionen varje den 30 juniDessutomna. per en
uppgår %specifikation alla till 15 detöver änengagemang som mer av

riskbärande kapitalet och överstigande vissa belopp rapporte-engagemang
år december. sålundavarje den 31 Bankinspektionen har vissaras per

ifrågavarandemöjligheter följa kreditgivningen i avseende.att nu
De bankinspektionen utfärdade rekommendationerna är att se somav

råd. alltsåallmänna De inte formellt bindande för bankerna. Detta harär
visat förenat banksig med problem eftersom i enstaka fall sigvägrat rättaen
efter påpekande från bankinspektionen följa de utfärdade rekommenda-att

§tionerna. Möjlighet jämlikt kap. 9 andra stycket BRL ingripa7att mot
banken har inte föreligga.ansetts

Enhandskreditbestämmelsen central betydelse det gällerär när attav
upprätthålla sund affärsrörelse i bank. Kommittén delar bankinspek-en en
tionens uppfattning det i detta avseende bör finnas möjlighet föratt en

såinspektionen utfärda bindande föreskrifter reella möjligheteratt att att
ingripa föreligger bank brutit de tumregler böranär mot ansettssomen
gälla för efterlevnaden denna bestämmelse. För så skall kunna skeattav
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således fårkrävs bankinspektionens utfyllnad regeln formen bin-att av av
dande föreskrifter. inte bliDet kan visserligen det kommerantas att att

påvanligt förekommande banker bryter intentionerinspektionensatt mot
område ifrågakommaförevarande för de sällsynta fall det kan tänkasmen

frånbör maktmedel finnas för tvinga banken träda tillbaka alltföratt att en
riskfylld placering.

råd på område innehållerDe allmänna inspektionen utfärdat dettanu en
Ävenmöjlighet från för fall.avvika tumregeln enskilda bindande före-att

skrifter bör sådan möjlighet. sålundaDet enligt kommitténs meningärge en
lämpligt de föreskrifter inspektionen i avseende med-detta kommeratt att
dela utformas huvudsaklig med rådi överensstämmelse de allmänna som
inspektionen utfärdat.

Bankinspektionen hemställt förhar vidare den till ledning tillämp-att
ningen i 13 § utfärdasäkerhetsbestämmelsen 2 kap. BRL bör ha rätt attav

belåningsnormerföreskrifter för fastställandet för värdepapper. Inspek-av
rådtionen har redan utfärdat allmänna gäller belåningen bl.som a.nu av

premieobligationer sig till de Svenska Bankföreningenhar anslutitsamt av
belåningsvärdena någrautfärdade för aktier. har inte påvisats särskildaDet

frånproblem med gällande ordning, för övrigt till del härrör destorsomnu
Påsäkerhetsbedömningar instituten själva ort. denna punktsom anser

rådkommittén därför den nuvarande formen med allmänna bör be-att
hållas.

När det slutligen gäller kapitaltäckningsreglema har inspektionen genom
§nyligen lagändring 10 möjlighet sänkaföretagen i 2 kap. BRL getts atten

kapitalkravet det vissa åtaganden på kapitalmarknaden. Dettagällernär
alltså möjlighet i lägreinspektionen placera in instrumentattger en nya en

kapitaltäckningsklass vad generell placering i klassenän motsvararsom en
för inteövriga placeringar, skulle bli följden placeringenattsom annars av

någoni de lägre kapitaltäckningsklasserna.omnämnts av
åsättsbank aldrig kapitaltäckningNu gäller placering i högre änatt en

åtta föreslårvad bankens kapitalbas. Kommitténmotsvarar procentsom av
åsättashandelslager för aktier skall 24 % kapitaltäckning. Alla andraatt

fårplaceringar i kreditmarknadsbolag 24 % kapitaltäckning är attettsom
sådanaoförenliga med insättarskyddet för bank. För placeringaranse som

har kommittén föreslagit riskram, härom under avsnittnärmareen se
alltså8.3.5.8. Dessa kan inte förekomma i banken skall placeras i ettutan

Något föreskrift förordnadotterbolag till banken. behov att omav genom
åtta föreliggerhögre kapitaltäckning i bank vadän motsvarar procentsom

därför inte.

åtgärder12.6.3 Rättställande

pånärvarande de olika instituten kapitalmarkna-I de lagar för reglerarsom
olikheter vad bankinspektionens möjligheterden föreligger väsentliga avser

såoch befogenheter ingripa och rikta kritik inspektionennäratt anser vara
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nödvändigt. Kommitténs intentioner har i denna del varitäven i för-att
enhetligande syfte för inspektionen tillskapa identiska ingripandemöjlig-
heter för olika institutformer. Härigenom och terminologin be-attgenom
arbetas blir bestämmelserna för samtliga berörda förstå,lättare över-att
blicka och tillämpa.

Inspektionens maktmedel i tillsynsverksamheten vidäryttersta rätten att
allvarliga överträdelser och missförhållanden återkalla tillstånd. För banks
del gäller tillståndet, återkallasoktrojen, regeringen efter anmälanatt av av
inspektionen. Vad fondkommissionsverksamhet,gäller dennaoavsett om
bedrivs fondkommissionsbolag eller bank, kan inspektionen be-av ensam

återkallandesluta tillstånd sådandriva verksamhet. Beslutet kanattom av
överklagas till regeringen. denI gällande lagstiftningen reglerarnu som
kreditaktiebolag och finansbolag finns inget krav på tillstånd liknandeav
slag för bank- och fondkommissionsverksamhet. Däremot stadgas i FiLsom

inspektionen kan förbjuda bolag driva viss finansierings-att att typ av
verksamhet bolaget efter påpekande från inspektionen inte gjort rättelseom
och det alltjämt föreligger missförhållanden så allvarlig beskaffenhet attav
det kan äventyra sund utveckling bolagets finansieringsverksamhet.en av

I 8 kap. har kommittén föreslagit auktorisationskrav införs för kredit-att
aktiebolag och finansbolag kreditmarknadsbolag. Till följd härav bör
bankinspektionen i fåKML för dessa bolag återkalla tillståndrätt ävenatt
under förutsättningar i dag gäller för fondkommissionsrörelse.samma som

Kommittén föreslår vidare inspektionen bibehålls underatt rätten att
vissa förutsättningar sammankalla instituts styrelse, kalla till stämma,extra
inhibera styrelse eller fattat beslut och utfärdastämma föreläggandeav om
rättelse. Dessa möjligheter sålundabör införas i KML och omfatta de
institut däri regleras.som

Enligt FkL och FiL har inspektionen dessutom vid missför-rätt att
hållande meddela skriftlig erinran, och i FkL, vid mindre allvarliga missför-
hållanden, anmärkning.även Den kritik inspektionen framför i dennasom
form meddeladeär i särskilda beslut och dessa kan därmed berörd partav
överklagas till regeringen.

BRL saknar bestämmelser skriftlig erinran och anmärkning. Inspek-om
tionen kan anmälan till regeringen aktualisera förverkande oktrojgenom av

bank fattatnär beslut avviker från lag, författning eller bankens stadgarsom
och avvikelsen allvarligär beskaffenhet. Reglerna härom finns i 7 kap.av

§8 BRL. För det fall avvikelse §än i 8 föreligger, dvs.annan som avses
avvikelse frånän lag, författning ellerannan stadgar, har inspektionen

enligt §9 första stycket möjlighet meddela de erinringar inspektio-att som
finner påkallade. Dessa erinringar inteär överklagbara beslutnen utan

endast icke förpliktande påpekanden banken inte sigbehöver rättasom
efter. §I 9 andra stycket öppnas däremot möjlighet för inspektionen atten
förelägga bankens styrelse vidta erforderliga åtgärder verksamheten iatt om
banken till följd allvarliga missförhållanden i bankens ledning kan kom-av

bli till skada för detatt allmänna. Om bankstyrelsenma inte sig efterrättar
sådant föreläggandeett inspektionensär enda möjlighet §tillämpa 8att
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andra stycket dvs. anmälan till regeringen förverkande oktrojen.om av
I propositionen 198687:12 319 banklagstiftning anförs:s. om ny

Liksom 7 kap. § första9 stycket hänför sig bestämmelserna i para-
grafens dåandra stycke till situationer lag stadgareller inte kränkts och

§8 därför inte kan tillämpas. Som på missförhållandenexempel som
kunde ifrågavarandemedföra tillämpning bestämmelse ien av angavs
förarbetena 1955:183till lagen bankrörelse bl. bankbolagetsattom a.
medel i oproportionerligt utsträckning användes för ensidigt till-stor
godoseende bankbolaget närstående intressen under såda-av personers

omständigheter fara kunde föreligga för bolagets solidi-att attna anses
skulle rubbas. Vidare nämndes bankbolaget alltför vid-tet att genom

kreditgivningsträckt medverkade till spridning osund spekulation iav
NJAaktier och fastigheter 829.1921 s.

En bestämmelsecentral i banklagstiftningen den k. sundhetspara-är s.
fåttgrafen. Denna har efterföljare såsomsin i lagstiftning FiL ochnyare

§FkL. 7 kap. andra § §1 stycket BRL, 11 andra stycket FiL och 27 andra
stycket FkL har således nästintill identiska lydelser. stadgas bankin-Där att
spektionen, vad tidigare uttryckligen uppmärksamtutöver nämnts,som
skall följa institutens hållaverksamheter för sig underrättad för-att om
hållanden påkan inverka banks eller bolags säkerhet eller iettsom en
övrigt betydelse för sund utveckling bank-, finansierings- ochär av en av
fondkommissionsverksamheterna. l KAL används inte begreppet sund ut-
veckling väl inspektionen skall följa kreditaktiebolagets verksamhetattmen

mån såi den erfordras förhållanden,för kännedom de kan inverkaom som
på bolagets säkerhet.

I FiL och FkL föreligger klart samband mellan sundhetsparagrafemaett
och bankinspektionens möjlighet i särskilt beslut rikta kritik institutatt mot
i syfte upprätthålla Inspektionensund utveckling verksamheten.att en av
får enligt FiL meddela finansbolag skriftlig erinran, inspektionenom anser
det påkallat för avhjälpa missförhållande finan-allvarligt i bolagetsatt
sieringsveksamhet eller för säkerställa sund utvecklingatt annars en av
denna. l FkL föreskrivs inspektionen får fondkommissions-meddelaatt
bolag skriftlig erinran för fall förhållande föreligger menligtbl. deta. som
inverkar på bolagets säkerhet utveckling fond-eller motverkar sunden av
kommissionsverksamheten. skriftligEtt viktigt komplement till beslut om
erinran i detta sammanhang möjligheten med före-är förena beslutetatt
läggande rättelse.om

I BRL och KAL saknas samband mellanmotsvarande uttryckligtett
sundhetsparagrafema och ingripandemöjligheter. Den möj-inspektionens
lighet inspektionen i första osund utveckling ihand har att motsom reagera
dessa institut tidigare meddela erinringar enligt 7är nämnts rätten attsom

§kap. 9 första §stycket BRL och andra erinringar7 stycket KAL. Dessa är
inte bindande någraoch resulterar nödvändigtvis inte i institutet vidtaratt
åtgärder för ändra den enligt inspektionen osund.verksamhet äratt som
För inspektionen skall med bindande verkankunna kraft ochatt reagera

9§osund verksamhet krävs andra stycket BRLenligt 7 kap.mot att
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missförhållandenallvarliga finns i bankens ledning och detta kan skadaatt
allmänheten vidtagits. Dårättelse kan inspektionen görasamt att an-

tillmälan regeringen. Detta den enda möjligheten i dag finns förär som
inspektionen komma tillrätta med osund utveckling bankverksam-att av
heten den mån alltsåi denna inte strider lag eller författning.mot

Kommittén har funnit behov föreligger inspektionens befogenheteratt att
klarläggs och de formulerade bestämmelserna omarbetas. Där-att vagtnu

Ävenmed inte befogenheterna behöverär vidgas jämfört med dag.isagt att
inspektionens maktbefogenheter har någotvarit oklara och sällan till-om

lämpats har pådetta instituten marknaden ofta varit lyhörda förtrots
inspektionens synpunkter och efterlevt dess erinringar och rekommendatio-

De årens förändringar på kapitalmarknaden bankin-senaste stora samtner.
spektionens erfarenheter i tillsynsarbetet ligger till grund för kommitténs
ställningstagande i den lagstiftningen tillskapa enhetliga, klargöran-att nya
de och reella befogenheter för inspektionen i syfte bl. ingripaatt mota.
osund verksamhet.

Enligt kommitténs mening det lämpligt i denna del utformaär regler-att
i BRL och KML med FkL:s bestämmelser förebild. Härigenomna som

tillskapas ytterligare befogenheter ligger mellan de icke-förpliktandesom
erinringarna åtgärden,och den kraftigaste återkallande tillstånd.av

Mot bakgrund föreslårdet anförda kommittén det i införsBRLattav en
möjlighet för inspektionen i särskilt beslut meddela skriftlig erinran ochatt
anmärkning vilket skall kunna ske iäven samband med tillämpningen av
sundhetsparagrafen. BRL:s nuvarande regler erinringar bör finnas kvarom

i framtiden benämnas påpekanden för särskiljas från skriftlig erin-attmen
Påpekande i denna form inget särskilt beslut endast rådär utan ettran. som

inspektionen kan till institut i samband med tillsynens utövande.ge
Motsvarande bestämmelser föreslås införda i BRL bör inarbetas isom

återkallandeKML. Förutom tillstånd såledestillskapas följande in-av
för inspektionen: skriftlig erinran, påpekande.anmärkning ochstrument

12.6.4 Förhandsbesked

Av de tidigare kapitlen framgår kommittén föreslår definitioneratt att nya
och begrepp införs i den lagstiftning reglerar kapitalmarknaden. Isom
1 kap. KML behandlas sålunda de k. verksamhetsdefinitionerna, dvs.s.
innebörden begreppen finansieringsverksamhet, aktiemarknadskommis-av
sion, penningmarknadskommission och penningmarknadshandel. De olika
instituten på kapitalmarknaden bank, kreditmarknadsbolag, fondkommis--
sionsbolag, fondhandlarbolag och försäkringsbolag definieras i 2 kap.-
KML. Vad med bankverksamhet i BRL medan hypoteksin-som avses anges
stitutens verksamhet behandlas i den lagstiftning gäller för dessa in-som
stitut. syftenaEtt bakom kommitténs förslag i denna del har varitav att
försöka skapa enkla och tydliga bestämmelser för såväl myndighetersom

allmänheten klargör innebörden olika begrepp.som av
Det förekommer i dag förfrågningar hos bankinspektionen de mestav
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påskilda slag. Allmänheten ställer allt högre krav frågorservice i olika och
inspektionens konsumentinriktade verksamhet blir omfattande,alltmer
bl. telefonförfrågningamaökar kraftigt. vanligt mark-Det är även atta.
nadsaktörer framlägger frågeställningar,kvalificerade huruvida vissex.

tillståndspliktig förfrågningarverksamhet eller ej. Denna kommerär typ av
fråndels sådana fysiska och juridiska att startapersoner som enavser

verksamhet och från sådanadels redan driver viss verksamhetsom men
förändra dess på frågeställningarinriktning. Som exempel kanattavser

viss verksamhet i finansbolag bankverksamhet ellernämnas utgörettom
interbankmäklares värdepappersförmedling skall bedömas till-om en som

ståndspliktig fondkommissionsrörelse. stårTrots viss ledning finna iatt att
nuvarande och kommittén modifierade definitioner i kommitténssamtav
motiveringar kan beträffande viss verksamhet i det konkreta fallet tvekan
råda huruvida någonverksamheten kräver form tillstånd.av

Det normala förfarandet bolag har för avsiktnär ett startaatt en ny
finansiell verksamhet eller ändra Verksamhetsinriktning eventuellt kansom
kräva tillstånd inspektionen bolaget initierar Sammanträffandeär att ettav
med företrädare för inspektionen varvid förutsättningslöst samråd mel-ett
lan Samrådetsker. syftar till klargöra inspektionen denförparterna att
planerade verksamhetens och omfattning inspektionensamtidigtart som
redovisar tillståndde eventuella krav för vanligauppställs. Det är attsom
inspektionen samrådetredan under kan uttala planeradsig verksamhetom
kräver tillstånd tillståndeller ej. För det fall krävs bolaget därefterupprättar

fullständig ansökan vilken inges till inspektionen efter prövningen som
meddelar beslut. beskrivna förloppet samrådetDet vari har centralen
betydelse tradition det på vilket inspektionen löst andraär sätt ävenav
frågeställningar Förhållandetoch problem. mellan inspektionen och mark-
nadsaktörerna åren genomgåendehar under varit mycket delvis be-gott
roende på det inspektionen valt Trots detta kan det föreliggasätt att agera.

dåfall inspektionen skilda sakfråga.och aktör har uppfattningar i Deten en
frågankan den beskrivna situationen med nystartad rörelse därex. vara

gäller huruvida tillstånd krävs eller ej. Innan bolag investerarett stora
i verksamhet det för bolagetkan väsentligt intresse attresurser en vara av

inspektionen formellt bindande besked frågai verksamhetensettavger om
tillåtlighet.

Kommittén har bakgrund det anförda övervägtmot attav ovan som
komplement till det i dag fungerande samrådmed informellasystemet -

förebild från föreslåmed FRL införandet skyldighet bankinspek-förav en-
förhandsbesked.tionen efter ansökan meddela Vid övervägandensinaatt

har kommittén beaktat marknadens på förutsebarhetkrav vad gäller gräns-
be-tillåtendragningen mellan och otillåten verksamhet marknadenssamt

hov bindande och överklagbara besked inspektionen.av av
Redan i dag ankommer det i första hand på de enskilda instituten på

lagtext gårmarknaden med stöd och motiv mellantolka gränsenatt av var
tillåten otillåtenoch verksamhet. därvid, tidigare bruk-Det är nämnts,som

samråd frågorligt i dessa förekommer mellan bankinspek-instituten ochatt
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samråd formell skyldighet ellertionen. Inspektionen har vid dylikt ingen
utlåtande kan endast synpunkter ochrättighet bindande lämnaatt utanavge

rekommendationer. givetvis inte bindande vidDessa synpunkter är en
framgårauktorisationsprövning. det nämnda det föreliggerAv att ettsenare

erhålla besked frågabehov för den enskilde kunna bindande i vissatt om
tillståndspliktig ej. arbetet ocksåverksamhet eller Under i kommittén harär

företrädare för instituten understrukit behovet bestämmelserattav om
förhandsbesked införs i lagstiftningen. Det värde för bankinspek-är även av

sådant besked.tionen i vissa situationer kunna lämnaatt ett
föreslåranförda kommittén detMed hänvisning till det öppnasatt nu en

fåmöjlighet för enskilda och institut efter förhandsbe-ansökanattpersoner
tillståndsked huruvida viss kan bedrivas eller denverksamhet ärutan om

tillståndspliktig. rättighet bör begränsas till kretsDenna personer,en av
såvälenskilda juridiska, berättigat intresse i saken. Kommitténharsom som

har bedömt efter samråd med inspektionen begränsatrelativtatt ett— -
besked meddelas varje år. kostnader arbetet medantal kommer Deatt

dessa besked åsamkar betalas via avgift in-bankinspektionen skall en
spektionen sökanden.uttar av

således påKommittén föreslår det ankomma bankinspektionenskallatt
lämna här förhandsbesked. Om förhandsbeskedet ären-att ettavsett avser

de, där avgörandet principiell vikt, skall inspektionen i likhet medär av -
vad föreslagits beträffande instituts förvärv aktier i k. organisa-som s.av

hänskjutationsföretag dock ha skyldighet det till regeringenävenatten-
för dess prövning. I överensstämmelse med vad allmänt gäller skallsom
inspektionens förhandsbeskedbeslut i ärende kunna överklagasom genom
besvär Kommitténs förslag innebär bl. det bankin-till regeringen. äratta.

frågorspektionen i första instans meddelar förhandsbesked i rörsom som
beviljar bankoktroj.bankdefinitionen, det regeringen Häravärtrots att som

följer beskedgivetvis inte eller skyldighet för inspektionen lämnarätt atten
frågor,huruvida oktroj påräknas. innefattarkan Den äventypen somav en

lämplighetsbedömning sökanden, kan aldrig anhängiggöras be-av genom
förhandsbeskedförhandsbesked. En förutsättningarna förgäran attom av

skall meddelas enskilde inspektionen utförligskall den till ingivitattvara en
skriftlig inspektionen efter hänskjutande eller besvär,ansökan. De eller,av
regeringen meddelade förhandsbeskeden bör för undanröja missför-att
stånd motiverade. Beskeden bör bindande för bankinspektionenvara vara

också samtidigt vägledande för myndigheter och enskilda vid be-men
dömningen liknande situationer. Som exempel kan detta i praktikenav
innebära för det bankinspektionen förhandsbeskedfall i har uttalatatt ett

viss verksamhet inte bankverksamhet, inspektionen inte kanäratt senare
förelägga den berörde upphöra med verksamheten eller förelägga ho-att

ansöka oktroj. förutsättning för förhandsbeskedEn skallatt attnom om
bindande givetvis verksamheten bedrivs helt i överensstämmelseär attvara

med vad angivits i ansökan förhandsbesked.som om
Kommittén i denna del fungerande samrådmedveten det välär om

inspektionen i dag och tidigare haft såvälhar med etableradenya som
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institut på marknaden. samrådDetta innefattande rådgivning, planering
och ömsesidigt utbytande synpunkter kommer enligt kommittén iävenav
framtiden i övervägande fallantal tillämpligt. Den möjlighet kom-att vara
mittén förslaget förhandsbeskedöppnar såledesskall endastgenom om ses

sista samrådsmodellen inte fungerat.utväg närsom en
Begreppen bankrörelse och fondkommissionsrörelse kan i dag bliäven

föremål för prövning allmän domstol. Detta kan ske i samband medav att
åtal för olaga bank- eller fondkommissionsrörelse I avsnitt 12.6.5prövas.
behandlar kommittén komplikationen med bindande förhandsbesked och
prövning hithörande fråga i allmän domstol.av

12.6.5 Straff och vite

12.6.5.1 Inledning

finns fåtalI BRL straffbestämmelser vilka kompletteras med andraett
sanktionsformer. Vid allvarliga brott BRL aktualiseras ävenmot ansvar
enligt brottsbalken eller lagstiftning. Här främst reglernaannan avses om
straff för intygande, bedrägeri, trolöshet huvudman och oredlig-osant mot
het borgernärer.mot

BRL straffbelägger ringa antal överträdelser. Straff stadgas för denett
uppsåtligen driver bankrörelse i Sverige berättigad tillutan attsom vara

detta och för den för utländskt bankföretags räkning förestårettsom en
verksamhet tillstånd fråndrivs någotkontor eller fast driftställeutan ettsom
i Sverige. Straffet böter eller fängelse i högst år. Samma påföljder kanär ett
den dömas till uppsåtligen eller oaktsamhet meddelar oriktiga ellersom av
vilseledande uppgifter till bankinspektionen brytereller skyldighetenmot

föra aktiebok eller medlemsförteckning. Straffsanktioner finns föratt sty-
relseledamot i syfte bl. skapa garantier för samtliga styrelseleda-att atta.

och vid förfall för ledamot dennesmöter suppleant bereds möjlighet att- -
delta i styrelsearbetet. Slutligen kan till böter den dömas ägautan attsom

till det uppsåtligen eller oaktsamheträtt använder ordet bank i sin firmaav
eller i övrigt vid beteckning affärsrörelse.av

Den driver tillståndfondkommissionsrörelse döms till böterutansom
eller fängelse år.i högst Straffbestämmelser finns FkLi medett mot-
svarande innehåll i BRL.som

När det gäller kreditaktiebolag och ñnansbolag denstadgas att som
lämnar oriktig upplysning till bankinspektionen kan till böter ellerdömas
fängelse år.i högst ett

Vid sidan straffbestämmelser finns i olika lagar regler viten.av om
Bankinspektionen kan i samband med föreläggande förbud viteoch utsätta

fråganoch i vissa fall utdömande vite. juli 1985Den 1även pröva om av
1985:206trädde lagen viten i kraft. på vitenLagen tillämpligärom som

enligt lag författning får föreläggas myndigheter till-eller annan av men
lämpas inte i den mån följer vad föreskrivetsärskilt iärannat av som ex.
BRL och FkL.
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straffbe-trädde kraft den 1 juli 1985 harGenom ändring i FRL isomen
härmed inför-försäkringsrörelse upphävts. I sambandstämmelsen olagaom

erhålla förhandsbesked huvudvidades möjlighet för den enskilde att enen
Vidare denviss verksamhet bedöma försäkringsrörelse.är ersattesatt som

påföljden vitesförfarande. Till följd härav det enligtstraffrättsliga med ärett
bedriva försäkringsrörelseden lagstiftningen inte straffbart utanattnya

koncession.
I propositionen 198687:12 banklagstiftning diskuterades fråganom ny

avkriminalisering med förebild från FRL. Bl. med hänsyn till BRLom atta.
till skillnad FRL innehåller definition på denmot rörelse lagenen som
reglerar stannade departementschefen för behålla straffstadgandet.att

12.6.5.2 Förslag

funnit förändra de gällande straff ochKommittén har inte skäl att nu
följd förslaget införande auktorisations-vitesbestämmelserna. Till omav av

kreditmarknadsbolagkreditaktiebolag skall i KMLkrav för finans och
uppsåtligenför den driver finansie-tillskapas straffbestämmelse somen

sådanttillstånd där krävs. Straffet skallringsverksamhet motsvarautan
år.dvs. böter eller fängelse i högstreglerna i BRL och FkL, ett

möjligheten straffbe-fråga kommitténEn övervägt är ersättaattsom
tillstånd driver bank-med vitesföreläggande för denstämmelserna utansom

Frågeställningentillståndspliktig harverksamhet rörelse.eller näraannan
förslag bankinspektionen i bindande för-samband med kommitténs att

tillståndspliktig.sig vilken verksamhethandsbesked skall uttala ärom som
i FRL. I förarbetena till denna lagDenna lösning finns nämntssom ovan

ochbehov förenkla sanktionssystemetskälen härtill ett attavangavs vara
ingripanden. ansågs rättsosäkerhet före-möjliggöra snabbare Dessutom en

såsommyndigheter regeringen, försäkringsin-ligga olikaattgenom ex.
domstol, vid sina tolkningar begreppet försäk-spektionen och allmän av

till skilda uppfattningar.ringsrörelse kunde komma
Enligt kommitténs förslag förhandsbesked möjlighet föröppnasom en

den enskilde verksamhet få bindande beskedönskar starta attsom en
huruvida tillstånd.viss verksamhet kräver Härigenom kan rätts-typen av
osäkerheten tillståndspliktig verksamhetnästintill elimineras. För det fall
bedrivs tillstånd straffas i dag överträdaren med böter eller fängelse.utan
Enligt § rättegångs-allmän princip, kommit till uttryck i 9 kap. 8en som
balken, får då från dennavite inte föreläggas, straff Undantagär utsatt.
princip 1974:156.förekommer i vissa författningar, firmalagen Detex.
kan i de fall möjlighet till vitesförbud tillskapats uttrycklignoteras att trots
straffregel såbestämmelserna straff aldrig kan komma ikonstruerats att
fråga för handling omfattas vitesförbudet. Genom i FRLatt tasom somav
bort straffsanktionen och den med vite aldrig överträdelsekanersätta en

missförhållandestraffas enda möjligheten komma till medrättautan ettatt
frånblir föreläggande försäkringsinspektionen till den enskilde denneett att

såvid vite skall upphöra med och först sker,verksamheten upp-om
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frågankommer vitet skall utdömas. Enligt kommitténs mening dettaärom
skäl redovisas i det följandenärmare inte tillfredsställandeav som en

införaslösning bör elleri BRL KML.som
ocksåKommittén den uppfattningenär det i praktiken inte tordeattav

något bankinspektionenproblem eller regeringen kan meddelaattvara
förhandsbeskedbindande samtidigt allmän domstol åtalvid försom ex.

olaga bankrörelse bankdefinitionen. Den i förarbetenaprövar till FRL
rättsosäkerhetenåberopade i där flera myndigheterett prövarsystem sam-

rekvisit och kan komma till olika uppfattning inte påreellt slagärma av nu
rättsomrâden.aktuella påExempel den otillfredsställande situationen att

olikamyndigheter bedömningar och dettagör drabbar den enskilde, äratt
bankinspektionen i förhandsbesked meddelat viss bestämd verksam-att att

tillståndspliktighet inte samtidigt åklagareär har motsattsom en upp-
fattning åtaloch väcker för brott tillståndspliktig aktivitet. brottDe detmot

hypotetisktkan bli fråga uppsåtsbrott.k.är Exemplet och detär är änom s.
osannolikt domstol skulle bifalla dylikt ansvarsyrkandeatt närettmer en

inspektionen tillstånduttalat för verksamheten inte krävs. Något uppsåtatt
torde inte föreligga. Om däremot inspektionen meddelat aktuellattanses
verksamhet kräver tillstånd verksamheten detta drivs vidare kantrotsmen
det aldrig hävdas någondet föreligger rättsosäkerhet sakennäratt eventu-
ellt i rättegång.efterkommandeprövas Det troliga den enskildeär atten
döms och för det fall domstolen bedömning inspektionengör änen annan

åtalade,och frikänner den det för denne endastär positivt. Kommittén
har även övervägt med vite effektivare straffärargumentet änatt ett systern
och möjliggör snabbare ingripanden har gjort den bedömningen deattmen
befogenheter inspektionen får kommitténs förslag i övrigt väl till-genom
godoser dessa krav samtidigt det finns uppenbara nackdelar med ettsom

straffsanktioner.system utan
bakgrundMot härav kommittén sålunda straff alltjämt börattanser vara

den sanktionsform skall tillämpas på otillåtendem bedriver verk-som som
samhet. Utöver tidigare nämnda bör påpekas ådö-riskenargument att att

fängelse avhållagenerellt torde från överträdelse i mån vite.större änmas
Dessutom finns i dag möjligheter straffrättsligt kombinera fängelse ochatt
böter med andra sanktioner bl. företagsbot, näringsförbud och rådgiv-a.
ningsförbud. En kortfattad redogörelse härför lämnas i nästkommande
avsnitt.

12.6.6 Andra sanktioner m.m.

12.6.6.1 Inledning

Kommittén har vid översynen bankinspektionens roll och uppgifter kom-av
mit till ställningstagandet det för alla allmänheten, aktörerna,att parter -
samhället och inspektionen motiveratär inspektionens befogenheteratt-
utökas och ställs till dess förfogande så effektivtatt till-att ettresurser
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synsarbete kan bedrivas. Utöver de maktbefogenheter och ingripandemöj-
ligheter tillkommer inspektionen finns det bakomliggande straffrätts-som
liga där samhället sanktioner hand-systemet ytterst motgenom reagerar
lingar någonstraffvärda. I detta avsnitt lämnas inte redovisningsom anses

traditionell strafflagstiftning kan aktualiseras de institutöver gentemotsom
och inspektionen har tillsyn avsikten redovisaöver ärutan attpersoner en

åtgärder på år fördel vidtagits markera den vikt det allmän-attsom senare
lägger vid finansiella verksamheter bedrivs seriöst. Avsnittet avslutasattna

med frånsammanfattning riksskatteverket kommitténrapporten av en som
i sammanhang sig över.annat yttrat

12.6.6.2 Företagsbot

juli infördes 36 brottsbalkenDen 1 1986 i kap. bestämmelser företags-om
bot. Lagstiftningen resultat diskussionen behovetutgör ett av om av nya
effektiva straffrättsliga sanktioner lagöverträdelser inomägermot som rum

fråganför företagsverksamhet och i Sverige bör införaramen om man
någon form straffrättsligt för juridiska Bakgrunden tillav ansvar personer.
införandet företagsbot den straffrättsliga ordningen företeddeattav var
betydande såvitt avsåg begåsbrister möjligheten ingripa brott iatt mot som

åsyftadesutövningen företags verksamhet. Vad brister i treav som var
hänseenden. ansågs brottspâföljder ådömdesFör det första de enskildasom
befattningshavare många gånger ståi företag inte i rimlig proportion till de
ekonomiska berörseller andra intressen eller till de skadorsom som en

åstadkomma.brottslig handling kan det ansågsFör andra det otillräckligt
med ordning företag medger konfiskationenbartgentemotsomen av
värdet de ekonomiska fördelar brott upphov till och för detett gettsomav
tredje fanns behov ekonomisk kännbar reaktion företag iävenett motav en
fall där brotten sådana varning huvud inte kan bli aktuell.är överatt taget

Företagsboten särskild brott, dvs.konstruerad rättsverkanär som en av
frågaförsta förutsättning för sanktionen skall komma i detär attatten

förekommit överträdelse straffbestämmelse. företagsbotensAven av en
karaktär företagssanktion följer vidare överträdelsen skall ha ägtattav rum
i utövningen näringsidkares verksamhet. Ytterligare förutsättning förav en
företagsbot åsidosättandebrottsligheten har inneburit deär att ett grovt av
särskilda förenadeskyldigheter med verksamheten ellerär ärsom annars av
allvarligt slag näringsidkaren inte har gjort vad skäligen kunnatsamt att som
krävas för förebygga inte åläggasbrottsligheten. Näringsidkaren kanatt

frågaföretagsbot själv.brottet varit riktat näringsidkaren Det ärmotom om
fall där målsägande i brott-näringsidkaren regel intar ställningsom som
målet. begår stöld be-Som exempel det fallet anställda ellernämns att
drägeri undgå bot detnäringsidkaren. Vidare kan näringsidkaremot om
skulle falletuppenbart obilligt. Exempelvis kan detnämnas attanses vara
brottet företagsledningenden det inte rimligen kan krävasär arten attav av

åtgärder på detvidtagit för förebygga det, grundatt att attman ex. av
varit omöjligt fråga brottförutse. Ett exempel det blirär näratt annat om
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begångnavisserligen i näringsverksamhet där ändåbrottetär ärsom men av
någonden det inte finns naturlig koppling brottetmellanattarten som

sådant och denna verksamhet.
Företagsboten bestäms direkt i till maximalt milj.kr. Mini-trepengar

mibeloppet 10 000 kr. l konkreta fall skall företagsboten bestämmas medär
omständigheter målet.hänsyn till alla i Brottslighetens ochtagen art om-

fattning brottslighetens förhållande till näringsverksamheten bör tjänasamt
utgångspunkt för fårbedömningarna. Boten jämkas eller efterges,som om

det finns särskilda för sådan åtgärd.skäl en

Rådgivningsförbud12.6.6.3

Som komplement till de straffrättsliga medverkansreglerna finnsett isom
brottsbalken infördes den juli1 1985 efter förslag kommissionen motav
ekonomisk brottslighet lagen 1985:354 förbud råd-yrkesmässigmotom
givning i vissa fall rådgivningsverksamhetDet speciella för är attm.m. en
rådgivare biträder någon. alltsåDen riktar sig utåt allmänheten. Närmot en
rådgivare begår brott i sin verksamhet blir det frågaofta medhjälp tillom

brottsliga gärning. Huvudregeln vid medverkan till brott varjeärannans att
medverkande självständigtär ansvarig och skall straffas. I brottsbalken 23

§kap. 4 uttrycks det så straffbar inte bara den utförtär gärningenatt som
också den främjat den med råd dåd,eller dvs.utan med psykiska ellersom

fysiska medel.
I rådgivningsverksamhetlagen med verksamhet någondär yrkes-avses en

mässigt går andra tillhanda rådmed eller biträde juridiskai ellerannat
ekonomiska angelägenheter. Ett syftena med års1985 lag kommaär attav
tillrätta med olika former rådgivning.oseriös En möjlighet hade varit attav
utvidga och förändra de allmänna straffrättsliga medverkansreglerna. I
stället har lagstiftaren funnit lämpligt i särskild lag kriminaliseraatt en
yrkesmässig rådgivningsverksamhet främjar straffbelagd gärning. Densom

i sin verksamhet oaktsamhet sig skyldig till dettagör skallsom av grov
dömas för vårdslös rådgivning till böter eller fängelse i två år.högst I ringa
fall skall ådömas.inteansvar

Jämte straffregeln vårdslösavseende rådgivning möjlighetenär med-att
dela förbud rådgivningsverksamhetutöva den viktigaste nyheten i lagen.att
Förbud får meddelas den rådgivningsverksamheti sin gjort sig skyldigsom
till brott inte ringa. Alla slags juridiskaär och ekonomiska rådgivaresom -

sådana ståräven under bankinspektionens tillsyn omfattas be-som av-
fårstämmelserna. Förbudet meddelas för tid århögst fem kanen av men

det överträds förlängas.om

12.6.6.4 Riksskatteverkets 1985:8rapport

Riksskatteverket RSV konstaterade i det löpande det förelågarbetet att
behov inventering vissa transaktioner förekommer påett av en av som

kreditmarknaden. den bakgrundenMot beslutade RSV utarbetaatt en
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leasing under år blivit påalltmer vanlig kreditmark-rapport om som senare
naden. Rapporten beskriver antal avtalskonstruktioner och behandlarett
Skatteregler rättsfrågoroch utifrånfrämst skatteförvaltningens erfarenheter.
RSV i det finns risk för leasingverksamhetenrapporten att att ut-anser
vecklas i sådan riktning alltfler inblandade endast, eller huvudsakligen,att
åsyftar skaffa sig skattekrediter, möjligheter undgå påskatt elleratt att

otillbörligt utnyttja olika området.sätt regler Avsikten medannat rap-
åtgärderklargöra behovet och anvisa möjligheter förporten att attvar av

motverka skatteflyktsmotivens inverkan på leasingverksamhetens utveck-
ling.

I hänvisas inledningsvis till utredningen Kreditgivning ochrapporten
ekonomisk brottslighet kommissionen ekonomisk brottslighet varimotav
konstateras brottslig och icke-seriös verksamhet i utsträckning fi-att stor
nansieras den kreditgivning banker och andra finans-genom som passerar
institut på den reglerade kreditmarknaden. Vidare iomnämns rapporten att
det i kreditmarknadskommitténs direktiv det viktigt samhälls-sägs äratt ett
intresse instituten på kreditmarknaden förmågahar snabbtatt att anpassa
sig till ändrade förhållanden och de besitter erforderlig kreativitet föratt att

olika kundkategoriersmöta skiftande behov. RSV anför i detrapporten att
torde balansgång åmellan sidan samhällets kontrollmöjlighetervara en ena
i åoch andra sidan förutsättningarna för positiv ekonomiskstort ut-en
veckling.

I övervägandekapitlet under rubriken Närmare tillsyn redovi-m.m.om
någotRSV förarbetena till finansbolagslagen för därefter underattsar om

rubriken Utvidgning bankinspektionens kompetensområde konstateraav
bl. fårdet brist i regelsystemet iakttagandetatt atta. anses vara en av
allmänintresset i olika avseenden inte uttryckligen, varken i lag eller motiv,
angivits förutsättning tillåtelsensig för bedriva finan-attsom en vare
sieringsverksamhet eller väsentlig grund för tillsynens inriktning.som en
Därefter följer redogörelse för leasingverksamhetens utveckling ochen
avsnittet avslutas med följande slutsatser:

En ökad styrning marknaden påkallad. förutsätterDettaav synes en
lagstiftning skärper tillsynen och kontrollen verksamheten ochsom av
därvid starkare betonar samhällsintresset, också fångarmen som upp
alla yrkesmässigt bedrivna finansieringsverksamheter. Fråga uppkom-

emellertid inte med strikt tillämpning gällandemer om man en av nu
finansbolagslag redan i dag fångaskulle kunna del destorupp en av
företag bedriver finansiell verksamhet, den vissasom ex. som pro-
duktionsdrivande företag bedriver. Andra väsentliga förutsättningar för

ökad styrning marknaden torde bl. dels kriteriumett annaten av a. vara
tio milj. kr. i nettovärde tillgångarnaän för ställas under tillsynattav

eller någon form auktorisation alla bedriver yrkesmässigav av som
finansieringsverksamhet. Det anförda skulle möjligheter föröppna ett
vidgat samarbete mellan skattemyndigheterna och tillsynsorganet, dvs.
bankinspektionen. Om i samband med revisioner eller andraman ex.
skattekontroller observerar oegentligheter eller i fall tveksamheter ivart
olika förfaranden beskrivs i denna borde ärendet under-rapport,som
ställas bankinspektionen för synpunkter åtgärder.eller eventuella
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Kreditmarknadskommittén har haft RSV:s på remiss och i kommit-rapport
téns yttrande kommittén i sitt kommande betänkande avsågattangavs att
beakta frågeställningar.rapportens

I betänkandet frågeställningartas framför alltrapportens i de avsnittupp
där auktorisation institut på kreditmarknaden och diskussionernaav om
kreditmarknadsbolagens k. frizoner behandlas. I samband med redovis-s.
ningen grunderna för den föreslagna principen auktorisation förav allom
yrkesmässigt bedriven finansieringsverksamhet fastslår kommittén vikten av

garantier tillskapas såatt samhällsintresset beaktas i verksamheten.att
Kommittén har betonat det förutsättningäratt kreditmarknads-att etten
bolag erhållit tillstånd inte bryter KML, ABL ellersom lagstift-mot annan
ning. Det kan gälla skattelagstiftning, konsumentlagstiftning, kreditpolitisk
lagstiftning eller valutalagstiftning. Det bör därvid eftersträvas bankin-att
spektionens tillståndsprövning och tillsyn blir rimlig garanti för andraatten
väsentliga samhällsintressen inte motverkas. Kommittén finner det även
naturligt bankinspektionen, i enlighetatt med vad förordar, irapporten
större utsträckning förän närvarande underställs ärenden från andra myn-
digheterna för synpunkter och förfrågningar i fall där specialistkompetensen
inom inspektionen kan utnyttjas andra myndigheter. Detta öppnarav nya

förvägar samarbete. Kommittén instämmer således i allt väsentligt i rappor-
huvuddrag.tens

Resursfrågan12.6.7

12.6.7.1 Inledning

på denBankinspektionen sedan haft mycket viktig funktionhar länge en
mål gällersvenska kreditmarknaden. Som övergripande för verksamheten

råder inomsundhetinspektionen skall till laglighet, säkerhet ochatt attse
påändamålsenlig inriktningtillsynsområdet, främja struktur ochsamt en

kredit- Inspektionens arbetsuppgifteroch värdepappersmarknadema. har
i dagökat i marknadernas utveckling och hartakt med de finansiella

ålagtsinspektionen flertal och arbetskrävande uppgifter. Utöverett nya
arbetsuppgifterdessa innebär kommitténs förslag ytterligare väsentligaatt

åläggas påverka inspektionenskommer inspektionen. Dessa kommeratt att
någraframtida detillsynsarbete. Nedan följer kort uppräkningen av av
påförslag det fram-kommittén framlägger vilka i betydande grad inverkar

tida arbetet:
kreditmarknadsbolag,tillståndsprövningen för-

förhandsbesked,-
tillsyn,institut undernya—

föreskriftsrätt,vidgad-
näringslivsverksamhet,förundantagsmöjlighet-

aktiviteter,branschorganisationernas finansiella-
etikhandbokfondkommissionäremas samt-

dispensprövningar.flertal-
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denflexibel lagstiftningEn kommitténs grundtankar, skapa änattav en mer
föreslås få vidgadei dag bl. till tillsynsmyndighetengällande, har lett atta.

befogenheter ålagd arbetsuppgifter.samtidigt bli skyldigheter ochnyamen
iEn de principiellt viktigaste nyheterna bankinspektionen störreär attav

gränsdragningarna i olikautsträckning för närvarande skall förän svara
inom för bank-avseenden. Det kan gälla vad falleravgöraatt som ramen

verksamhet, vad tillåtliga aktiviteterfinansieringsverksamhet eller ärsom
för fondkommissionsbolagen. Kommittén har i denna del föreslagit nya

hållendefinitioner faller inom relativt vittinnebär alltattsom som en
definition tillåtlig förbud bidrar tillblir verksamhet. Vissa i lag uttryckta att
konkretisera Vidare uttalanden i förarbetena tillgränsdragningen. görs
lagstiftningen, tjänar ledning för tolkning olika begrepp. Dettillsom av
sagda innebär de nuvarande definitionerna, där allt uppräknadänatt annat

mångaverksamhet förbjuden, försvinner. Gränsdragningen blir därför iär
samrådoch viktiga avseenden fråga för bankinspektionen efter meden

berörda institut och branschorganisationer. Bankinspektionens arbete med
utredningar överläggningar med intressenter och beslutsfattare kom-samt

öka, vilket ställer på vidgadekravattmer resurser.

12.6.7.2 Institutens bidrag

Varje institut kapitalmarknaden står under tillsyn bankinspektio-som av
årligenskall bidrag för kostnadernatäcka för inspektionensutge ett attnen

organisation och verksamhet. Bestämmelser härom finns dels i de olika
lagar reglerar respektive institut och dels i meddeladeregeringensom av
förordningar vari regleras hur bidragen skall beräknas. de före-Inärmare
tagskategorier omfattar betalningsskyldig skall bidragetänsom mer en
betalas enligt beräknas bidragen påprocentschablon. Normalt grundvalen

balansomslutningen. Procentsatsen enhetlig för företagen iärav samma
kategori. 1975:3I förordningen vissa kreditinstituts bidrag till be-om
stridande bankinspektionens in-kostnaden för verksamhet stadgas attav

utgångenspektionen årligen före varje institut skall lämnatillmarsav
uppgift beloppet det bidrag institutet skall erlägga attsamtom av som
bidraget utgångenskall före april insättas på inspektionens Förkonto.av
vissa från såvittinstitut finns huvudregeln avvikande bestämmelser avser
tidpunkten och perioden för uppbörd. Nybildat institut skall för första
kalenderåret sin verksamhet erlägga bidraget i efterskott. Bidraget be-av
räknas för dessa institut med hänsyn till den tid tillsynen har krävt ochsom
fastställs utgångspunkt förhållandena utgången året.med i vid det förstaav

Bankinspektionens sålunda påverksamhet finansieras uteslutande deav
marknaden aktiva institut står under årtillsyn. För 1987 lämnadesom
nedanstående institut följande bidrag för inspektionens organisation och
verksamhet, tkr:



192 Tillsyn, straff och vite SOU 1988:29

Bankaktiebolagen 5 965
Sparbankerna 4 505
Föreningsbankerna 1 626
Kreditaktiebolagen 3
Finansbolagen 9 688
Fondkommissionsbolagen 10 641
Hypoteksinstituten 2
Fondbörsen 250
Värdepapperscentralen 300

12.6.7.3 Utvecklingen m.m.

Bankinspektionens tillsynsområde genomgår för närvarande snabba och
omfattande förändringar. finansiellaNya instrument, spelregler ochnya nya
aktörer viktiga inslag i dessa förändringar.är

Kapitalmarknaden har vad bådegäller kreditmarknads- och värdepap-
persmarknadsdelen vuxit rekordartat beträffande såväl omsättning som om-
sättningshastighet. Avregleringar ökar konkurrensmöjligheterna och ändrar
aktörernas förutsättningar. påverkas ocksåDessa och ändrade spel-av nya

årregler. Under har viktiga regler tillkommit bl. rörandesenare nya a.
bank, finansiella koncerner och insiderhandel. Internationaliseringen till-

inte bara utländska banker bildar pådotterbolag den svenskatar, attgenom
ocksåmarknaden, svenska banker, fondkommissionsbolagutan attgenom

och finansbolag i växande omfattning etablerar sig i utlandet. En alltäven
intensivare påvärdepappershandel denteckenöver gränserna är ett annat
fortgående internationaliseringen kapitalmarknaden. Internationalise-av
ringen beskrivs utförligare under avsnitt l2.6.7.5. Vidare inriktar sig de

marknadsaktörerna påalltmer i sin organisation inrymma olikastörre att
resultatenheter med väl avgränsade affärsområden med frihet istormen
fråga aktiviteternas inriktning och utformning.om

De antydda utvecklingstendenserna avreglering, internationaliseringnu -
och organisation resultatenheter liksom det snabbt tilltagande antaletav -

finansiella instrument i förening med också påständiga innovationernya
den tekniska sidan ökar riskerna och vikten värdera dessa.korrektattav
Det såvälgäller kreditrisker, likviditetsrisker och affärsrisker, bl.andra a.

politiskt slag, och valutarisker och administrativa risker.ränte-av som
Dessutom ökar allmänt riskerna för osäkerhet och osunda inslag iävensett
utvecklingen verksamheten.av

För inspektionen på nåtillfredsställande skall kunna ochsättatt ett
upprätthålla målsättningen med sin verksamhet krävs ökade prestationer
från inspektionens sida liksom marknadsanpassning inspektionensen av
inriktning, organisation och arbetssätt, dedvs. anpassning till föränd-en

tillsynsområdetringar inom successivt sker beträffande instrument,som
spelregler och aktörer naturligtvis påverkar innebördenoch hela tidensom

de i detta kändasammanhang begreppen säkerhet och sundhet.av
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internaBankinspektionens översyn12.6.7.4

bankinspek-krav haroch dessutvecklingenbeskrivnabakgrund denMot av
få framsyfteiverksamhetsin attgjort internnyligen översyntionen aven

verksamheten.ocheffektivisera omprövarationalisera,förunderlag att
flertal statligapåavvaktaniinspektionen ut-har ettI översynen -
grundorganisationnuvarandeståndpunktendenkommit tillredningar att-

vidare fortsatttillsinnebäråren. Detbibehållas under debör närmaste en
redo-ochkredit-allmänna,på avdelningar,fördeladhuvudorganisation tre

inspektio-byrå. fannDäremotadministrativvisningsavdelningen, samt en
ändringarenheterna,de olikainomverksamhetengällerdetnärattnen

och arbets-arbetsorganisationangelägenhetsgradeñng,iborde genomföras
vissaochÖkade insidersbevakningenvad gällerbordeinsatser görassätt.

fondkommissionärertillsynenvärdepappersmarknaden,avsnittandra avav
ochintensifierasriskvärderingmetoderna förLikaså bordefinansbolag.och

medväxande riskernapå detankemedutvecklas, inte minst engagemang
arbetsupp-prioriteradehögtTill de ibalansräkningen. översynenutanför

undersökningarfunktionsorienterade stor-ansågs vidare höragifterna av
revisionsverksamhetochlednings- samtinstitutsandrabankers och större

utlandsrörel-kapitalmarknadsverksamhet,ochpenning-undersökningar av
undersökningsverksamhe-BeträffandeADB-säkerhetsverksamhet.ochse

blevså detorganiserasbordeallmänheti attkonstaterades dennaattten
plats-omfattandesådanaförvidgatberedskap ochbättre utrymme mera

måste skeoförutsedda händelsertillmed hänsynundersökningar, som
högtinsatserrelativtmedochplanerade schematdet storautanför avmera

kvalificerad personal.
arbetssätt-inspektionensröranderationaliseringsåtgärderantalTrots ett

beslutanderätt,ochdelegeringlångtgåendebl. en merav ansvarmeraa. en
personalfort-ökaddatorisering ochfortsattbemanningsplan,flexibel enen

hadeinspektionentill den slutsatsen ettframleddebildning attöversynen-
områden.på olikaresursförstärkningbehovstort av

Internationalisering12.6.7.5

bankernasinternationaliseringtilltagandeinleddesUnder 1960-talet aven
utvecklingbetydelsefullinnebarInternationaliseringenverksamhet. aven

påochtillskapadesfinansinstitutNyabankverksamheten.den traditionella
teknik. Denochreglerskapadesmarknadernade internationella nynya

risker.också med sigemellertidfördesituationen typerförändrade nya
för till-ochutvecklingentillsynsfrågor innebargäller attNär det nya

uppkom. Förokända problemdittillsländernaolikasynsmyndighetema i de
verk-bankernastillsynensamordning överbättretillskapabl.att avena.

Cooke-kommittén bestå-10-gruppskommitténden k.bildadessamhet s.
centralbankemaochellertillsynsmyndighetemaförende representanterav

iSverige hariBankinspektionen representantolika länderna.i de en
finnsframgångsrikt ochvaritharKommitténs arbetekommittén. numera
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välutvecklat samarbete mellan tillsynsmyndigheterna de från banksyn-iett
punkt betydelsefulla länderna.mest

Den fortsatta internationaliseringen på årkapitalmarknadenav senare
har naturliga skäl medfört inspektionen ålagtssuccessivt ochattav nya
arbetskrävande uppgifter. ökat antalFörutom transaktioner över gränserna
mellan institut i olika länder har i allt svenskautsträckning institutstörre

påsökt sig den internationella marknaden. svenska har iDen marknadenut
sin gradvis för utländska institut. Denna utveckling torde kom-öppnatstur

åläggafortsätta och ytterligare inspektionen arbetsuppgifterattma somnya
kräver ökade resurser.

påMellan bankinspektionen och de svenska institut varit verksammasom
marknaden lång tid har utvecklats förtroendefullt samarbete. Dessaett
institut påhar tagit för mycket tidigt stadium kontakta in-att ettvana
spektionen efterfrågaoch dess uppfattning tilltänkt produktut-om ex. en
veckling eller förändrad Verksamhetsinriktning. Det sällsynt dessaär att

frågainstitut driver fåttvidare institutet klart för sig inspektionenatten om
inte delar ståndpunkt.institutets

Bankinspektionen har till kommittén framfört detta förtroendefullaatt
samarbete inte föreligger i utsträckning med institut på mark-samma nya
naden. Detta naturligt medär tanke det snabbt ökade antal institut som
tillskapats på år. Liknande förhållande föreligger utländ-senare gentemot
ska institut etablerats på svenska marknaden. Dessa saknar ofta kun-som
skap svensk praxis och etik vidare förekommer de inte alltid isamtom att
sitt hemland tradition har liknande förtroendefulla samarbete med till-av
synsmyndigheten de svenska instituten har med bankinspektionen.som

Dessa omständigheter sammanhänger med internationaliserngen,som
har medfört och kommer framgent alltmer medföra, ökadeatt att resurser
måste ställas hatill bankinspektionens förfogande för inspektionen skallatt

påmöjlighet följa utvecklingen detta område. vid inter-Vidare äratt en
stårnationell jämförelse de till bankinspektionens förfogandesomresurser

begränsade.mycket

12.6.7.6 Förslag

föregående tillsynsonrådede avsnitten framgår bankinspektionensAv att
åroch tillsynsuppgifter under väsentligen utvidgats. Kreditnark-senare

naden, aktiemarknaden penningmarknaden har under 1980-talet varitoch
Ävenföremål för snabb utveckling. antalet tillsynsobjekt har ökat kraf-en

tigt. Exempelvis fanns den 31 december 1986 26 svenska och utands-per
ägda affärsbanker, 119 sparbanker, 12 föreningsbanker, 230 finansbolzg och
22 fondkommissionsbolag. tillsammans med den bskriv-Denna utveckling

påarbetsbörda inspektionen.internationaliseringen har lagt ökadna en
tillsynsområdetTill belysning expansionen inom och inspektionensav av

följandeökade arbetsuppgifter och resursbehov kan jämförelse Un-göras.
tioårsperiodender den har den sammanlagda totala balansonslut-senaste
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ningen för de institut står under bankinspektionens tillsyn, ökat medsom
fasta85 °o priser, dvs. i fördubblats medan antalet anställdadet närmaste

vid inspektionen i varit oförändrat under period. Beräknatstort sett samma
fastai priser har inspektionens kostnader under perioden minskatt.0.m.

med fem slåendeJämförelsen blir balans-än utöverprocent. mer om man
ocksåomslutningens tillväxt beaktar den omfattande verksamhet undersom

år vid sidan balansräkningen.växtsenare upp av
någraI avsnitt 12.6.7.1 har bankinspektionens viktigaste föreslagnaav

frågatillsynsuppgifter i kapitalmarknaden uppräknats. Härav fram-nya om
går påverkarkommitténs förslag i olika avseenden väsentligen inspektio-att

framtida arbete. hårtMot bakgrund tillgängliga i dag ärattnens av resurser
ansträngda det enligt kommitténs uppfattning omöjligt för inspektionenär

i framtiden kraftigt fullgöraökade de uppgifter kom-att utan resurser som
påvila inspektionen. förutsätter frånKommittén tillsynsbidragenatt attmer

nivåinstituten höjs till förutsättningar för betydandeskaparen som en
såresursförstärkning effektiv tillsyn Höjningen börkan iutövas.att en

första påhand fördelas de institutkategorier förorsakar inspektionensom
arbete. Resursförstärkning för inspektionenangelägenär ävenmest att

skall såmöjlighet verka näringslivets och allmänhetensatt statens,ges
liksom utländska intressenters förtroende för den svenska kapitalmarkna-
den dess upprätthålls.och aktörer Den föreslagna resursförstärkningen bör
genomföras så möjligt. Detta krav under tidärsnart ettsom som senare
framställts offentligt såväl från myndigheter från förrepresentantersom
instituten och marknaden. beakta i dettaAtt sammanhang tidigareär som

inspektionens verksamhet uteslutande finansieras mednämnts tillsynsbi-att
drag från instituten. Kommittén har inte funnit det dess uppgift iattvara
detalj föreslå förändringar i personalorganisationens utbyggnad ochex.
beräkningen tillsynsavgifterna påhar i detta avsnitt vidutan stannat attav
olika peka bankinspektionens aktuella och tillkommande behovsätt av
resursförstärkning.
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Specialmotivering13

kapitalmarknadslagtillFörslaget13.1

1989:000

Definitioner1 kap.

kapitalmarknadenregleringtillförslagKreditmarknadskommitténs avny
skall träffasutsträckningmöjligaiolika verksamheterinnebär största avatt

bedrivs.form verksamheteninstitutionellvilkeniregler oavsettsamma
på in-inriktadeförsta handnuvarande idedärför inteReglerna är som

kapitelförevarandeverksamheter. Iträffaställetde istituten attutan avser
behandlar i KML:kommitténolika verksamheterdärför dedefinieras som
penningmarknads-aktiemarknadskommission,finansieringsverksamhet,

i denutvecklasskälpenningmarknadshandel. Avkommission och som
definitioningenföreslår kommitténkapitelmotiveringen,allmänna avnu

sådan definition itänker sigkommitténaktiemarknadshandel, att enmen
kapitel.dettatid skall kompletterasinom

I§

med de undantaglag,dennafinansieringsverksamhet iMed somavses
ända-har tillverksamhetutövadyrkesmässigtandra stycket,i somanges

kredit eller påför sättställa garantikredit ellermål lämna annatatt
medverka till finansiering.

konsu-kredit tillförmedlingeller änfondpapperFörvärv annanavav
lag.dennaenligtfinansieringsverksamhetinteärment

finanserings-definitiongenerellochförslag tillKommitténs avmerany
påpekasendastbehöver8.3.1. Nui avsnitt attverksamhet har motiverats

kreditför-innefattaförslaget kommerfinansiering enligttillmedverkan att
undanta-På grundfastighetsleasingfastighetsrenting.och k.medling avs.

sådankreditförrnedling änandra stycket kommeri avsersomget annan
tillämpningsområde.frånundantagen lagenskonsument att vara

insättningikreditgivning liggeravsikt denkommitténsDet inteär att som
Bankernafinansieringsverksamhetsdefinitionen.omfattasi bank skall av

fullgöra sinmåste kunnapå marknadenintermediärernaoch de andra
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funktion. Lån till kreditinstitut alltsåbör inte finansieringsverk-anses som
samhet enligt lagen. Detta har emellertid så självklart det inteansetts att
behöver i lagtext.utsägas

Ett förvärv fondpapper innebär i praktiken lån till det företagett ettav
emitterat och alltså lånar på marknaden.papperet Det ärsom som upp

naturligt denna kreditgivning sker förvärvatt obliga-typ av som genom av
tioner, företagscertifikat och liknande värdepapper inte skall omfattas av
finansieringsverksamhetsdefinitionen.

Med fondpapper här detsamma i lagen 1985:517 värde-avses som om
pappersmarknaden. Med fondpapper förstås alltså aktie, bevisannat om
delaktighet i bolag, obligation, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett
för allmän omsättning andel i aktiefond. Denna definition har delvissamt
mist sin aktualitet på grund marknadens utveckling och i behovärav av
komplettering. Värdepappersbegreppet sålundabör bl. innefatta ocksåa.
sådana registrerade rättigheter för vilka inte utfärdats, vilka ärpapper men
avsedda för allmän omsättning. Kompletteringen den legala definitionenav

begreppet fondpapper dock arbeteär ankommer på värdepap-ettav som
perskommittén.

Enligt förarbetena till lagen värdepappersmarknaden aktieutgörom
fondpapper aktierna svenska ellerär utländska.oavsett Uttrycket an-om

bevis delaktighet i bolag innefattanat emissionsbevis,ävenom avses som
är benämning för teckningsrättsbevis vid nyteckning ochen gemensam

Ävendelbevis vid fondemission. depåbevis, utfärdas värde-s. som av
VPCpapperscentralen för utländska aktier i bolag fått riksbankenssom

tillstånd till försäljning aktierna i Sverige, innefattas i uttrycket.av avses
Depåbeviset gäller till angivet antalrätt aktier.ettsom

Med uttrycket liknande skuldebrev för allmän omsättningavsett avses
exempelvis konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med options-

till nyteckning, bankcertifikat certificatesrätt depositof sådanadvs. av-
bank utfärdade kortfristiga skuldebrev till fast formränta, utgörsom en av
inlåning fordringsbevis utfärdade exempelvis börsregistreradesamt indu-av
striföretag commercial paper.

Aktiefond enligt aktiefondslagenär 1974:931 huvudsakligen akti-en av
eller andra värdepapper bestående fond uppkommit kapital-er som genom

tillskott från allmänheten och denägs tillskjutit kapitalet. Ensom av som
aktiefond såledeskan också bestå exempelvis obligationer. Andel sådaniav
fond enligtutgör definitionen fondpapper.

2§

Med aktiemarknadskommission denna lag yrkesmässigti utövadavses
verksamhet handel föri räkning med aktie,egetsom avser namn annans

bevis delaktighet bolag andel aktiefond.i iannat samtom

Kommittén har i den allmänna motiveringen, avsnitt 9.6.1.3, utvecklat
skälen till de definitioner föreslås för värdepappersmarknadens olikasom
aktiviteter.
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Definitionen överensstämmer med nuvarande definition fondkommis-av
sionsrörelse i FkL med undantag för de k. penningmarknadsinstru-att s.

inte omfattas denna paragraf. Kommissionshandel sådanamedmenten av
instrument behandlas 3i aktiemarknadskommissionAtt kan förenas med
hållande handelslager i aktier följer 5 kap. 2 Som framgårav av av
motiveringen §till 1 uttrycket annat bevis delaktighet i bolagavser om

emissionsbevis och depåbevis.även Den här ifrågavarande definitionen
skall också träffa handel med konvertibla skuldebrev, eftersom dessa är

Ävenavsedda konverteras till aktier. k. optionsskuldebrevatt atts. avses
innefattas. Det naturligt handeln med dessa påär sker aktiemarknadenatt

sedan optionen frigjord frånäven skuldebrevet.är I paragrafen har ut-
tryckligen andel i aktiefond.nämnts

3§

Med penningmarknadskommission denna lag yrkesmässigti ut-avses
övad verksamhet handel i för räkning medegetsom avser namn annans
fondpapper, elleraktie bevis åsyftas 2utgör iannatsom som

Definitionen har allmänt motiverats i avsnitt 9.6.1.3. Den har utformats
efter i FkLzs definitionmönster fondkommissionsrörelse. Här behandlasav
alltså kommissionshandel med k. penningmarknadsinstrument.s.

4§

Med penningmarknadshandel denna lagi yrkesmässigt utövadavses
verksamhet handel för räkning med fondpapper,som avser egen som

aktie eller bevis åsyftas i 2utgör annat som

Penningmarknadshandel har beskrivits i avsnitt 9.6.1.3. Avsikten inteär att
träffa näringslivsföretag placerar likviditet i penningmarknadsinstru-som

endast de professionella marknadsaktörer uppträderment utan som som
handlare på penningmarknaden. En möjlighet undanta näringslivsföre-att

likviditetshantering i 3 kap. § framgårdärför 2 Av 3 kap. 7tagens attges
högre krav kommer påställas på handlama kommissionärema detän näratt
gäller aktiekapitalet. Som utvecklats i den allmänna motiveringennärmare

penningmarknadshandel och penningmarknadskommission förenligaanses
med varandra. Den erhållit tillstånd bedriva penningmarknads-attsom
handel behöver inte särskilt tillstånd för bedriva penningmarknads-att
kommission.

Det också möjligtär kombinera verksamhet på penningmarknadenatt
med aktiemarknadskommission. fåFör detta fordras emellertidgöraatt ett
särskilt tillstånd för påverksamheten respektive marknad. Kommitténs
lösning innebär fondhandlarbolag med tillstånd bedriva penning-att ett att
marknadshandel särskilt tillstånd driva penningmarknads-äger rättutan att
kommission. Bolaget kan också tillstånd driva aktiemarknadskom-attges
mission. Enligt 3 § måstekap. 7 aktiekapitalet för sådant bolagett som-
innefattar handlarfunktion minst 25 milj. kr.en vara-
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2 kap. påInstitut kapitalmarknaden

I§

Bank företag fått tillstånd oktroj drivaär regeringens sådanett attsom
verksamhet kap. §i 2 I bankrörelselagen 1987:617.som avses

Vissa bestämmelser för banker finns bankrörelselagen.igemensamma
Bestämmelser hur bank bildas och dess finnsorganisation iom om m.m.
bankaktiebolagslagen 1987:618, sparbankslagen och1987:619 för-
eningsbankslagen 1987:620.

framgåttSom i den allmänna avsnittmotiveringen 7.1 har kommittén inte
funnit det meningsfullt utforma bankrörelsedefinitionatt utan ansett atten

ändamålssynpunkterde borde ligga till grund för tillfredsställandesom en
bankrörelsedefinition i stället kan tillgodoses tillskapandegenom av en
särskild bankdefinition, utvidgad bankverksamhetsdefinition och inför-en
ande särskilda bestämmelser ägarbegränsning i bank samtav om genom en
precisering §den i 9 kap. 1 straffskyddade1 verksamheten i bank.av p.

Förevarande paragrafs första innehållerstycke definitionen bank. En-av
ligt definitionen, heltäckande, bank företag fått regering-är är ettsom som

tillstånd oktroj sådandriva verksamhet §i 2 kap. BRL.1attens som avses
nämnda bestämmelse följerAv bank skall mångskiftandedriva verk-att en

samhet omfattar flertalet de finansiella tjänster efterfrågassom av som
bland allmänheten. Detta innebär emellertid inte skyldighet för bank atten

sig tillåtnasamtliga verksamhetsgrenarägna enligt BRL.är Artensom
och omfattningen den verksamhet bank skall åtsig utvecklasägnaav som en

i kommentaren till §närmare 2 kap. 1 BRL. Bestämmelsen i förevarande
stycke korresponderar med det §i 1 kap. 5 BRL stadgade förbudet för

bank använda ordet bank.än Detta innebär förutom de iatt att,annan
sistnämnda bestämmelse uppräknade undantagen, endast de företag som
erhållit vederbörligt tillstånd driva bankverksamhet får i sin firma eller iatt
övrigt vid beteckning affärsrörelse använda ordet bank.av

I paragrafens andra stycke hänvisas till BRL:s, BAL:s, SBL:s och FBL:s
bestämmelser i fråga den rörelse bank får bedriva, hur bank bildasom som
och dess organisation vissa andra för banker be-samtom gemensamma
stämmelser.

2§

Kreditmarknadsbolag aktiebolag fått tillstånd enligt denna lagär attsom
driva finansieringsverksamhet.

I den allmänna motiveringen, kapitel har kommittén beskrivit de bolag
bedriver finansieringsverksamhet.bank Som har framgåttutan attsom vara

sammanför kommittén de nuvarande finansbolagen och kreditaktiebolagen
till bolagsform kommittén benämner kreditmarknadsbolag. Fi-en ny som
nansieringsverksamhet i lagens mening beskrivs i kap. viss finan-1 1 Att
sieringsverksamhet tillståndkan bedrivas framgår 3 kap. 2utan av

återfinnsRörelsereglerna för kreditmarknadsbolag i 4 kap.
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3§

denna lagtillstånd enligtfåttaktiebolagFondkommissionsbolag är som
penningmarknadskommission.elleraktiemarknadskommissiondrivaatt

kommittén villframgårkapitelmotivering,kommitténs allmänna attAv
verksamhetinskränker sinför de bolagtillhandahålla företagsform somen

fondkommissions-värdepappersmarknaden. Förpåkommissionshandeltill
enligt 5aktiemarknadskommission kommertillstånd bedrivamedbolag att
möjlig-Någon sådanfinnas.hålla handelslager§ möjlighetkap. 2 attatten

penningmark-tillstånd bedrivamedkommissionärernainte förhet finns att
bedrivsverksamhetdentillMed hänsynnadskommission. arten avsomav

aktieka-ha lägstade börkommitténfondkommissionsbolagen ettattanser
fondhandlarbolagen börPåframgår 3 kap. 710 milj. kr. Dettapital avav

på aktiekapital.kravväsentligt högremening ställaskommitténsenligt ett
3 kap.på milj. kr. Avminimikrav 25därförföreslår kommitténFör dessa ett

aktiemarknadskommis-tillstånd bedrivaframgår§ bank kan4 attatt ges
harpenningmarknadshandel. Detochpenningmarknadskommissionsion,

från dekretsenbankernaundantasärskilterforderligtinte att avansetts
intebankaktiebolagenuppenbartDethär äraktiebolag nämns. attsom

definition.med förevarandeavses
kap.finns i 5fondkommissionsbolagförRörelsereglerna

4§

denna lagtillstånd enligtaktiebolag fåttFondhandlarbolag attär som
penningmarknadshandel.driva

påsinutvecklatkapitelmotiveringen,i den allmännaKommittén har syn
aktiemarknaden.penningmarknadensåvälpåhandlarfunktionen som

harpå de företagparagrafen gettsblir enligtFondhandlarbolag namnet som
medpenningmarknadenpåräkningförhandeltillstånd bedriva enatt egen

Kom-makers.k. marketupprätthålla funktionenocksåmöjlighet att som s.
möjlighetframtiden skallifondhandlarbolag attsigmittén tänker gesatt

redanaktiemarknaden. Somockså påhandlarfunktionupprätthålla an-en
penningmarknads-tillstånd tillsärskilt§ ingetbehövskap. 4under 1getts

penningmark-tillstånd bedrivaerhållitbolagkommission för attett som
inne-penningmarknadenpåKommissionshandelnadshandel. varaanses

framgåttredan harSompenningmarknadshandel.tillståndet tillfattad i
fondkommissionsbolaget närpåfondhandlarbolaget änkravställs högre

till-fondhandlarbolaghindraraktiekapital. Ingetdet ettgäller att genom
verk-möjlighetocksåaktiemarknadskommission attstånd till varages en

på aktiemarknaden.samt
finns i 5 kap.fondhandlarbolagförRörelsereglerna

5§

koncessiontillstånd attfått regeringensbolagFörsäkringsbolag är som
försäkrings-tillendasttillstånd kanSådantförsäkringsrörelse.driva ges

försäkringsbolag.ömsesidigtelleraktiebolag
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Bestämmelser försäkringsbolag och dess rörelse finns försäkrings-iom
rörelselagen I 982: 713.

Paragrafen har utformats efter i bankdefinitionen.mönster Kommittén har i
den allmänna motiveringen, kapitel 10, behandlat försäkringsbolagens
verksamheter, såvitt de berör kommitténs arbete.

3 kap. Gemensamma bestämmelser

I detta kapitel har de regler samlats så basatt storsom avser ge gemensam
möjligt för regleringen instituten. I syfte uppnå förenklingsom attav en av

regelsystemet har särreglerna i respektive specialkapitel gjorts så få detsom
huvudöver varit möjligt.taget

Kommittén har redan slagit fast ingen i princip fåskall påverkaatt
kapitalmarknaden dessförinnan ha erhållit tillstånd.utan I dettaatt kapitel

Ävendet kravet sin legala utformning. de undantag föreslås frånges som
tillståndskravet behandlas. Vidare innehåller kapitlet regler flyttats hitsom
från de existerande lagarna för kreditmarknadsinstituten, FiL, KAL ochnu
FkL.

Tillståndskravet

I§

Finansieringsverksamhet, aktiemarknadskommission, penningmark-
nadskommission och penningmarknadshandel får med de undantag som
nedan stadgas drivas endast efter tillstånd bankinspektionen.av

dennaI paragraf fastslås i lagtext den princip kommittén redan tidigaresom
utvecklat och i fortsättningen gälla på den svenska kapitalmark-som avses
naden; ingen skall där kunna bedriva yrkesmässig verksamhet förstutan att
ha erhållit vederbörligt tillstånd. Innebörden de olika verksamheternaav
har definierats i 1 kap. I 2 kap. utvecklas de olika bolagsformer, som
erfordras för bedriva de olika verksamheterna.att

Det har under år funnits strävan avlasta regeringskanslietattsenare en
från alltför många ärenden. Sålunda har bankinspektionen anförtrotts pröv-
ningen fondkommissionstillstånd. Det finns enligt kommittén inga skälav

behandla den här förutsatta prövningen påatt Det bör därförsätt.annat
anförtros åt inspektionen samtliga de tillstånd i förevarandeatt ge som avses
paragraf.

Undantag från tillståndskravet

2§

Tillstånd enligt §1 driva sådan verksamhet där krävsatt intesom avses
för statlig myndighet eller den enligt lag erhållit drivarättsom annan att

slag verksamhet.samma av
Sådant tillstånd krävs hellerinte för finansieringsverksamhet
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samband medendast avsättning tjänsterfinansiering i avsom avser
företaget, ellerframställs eller säljserbjuds eller avvaror somsom

samband med tjänsterfinansiering endast avsättningi avsom avser
säljs företagframställs eller isammaerbjuds eller annatavvaror somsom

§ stycketandrasamband 12eller med ikoncern näraannat som anges
elleranskaffas från allmänheten,och medel för verksamheten inte

tillgodoser finansieringsbehov endast näringsid-inomsom en grupp
kare med ekonomisk intressegemenskap och medel för verksamheten inte
anskaffas från allmänheten, eller

de fall där nettovärdet tillgångarna verksamheten enligti iav en
fastställd räkenskapsåret tillbalansräkning för det uppgår högstsenaste

anledningfemtio miljoner kronor och det finns värdet där-inte anta att
efter har detta belopp, därvid nettovärdet skall inräknasstigit i inteöver
värdet tillgångarna sådan finansieringsverksamhet 1-3.i isomav anges

ochför finansieringsverksamhettillstånd hellerSådant krävs inte pen-
särskild finnerningmarknadshandel bankinspektionen efter prövningom

kannormal likviditetsförvaltning ochverksamheten inteutgöratt ansesen
verksamheten.sidan den huvudsakligasjälvständigt syfte vidha ett av

finansieringsverksamhet bank-heller förSådant tillstånd krävs inte om
verksam-tredje stycket finnerefter iinspektionen prövning sägs attsom

uppgift endastvinstsyfte föreningheten drivs är attutan av en vars
medlemmar.finansieringsbehov hos föreningenstillgodose

drivstillståndspliktig verksamhetförsta i och för sigstycket behandlasI som
på-lagrådetDå behandladesförslaget till FiLstatlig myndighet. avav

såfinansieringsverksamhet bordei lagenpekades begreppetatt ges en
inbegripas deninte skulle kommadärunderbegränsad betydelse, attatt

banker och liknande kreditinstitut och intebedrivsverksamhet avsom
riksbanken ellerifrågavarande slag,heller verksamhet utövassom avav

Lagrådet i definitions-föreslog därefter tilläggmyndighet.statlig ettannan
omfattas lagstiftningochparagrafen enligt följande: . omsom av annan..

myndighet.statligsärskild tillsyn eller utövas av
någon fråga definitio-förorda ändring iville inteDepartementschefen om

lagrådsremissen enligt hansfinansieringsverksamhet. framgickAvnen av
drivsgälla verksamhetklart lagen inte avseddmening attatt som avvar

departementschefens meningenligtstatliga myndigheter. Det fanns därför
förslageteftersomdetta,inget behov i lagtexten närmare ut-att angeav
statligasåledes inte förföretag ochtryckligen gälla endast för myn-angavs

digheter.
tillbegränsningen begreppetförslag finns inte längreEnligt kommitténs
och intetillståndspliktig verksamhetsig åtföretag. Den ut-ägnarsom
stiftelser ochbetyderomfattas lagen. Dettryckligen undantagits att ex.av
FiL. vissfrån enligt Attomfattas till skillnad vad gällerorganisationer som

framgår tredje stycket.likviditetsförvaltning likväl undantashos dessa av
föra inpå plats i lagtextendärför funnit det sinKommittén har ettattvara

får inne-Undantagetuttryckligt undantag för myndigheter.statliga samma
tillämpningsområdet utesluts olikafrånbetyderbörd i FiL. Det attsom

liknandefonder ochriksbanken,offentliga institutioner somsom ex.
ändamål.särskildalån varierande former och förlämnar i
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första ocksål stycket behandlas den med stöduttryckligtsom av annan
lag erhållit bedriva rörelse innefattar finansieringsverksamhet,rätt att som
aktiemarknadskommission, penningmarknadskommission eller penning-
marknadshandel. måste frågaDet uttrycklig bedriva vissrätt attvara om en
verksamhet. Sådana regler exempelvis finns i och tillABL har syfte attsom
begränsa låna närståendeaktiebolags till och liknande regler kanrätt att

någoninte bedriva finansieringsverksamhet. Härrätt attex. anses ge
bankerna enligt BRL kan oktroj bedriva bankverk-attavses ex. som ges

samhet. Bankdefinitionen behandlas i 2 kap. där också1 hänvisningen
till de särskilda regelverk de olika bankinstituten. Undantagetgörs styrsom

ocksågäller för försäkringsbolagen eftersom koncessionen för försäkrings-
får ocksårörelse innefatta den finansieringsverksamhet får be-anses som

drivas inom dessa bolag. Annorlunda förhåller det sig försäkrings-om
bolaget önskar flytta den finansieringsverksamhet bolaget äger rättut som

bedriva till särskilt bolag. sådant fall tillståndI erfordras föratt ett som
kreditmarknadsbolag i Andraallmänhet. omfattas undantaget ärsom av

pantlånerörelsede driver 1949:722enligt lagen pantlånerö-ex. som om
tillståndrelse. Dessa länsstyrelsen i det län, där rörelsen skallges av

står ocksåbedrivas. Rörelsen under tillsyn länsstyrelsen.av
Andra stycket 1-2 regler i gällande FiL. Leverantörs-motsvaras av nu

och köpkrediterna betydelse för samhällsekonomin. Kommitténär storav
Ävenunderhar de allmänna övervägandena diskuterat dessa krediter. om

det skulle motiverat förbjuda dessa konsumentpolitiskaatt rentvara av
detta åtgärdhänsyn, alltför drastisk till. KML bör därföratt tavore en

liksom för närvarande FiL inte gälla företag med finansieringsverksamhet
finansiering endast i samband med avsättning tjänstersom avser av som

erbjuds eller framställs eller säljs företaget eller annatvaror som av av
företag i koncern, medel för verksamheten inte frånanskaffassamma om
allmänheten.

Undantaget i andra stycket 3 också gällande Kreditmark-rätt.motsvarar
nadskommittén har den nuvarande ordningen på områdedettaansett att

bestå.bör
Andra stycket 4 den frizon för finansieringsverksamhet kom-anger som

mittén redan berört i avsnitt 8.3.2.7 där det slås tillståndfast i principatt
skall krävas för all yrkesmässig finansieringsverksamhet. Kommittén har
där funnit avvägning mellan de olika påintressena marknaden haratt en

sådaninneburit finansieringsverksamhet omfattning tillgångarna iatt attav
uppgårverksamheten till milj.högst 50 kr. lämnas oreglerad, dock med

undantag, framgår 3 konsumentfinansiering inte någonattsom av ges
frizon. Någon framgårfrizon heller, paragraf, försom avges samma
företag ägda auktoriserade institut.av

Tredje stycket företag, stiftelser och organisationer i sig haravser som
syfte frånbedriva finansieringsverksamhet. undantagän Dettaannat att

tillståndskravet påhar med avseende finansieringsverksamhet behandlats i
den alltså frågaallmänna motiveringen under 8.3.2.7.avsnitt Det härär om

medge möjlighet för likviditetshanteringen finansie-omfatta ävenatt atten
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bankinspektionenför undantagetFörutsättningen ärringsverksamhet. att
skalltillstånd. Härbedrivaslämpligen kanverksamhetenfunnit utanatt

verksamhetenförevarande fall böriånyo påpekas presumtionen attatt vara
på detpekaromständigheternaEndastsjälvständig attinte närär natur.av

ställasverksamhetenskallfinansieringsrörelsefråga självständigär om en
relativtverksamheten ärSådana omständigheter kanunder tillsyn. attvara
mark-denverksamheten,huvudsakligaförhållande deni till attsett stor

ochledningsjälvständigden harallmänhetennadsförs samt attgentemot
åtfår överlämnasgränsdragningenkreditprövning. Den närmareegen

bankinspektionen.
finansieringsverksamhetsdefinitio-frånfondpapper undantasFörvärv av

handel särskiltstorföretagsvissatänkasskulle det kunnaEmellertid attnen.
fåfall skulle kunnasällsyntai mycketpenningmarknadsinstrumentmed en

ordinariedeskulle kunnaallvarligt störainriktningomfattning och som
strid med deioch kommaaktivitetermarknadsaktörernasprofessionella

ställskapitalkravföljande reglertillstånd därmedpå ochkrav m.m. somom
harBankinspektionenstrukturmodell.enligt kommitténspå fondhandlarna

likviditetshanteringstorföretagensundantamöjlighetdärför attgetts en
Endast depenningmarknaden.påderas aktiviteterdet gälleräven när

verksamhetenföranledaberörts börundantagsfall attsällsynta som nyss
i särskilt bolag.till separationtvingas

sådanaundantabankinspektionenförstycket möjlighetfjärde attI ges en
Ex-sina medlemmar.lånar tillvinstsyfteföreningar ututan pengarsom

studentkårerna ellerinomkreditkassornapå sådana föreningarempel är
påerhållerintedär insättama räntasparlåneverksamhetföreningar med

Exempellåga kostnader.låna tillgengäld kaniinsatta medel men
frigörelse.ekonomiskförRiksföreningJAKsistnämnda förening ärtyp av

någratillsebankinspektionenstycke harenligt detta attVid undantag att
åsidosätts.intekonsumentintressen

3§

§ alltidenligt krävsTillstånd 1
helt§ ochIverksamhet isådandriverför företag somavsessomsom

kreditmarknadsbolag,bank,eller utländsksvenskeller delvis ägs av
till sådantdotterbolagellerfondhandlarbolagfondkommissionsbolag,

ellerinstitut,
och iriktad konsumentfinansieringsverksamhetför mot avsessom

fjärde stycket.och§ andra stycket 1-22

§ undanta-från 2 angivnade itvå undantagbehandlar generellaParagrafen
ellervari bankslås företagfasttillståndskravet. Här annatfrån attgen

för detregleringen,omfattasalltid skallinstitut delägareauktoriserat är av
gällerverksamheterna. Dettatillståndspliktiganågon defall de bedriver av

Förutsättningarnahar.verksamhetdennaalltså vilken omfattningoavsett
ingående ibehandlasdotterbolagdriva rörelse i formför bank att av

på aktiekapital kanfrån kravetundantag§ BRL. Attmotiven till 2 kap. 4
framgår 7i koncernför dotterbolagmedges aven
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En jämförelse med gällande vid handen nuvarande undantagrätt iattger
§2 första stycket FiL såväll omfattar svenskt utländskt bankinstitutsom

och dotterbolag sådanttill institut. I kommitténs förslag har tillkommit de
övriga auktoriserade instituten och dotterbolag till dessa.

Paragrafen behandlar också konsumentkreditgivningen. Kommittén har
redan fastslagit all yrkesmässig kreditgivning konsument skallatt gentemot
stå under tillsyn och kräva tillstånd. dettaAv skäl kan flertalet de tidigareav
behandlade undantagen i första stycket sådaninte gälla för finansierings-
verksamhet. Undantag från kravet på auktorisation för konsumentkrediter
bör gälla endast för leverantörskrediter och för föreningar drivs utansom
vinstsyfte och syfte endast tillgodose medlemmarnasär finans-attvars
ieringsbehov. Bankinspektionen har i sistnämnda fall vid beslutatt om
undantag från tillståndskravet tillse konsumenters inte åsidosätts i deatt rätt
angivna föreningarnas verksamhet.

När det gäller bestämma begreppet finansieringsverksamhet riktadatt
konsument, bör den i konsumentkreditlagen intagnamot definitionen på

konsumentkredit väl. Med konsumentkredit i §1 konsumentkredit-passa
lagen kredit, dvs. betalningsanstånd lån,eller avsedd huvud-äravses som
sakligen för enskilt bruk och lämnas eller erbjuds till konsumentsom av
näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. förståsMed konsument
enligt konsumentkreditlagen enskild medborgare i egenskap privatper-av

Termen näringsidkare skall i överensstämmelse med vad falletärson. som
enligt marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen och konsumentköplagen
fattas i vidsträckt mening. Den omfattar varje fysisk eller juridisk person

yrkesmässigt driver verksamhet ekonomisk Somsom natur. ytter-av en
ligare förutsättning för konsumentkreditlagens tillämplighet i berördanu
fall gäller emellertid krediten erbjuds eller lämnas i denna yrkesmässigaatt
verksamhet dock inte behöver särskilt inriktad på kreditgivning.som vara

Konsumentkreditlagen omfattar alla krediter. Som kon-typer av nyss
bör emellertid i KML leverantörs-staterats eller köpkrediterna inte regle-

Kreditbeloppets storlek, kredittidens längd och liknande faktorer sak-ras.
Äveni och för sig betydelse för lagens tillämplighet. k. fortlöpandenar s.

krediter omfattas, dvs. kreditavtal enligt vilka kreditgivaren beviljar visstett
kreditutrymme sedan får disponeras efter gottfinnande.som

Med konsumentkredit förstås kredit sig denna avseddär atten vare
användas för investering värdebeständig eller för utpräglatnaturav mer
förbrukningsändamål. Krediten skall emellertid avsedd huvudsakligenvara
för enskilt bruk. På grund detta krav faller sådana krediter till privat-av

utanför, där krediten avsedd användasär i samband medpersoner att
företagsöverlåtelse, generationsväxling i företag, kapitaltillskott till företag
eller dylikt.

Sådan konsumentkredit beskrivits såledesbör ingå i begreppetsom nu
finansieringsverksamhet riktad konsument. Hit bör räknasävenmot att

Ävenställa garanti för sådan kredit. inte leverantörskrediter köp-ochom
krediter omfattas KML, bör det gäller refinansieringnär dylik kreditav av

förvärväven fordran konsument ingå i begreppet finansie-gentemotav en
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ringsverksamhet riktad konsument. såledesIngen bör kunna förvärvamot
fordran konsument, inte själv hade kunnat lämnagentemoten om man

krediten.

Den formella och materiella prövningen

4§

Tillstånd enligt § får1 meddelas svenskt aktiebolag.
Tillstånd skall ges om

bolagsordningen striderinte denna lag eller författning,mot annan
bolaget olämpligtinte driva verksamheten,är att
verksamheten kan bli till skada förinte väsentliga allmännaantas

intressen och
bolaget uppfyller de villkor i dennaövrigt lag.isom anges

Ansökan tillstånd får bolaget harinnan iaktiebo-göras registreratsom
lagsregistret. Har ansökan gjorts inom månader från stiftelseurkun-sex
dens undertecknande räknas den kap. §i 2 9 första stycket aktiebo-
lagslagen 1975:1385 föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Tillstånd bedriva aktiemarknadskommission, penningmarknads-att
kommission och penningmarknadshandelfär meddelas svensk bankäven

inte olämplig driva sådanär verksamhet, det kanattsom antas attom
verksamheten blir till skadainte för väsentliga allmänna intressen. En
bank får driva dessa verksamheter och samtidigt fondkommissions-äga
bolag eller fondhandlarbolag.

Paragrafen behandlar såväl de formella de materiella reglerna försom
tillståndsprövningen. Paragrafen iöverensstämmer drag med reglernastora
för prövning fondkommissionstillstånd.av

Enligt gällande banklag oktroj för bestämd tid, högst år.tio Det harges
inte i detta sammanhang någotfinnas behov tidsbegränsatansetts attav ge
tillstånd. Omprövning givna tillstånd kan givetvis ske hinderutanav attav
de lämnats gälla tills vidare. I praktiken innebär det därför ingenatt skillnad

tillståndet tidsbegränsatär eller inte.om
Det naturligt endastär svenska juridiska skall få bedrivaatt depersoner

verksamheter det här frågaär I avsnitt 8.3.2.7 under rubrikensom om.
Tillståndsprövningew har kommittén tagit ställning för det böratt vara
fråga aktiebolag.om

Tillståndsprövningen bör såväl formell materiell Ennatur.vara av som
formell tillståndsprövning innebär den tillståndsbeviljande myndighetenatt
har konstatera huruvida vissa i lagstiftningenatt preciserade krav är upp-
fyllda. Det kan fråga formellt riktiga handlingar fogats tillattex. vara om
ansökningen, bolagsordningen överensstämmer med lagatt En mate-m.m.
riell tillståndsprövning innebär den tillståndsbeviljande myndighetenatt har

bedömninggöra huruvida i lagstiftningenatt angivna allmänna kriterieren
för verksamhetens innehåll och inriktning kan uppfyllda. Exempelanses
sådana allmänna kriterier kan den tillämnade verksamheten inteattvara
kan bli till skada för allmänna intressen ellerantas den tillämnadeom
rörelsen behövlig behovsprincipen.är Kommittén har inte funnit skäl att
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frågahärverksamheter detbehovsprövning för de ärnågon forminföra av
tillståndspröv-alltså iinte liggabegränsning skallNågon kvantitativom.

prövning. Denpå kvalitativhelt inriktasskall i ställetningen. Den en
behandlas.prövning skallinnebörden dennanärmare nuav

före-banklagstiftningen ochförebild isinandra stycket 1 harRegeln i
granskas ibolagsordningenangelägetockså i FkL. Detkommer är att

mås-tvingande reglerinnehåller vissatillståndsärendet. Lagstiftningen som
bola-exempel dessa kanSom nämnasvid denna granskning.beaktaste

storlek ochaktiekapitaletsverksamhet,föremålet för bolagetsfirma,gets
intedessa reglerdärvid ärskallsammansättning. Detstyrelsens attnoteras

omfattas lagen.bolagenhetliga för de olika typerna avsomav
blirbolagetinnehåller prövningoch 3 ettAndra stycket 2 somaven

förutsätts spänna överPrövningentillståndsprövningen.väsentligt inslag i
verksamhetenförhållanden under vilkaområde. organisatoriskavitt Deett

ocksåliggersakensuppmärksammas. Iskall drivas bör attnatur ennoga
verkställandehos denlämplighetenpersonligaprövning skall ske denav

förförutsättningarfinnasmåste därvid attledningen och hos Detägarna.
Till-omdömesgilltpå korrekt och sätt.verksamheten blir bedriven ett
blirinblandadedetidigare erfarenheterståndsmyndighetens personernaav

Även ellerutbildningbeträffande formellnågra kravdärvid vikt.stor omav
i till-inslagdetin i lag börinte skrivitsmotsvarande kunskaper ettvara

ställdahögtledningverkställandetillståndsprövningen motsvararattatt se
enligt FkLdag gällerIpersonliga kompetensen. attkrav beträffande den

skall hastyrelsenytterligare ledamotochverkställande direktören aven
Även någon regelfondkommissionsrörelse.särskild erfarenhet avomav

någon saklig för-ingå i KML harinnehåll föreslagitsintemotsvarande
förliksomaktiemarknadskommissionalltså inte Förändring avsetts. -

tillståndsmyndighetenåvilarområde detverksamhet inom lagensannan -
tillgodo-sakkunskaptill kravenauktorisationsprövningenvid attatt se

sakkunskapen. Stortemellertid interäcker prövai bolaget. Det attsetts
fårarbetandeseriöstockså endastmåste fästas vidavseende att personer

skyddsvärd.samhälletsig i verksamhet ansersomengagera

föremål förbör bliledningen i bolagetendast den verkställandeInte
kvalifikationer.personligaprövning. lika viktigtDet pröva ägarnasär att

påtillståndsprövningenvålla svårigheter grundanaturligtvisDet kan att
får givetvisprövningenOmfattningenbedömning samtliga aktieägare. avav

Ägareenskilda fallet.i detbli beroende ägarstrukturen ensammasomav
inflytandenärstående bestämmandehar övertillsammans medeller ett

föremål prövning.bli förbolaget bör därvid främst
samhälls-förTillståndsprövningen tillkommit bl.har attatt garanteraa.

bolagförutsättningverksamheten. Detintresset beaktas i är att somen
kre-lagstiftningen utanförerhållit auktorisation inte brytersamhällelig mot

konsument-skattelagstiftning,Det kan gälladitmarknadsregleringen.
valutalagstiftning. Detlagstiftning ellerkreditpolitiskskyddslagstiftning,

mål-garanti förtillståndsprövningen blirbör därvid eftersträvas attatt en
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samhällsområden motverkas. Eninteväsentligasättningen inom andra
verkställande ledning ochblir den kunskapgrund för bedömningen om

skaffat sig.tillståndsmyndighetenägare som
uppställda villkor skallövriga i lagenstycket har införts förAndra 4 att

åligger tillståndsmyn-tillstånd. Detbolag ansökeruppfyllas ett som omav
anmärkas bankin-så kan härsig sker. Detdigheten förvissa attattatt om
de villkor behövstillståndet kan föreskrivamedspektionen i samband som
verksamhet.bolagetsomfattningen ochmed hänsyn till arten av

dåtidpunkt prövningenförhållandena vid denTillståndsprövningen avser
§ föranledakan enligt 6 kap. 11inträffade förändringarsker. Sedermera att

ägandeförhållandenatillståndsedantillståndet återkallas. Om getts,ex.
brustit de före-tillstånd skulle haså förutsättningarna förändrats att om

6tillståndet återkallas med stödauktorisationstillfället, kanlegat vid av
§kap. 11 första stycket

möjlighet förinnebärstycket gällande lag och öppnasTredje attmotsvarar
registrerats hostillstånd bolaget harmeddela innanbankinspektionen att

registreringsverket.ochpatent-
frånöverflyttatsgällande Regeln harstycket i sakFjärde rätt.motsvarar

§37 FkL.

5§

isamband medbolagsordningbolagetsBankinspektionen godkänner att
fogadskallbolagsordningentillstånd meddelas för bolaget. Till envara

verksamheten.plan för den tilltänkta
bankin-skallbolagsordningBeslut ändring bolagets prövas avom av

godkänts inspektionen.det haroch fårspektionen registreras innan av

banklagstiftningen.förebild iåterfinns har sinFörsta stycket, i FkL,som
de regler börtillhörockså FiL och KAL. DenMotsvarande regel finns i som

omfattas KML.gälla samtliga de bolag avsom
också, förebild ieftertillståndsprövningen harledning vidFör att ge en

till ansökanskall fogasverksamhetsplanbanklagarna, föreskrivits att omen
sålunda bank tillFBL stadgastillstånd. BAL, ochI dessa lagar SBL att

bankrörelseför-Enligtverksamhetsplan.fogaansökan oktroj skallom en
innehålla:ordningen sådanskall planen

verksamheten,tilltänktabeskrivning denen av.
organisation,redogörelse för bankensen.

verksamhetsområde,uppgift bankensom.
på riskklasser,fördelat olikakapitalkravetanalys det förväntadeen av.
inledande skedet,utfallet under detförväntadedetöveren prognos.

bestämmer.bankinspektionende uppgifter i övrigt som.
enligttillstånd för bolag KMLfrågandet gällerNär avgöra ettatt synesom

Förbanks verksamhetsplan.krävssamtliga de uppgifter relevanta som av en
i bl.bakgrund diskussionendärvid,kreditmarknadsbolagen detär mot av a.

verksam-den tilltänktavid beskrivningenavsnitt 8.3.4, nödvändigt att av
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heten det upplåningenhur ske och vilka säkerhetskravanges avses som
skall gälla i verksamheten. uppgifter också framgåDessa skall bolagsord-av
ningen.

Enligt andra stycket skall beslut ändring bolagsordningen prövasom av av
bankinspektionen fåroch inte registreras innan det har godkänts in-av
spektionen. Sådana alltsåbeslut bör fattas bolagsstämman med ut-av
tryckligt förbehåll för bankinspektionens godkännande.

6§

kreditmarknadsbolag,För fondkommissionsbolag och fondhandlarbo-
lag gäller vad föreskrivet aktiebolag allmänhet inteär i annatsom om om
följer denna lag.av

Denna regel i gällande bestämmelser i såväl FkL FiL.rättmotsvaras av som
Det naturligt ABL blir subsidiär också förhållande dennaär i till lag.att
Detta bör gälla alla de bolag omfattas lagen.som av

7§

Aktiekapitalet skall uppgå till med hänsyn till omfattningenochett arten
bolagets verksamhet lämpligt belopp. Detta får dock aldrig understigaav

för kreditmarknadsbolag fondkommissionsbolagoch miljonertio
kronor och

för fondhandlarbolag tjugofem miljoner kronor.
bolagIngår första stycketi dotterbolag koncern kanisom avses som en

bankinspektionen synnerliga skäl föreligger medge lägre aktiekapi-ettom
tal.

bolag erhållit tillståndDe påuppträda kapitalmarknaden skall haattsom
hög I avsnitt 8.3.2.7 har kommittén behandlat aktiekapitalets storlekstatus.
för kreditmarknadsbolagens vidkommande.

FkL föreskriver så lågtidag minsta aktiekapital 500 000 kr.ett som
Flertalet fondkommissionsbolag har aktiekapital väsentligt över-ett som
stiger detta belopp. Enligt nivån såkommitténs uppfattning bör flyttas upp

den bättre rådande förhållanden.med I rikt-stämmer överensatt samma
ning ocksåtalar dessa bolag stabilitetsskäl bör arbeta med be-att ettav
tydligt högre grundkapital det lagfästa minimikravet. aktiemark-Förän nu
nadskommission den nuvarande fondkommissionsrörelsenmotsvararsom-

skall aktiekapitalet minst 10 milj. kr. fondhandlarbolagen,Förvara som-
upprätthåller handlarfunktionen på måstepenningmarknaden, aktiekapi-
talet minst 25 milj. kr.vara

I andra stycket har bankinspektionen möjlighet dispenseragetts atten
från de angivna kraven minsta aktiekapital. dispens krävsFör att synner-
liga skäl föreligger. sådantEtt skäl kan mindre bolag införlivas iatt ettvara

koncern för åstadkomma strukturrationalisering marknaden.atten en av
Dispensen bör tidsbegränsad.vara
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8§

fondkommis-kreditmarknadsbolag,innehålla ordetskallBolagets firma
ellerfirmafår isinfondhandlarbolag. Ingenrespektivesionsbolag annan

0rd.dessaanvända någotaffärsrörelsebeteckningvidövrigti avav
firmalagenföreskrivsvad igällerfirma i övrigtregistreringFör somav

1974:156.

inte miss-lagstiftning. Förnuvarandeimotsvarighet attsinParagrafen har
får ensamrättauktoriserade bolagendeviktdetleda allmänheten är attav

riktigfirman haiskyldighetdessutombeteckning attpå sin ensamt en
verksamheten.klassificering av

Sverigesriksbank,Sverigesbank,ingen änföreskrivsBRLI att annan
tilldotterbankochinvesteringsbank ABhypoteksbank, Sverigesallmänna

affärsrörelsevid beteckningövrigteller ifår sin firmabank iutländsk av
gällamotivenenligt ävenFörbudetordet bank.använda samman-anses

Fastighetsbanken.ochMäklarbankeningår,bankordetsättningar där ex.
utländska formeravledningar elleranvändandetgällakanFörbudet även av

ñrmalagen§ tredje punkten10bestämmelserna ifallI dessaordet. ansesav
1960:644, före-varumärkeslagen§ punkten1974:156 andraoch 14 som

eller märketfirmanregistrerasbörvarumärke intefirma ellerskiver att om
regeln.tillkomplementallmänheten,vilseleda utgöra ettär ägnat att

erforderligtdetparagraf har ut-förevarande attheller i ansettsInte
förväxlings-avledningar elleranvändandeförbudstadgatryckligen mot av

till-harvarumärkeslagenochfirmalagen ansettsiReglernauttryck.bara
medfirmainnebärvilseledande. Detta attför förhindraräckliga ex.att

fårregelmässigti fortsättningenförväxlingsriski fallordet kredit ansesav
erhållitinstitutellerkreditmarknadsbolagför annatutesluten än somannan

använderredan idagmånga företagdeverksamheten. Förtillstånd till som
kreditförsäkringsbolag,inkassoföretag ochbl.firma,kredit i sinordet a.

behålla sinfortsättningsvisfårDeändring. äveningenförslagetinnebär
firmabeteckning.

fondkommissionsbolagförbud förnärvarande intagetfinns förI FkL ett
däravavledningbankir,ordetanvändaverksamhetsinbeteckningvidatt av

undvaras.kunnahärRegeln harsådantform 0rd. ansettsutländskeller av
tillräckligtbedömtsharnämnda lagarnaoch de övrigaFörbudet i BRL vara

ord.dettaavledningarskydda ordet bank ochför att av
i 7 kap.Överträdelse straffbeläggsparagrafenföreskriften iav

enligtavskaffas,finansbolag,ordetanmärkas enHär kan att som nu
förvärdeår. har10 Dettaskyddas iövergångsbestämmelse ansetts vara av

detförkrävsden tidmissledas under attskallinteallmänheten nyasomatt
arbetas in.kunnaskallkreditmarknadsbolagbolagsnamnet

9§

särskildskalllagenligt dennatillstånd ägnabolag fåttEtt upp-som
kanfaraomfattning,sådanbolaget iåt intemärksamhet att upp-att

eller pålåntagarepåhar fordringardess säkerhet,förkomma samma
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låntagare, förbundna med varandra väsentlig ekonomiskär i in-som
tressegemenskap. Detsamma gäller kredit säkerhet aktier eller för-imot
lagsbevis aktiebolagutgivits eller aktiebolag för-ärsom av samma som
enade sådani gemenskap. Med fordran jämställs säkerhet formi av
borgen eller garantiförbindelse till kreditmarknadsbolaget, fond-annan
kommissionsbolaget eller fondhandlarbolaget.

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens bankinspektionen
får utfärda föreskrifter vilka begränsningar dessanärmare i fallom som
skall gälla.

Paragrafen, innehåller bestämmelser enhandskrediter, har sin före-som om
bild i gällande kap. §2 16 BRL och avsedd påär tolkas och tillämpasattnu

jfrdetta lagrum avsnitt 8.3.5.6.sätt En liknande bestämmelsesamma som
återfinns §i 22 innehållerFkL. FiL inte någon enhandskreditbestämmelse

finansbolagen torde i praktiken ändå iaktta de principer ligger tillmen som
grund för nämnda bestämmelser. För de kreditaktiebolag inte ute-som
slutande bedriver objektfinansiering med säkerhet i det belånade objektet,

bolagsordningama motsvarande bestämmelser enhandskrediter.upptar om
För minska de risker kreditmarknadsbolag, fondkommissions-att ettsom

bolag eller fondhandlarbolag för stadgas bolaget fårutsätts inte haatt
fordringar på låntagare eller på låntagare, förbundna medärsamma som
varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap sådani omfattning att
fara kan uppkomma för bolagets solvens.

Största tillåtna har inte fixerats till något bestämt belopp,engagemang
viss andel omslutningen eller liknande påhar i BRLsättutanav samma som
givits hållenallmänt beskrivning. Som bör tillämpningennämntsen av
enhandskreditbestämmelsen i BRL vägledande vid tillämpningenvara av

ifrågavarande paragraf. Liksom förgäller bankerna enhandskreditbe-ärnu
stämmelsen avsedd tillämplig på bolagens fordringsförvärv.ävenatt vara

§Av 11 framgår bestämmelsen också skall tillämpas garantiförbin-att
delser bolaget ikläder påsig aktie- och andelsförvärv kredit-samtsom som
marknadsbolag enligt 4 kap. 6 Beträffandegör garantier innebär detta att
bolaget måste uppmärksamhet sådanägna det inte i omfattningatt att
fara kan uppkomma för dess säkerhet lämnar garantier för åtagan-annans
den. Detta skall tolkas så bolagets garantigivning avseende ochatt en

låntagare måste sammanställas med dennes åtagandendirektasamma gent-
bolaget såväl låntagare låntagaresför åtagan-emot garantsom som annan

den.
I första stycket sista meningen föruttryck vid beräkningenattges man av
kredittagares åtagandensammanlagda krcditmarknadsbolag,gentemoten

fondkommissionsbolag eller fondhandlarbolag skall medräkna de borgens-
förbindelser garantiåtagandenoch kredittagaren ingått för kre-som annan
dittagares åtaganden bolaget.gentemot

Bankinspektionens föreskriftsrätt enligt andra stycket har be-närmare
handlats under avsnitt 12.6.2.
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I0§

andra villkordenna lag får påtillstånd enligt inte änbolag fåttEtt som
kredit tilllämnabolaget normalt ställer uppsom

ställföreträdare,eller dennesverkställande direktören
styrelsesuppleant,styrelseledamot eller2.

kreditârendenmed fåreller föreningden i avgöraannansom ensam
för bolagets räkning,

bolaget,ledande ställninganställd innehar inom4. som en
aktieinnehavmedaktieägare5. än motsvararettstaten somannan

hela aktiekapitalet,minst tre procent av
under eller1-5eller sambo tillmake som avsesperson

under I-6 harsådanvilkenjuridisk i ettperson som avsesperson
medlem.delägare elleregenskapväsentligt ekonomiskt iintresse av

sådanskall haanställdBankinspektionen frågaprövar anses enom
första stycketledande ställning iavsessom

stycketförstakreditårenden iBolagets styrelse skall avgöra avsessom
beviljade krediter. Rege-uppgifterförteckning föraoch skall ini omen

fårbemyndigande, bankinspektioneneller, efter regeringensringen ut-
antecknas förteckningen.uppgifter skall iföreskrifter vilkafärda somom

beträffandemotsvarandetredje styckena tillämpas på sättFörsta -
fordringsbevisellersäkerhet borgenkrediter beviljats mot somavsom

gäller förförsta stycket. Detsammautfärdats inågon ensom avsesav
förstaoch för vilken någon ibolaget förvärvarfordran som avsessom

betalningsskyldig.stycket är

kreditjävsbestäm-§ innehållerBRL,2 kap. 16Paragrafen, motsvararsom
melser.

kreditmark-fastgrundläggande principenstycket denI första läggs att ett
får beviljafondhandlarbolag inteellerfondkommissionsbolagnadsbolag,

juridiskafysiska ellerpunkterna 1-7någon de ikredit till upptagnaav
uppställer. Dennormaltpå de bolagetandra villkor än sompersonerna

framgår till BRL:smotivendenna principinnebörden mot-närmare avav
ifrågavarandeintebolaget omfattasRevisor isvarande bestämmelse. av

den kannämligen§ stycket ABL10 kap. 4 första sägsbestämmelse. I att
ieller bolagstår låneskuld till bolagetrevisor iinte annat sammasomvara

säkerhet.sådant bolag ställtför vilkaeller har förpliktelserkoncern
verkställan-i bolagetlånemöjligheten denInskränkningen i äravser som

styrelse-styrelseledamot ellerdirektör,vice verkställandede direktör eller
kreditären-fårförening medeller i avgörasuppleant, den annansom ensam

be-Vidareställning inom bolaget.anställd med ledandeden samt avser
minstharaktieägarestämmelsen procentän trestaten avsomannan

dengäller bestämmelsen äraktiekapital. Slutligen ävenbolagets hela som
vilkenjuridisk isambo medgift eller nämnts samt personsom nuperson

ekonomiskt intresse.väsentligtnågon uppräknade harhär ettpersonerav
anställd skallfrågaandra stycket skall bankinspektionenEnligt pröva om

i första stycketsådan ledande ställningha som avsesanses
givitsstyrelsebolagetsmotsvarande bestämmelse i BRL harI likhet med

Beslutför bestämmelsen tillämpas sätt.det direkta avsettansvaret att om
styrelse. Ensåledes fattas bolagetsskall alltidkredit till nämnda avpersoner
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tredje stycket liksom bestämmelsehar intagits ibestämmelse härom omen
upprättadi styrelsenkreditärenden här skallde upptasatt som avses en av

kredit emellertid inte intresse.Alla villkor gällerförteckning. är avsom en
befogen-bemyndigande bör därför banknspektionenregeringensEfter ges

uppgifter för-vilka villkor och andrai föreskrifterhet närmareatt ange
innehålla.teckningen skall

styckena skallgäller enligt första -tredjefjärde stycket vadI sägs att som
borgenockså ifråga krediter beviljats säkerhettillämpas motsom avom

utfärdats i första stycket.fordringsbeviseller person som avsessom av

I1§

garantiförbindelse§§ skall tillämpas också påBestämmelserna 9 och 10i
andelar enligt kap.bolaget ikläder på förvärv aktier och 4sig samt avsom

6§.

§paragrafen med 2 kap 17Beträffande garantiförbindelser överensstämmer
lång garantigivning i banklagstiftningenSedan tid har bankernasBRL.

kreditgiv-risker förenade medjämställts med kreditgivning. De ärsom
för-utsträckning vid garantigivning. Sammaningen föreligger i lika stor

därförhållanden avsedda bolagen. I paragrafen stadgasbör gälla de här att
9 § 10 §och kreditjäv skallbestämmelserna enhandsengagemangom

Vidare fram-också på garantiförbindelser bolaget ikläder sig.tillämpas som
på finansieringgår skall tillämpas dennämnda bestämmelser ävenatt som

medbestår förvärv aktier och andelar kreditmarknadsbolagi görettsomav
stöd 4 kap. 6av

12§

Finns samband mellan två eller flera företag, skall vid tillämpningnära av
§ andra2 stycket hänsyn till det sammanlagda nettovärdet4 till-tas av

gångarna finansieringsverksamheten.i
Nära samband skall föreligga företagen leds eller ianses om av samma

huvudsak eller företagets heltvinsten verksamhetsamma personer om av
eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla eller isamma
huvudsak samma personer.

Paragrafen §i gällande 4 FiL. Bestämmelsen grundhar sinrättmotsvaras av
i ABL:s koncernregler. Nära samband föreligger enligt bestämmelsens för-
arbeten alltid mellan företag i koncern. Nära samband föreliggersamma
också företag påmellan exempelvis grund samarbetsavtal förvaltassom av
under ledning. Detta blir fallet företagen ägsoavsetten gemensam om av
olika vilka frånuppbär vinsten och endast sitt företag.personer, var en
Även företag leds olika vinst till betydande delsom av personer men vars
tillfaller i huvudsak sådantpersonkrets har sambandnärasamma som avses
i paragrafen. räcker indirektDet vinsten tillfaller i huvudsakatt samma

fallet två frånDetta kan exempelvis vinsten företagpersoner. vara om av
det tillfaller underårigt frånbarn och det andra tillfaller barnetsettena
föräldrar.
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Frågan fårsamband enligt andra stycket föreligger ellernära prövasom
bankinspektionen, frågerätt dettahar i bl. avseende.av som a.

13§

Enskildas förhållanden bolag fått tillstånd enligt denna lag fårtill som
obehörigen det allmännas verksamhet tillämpas ställetinte Iröjas. i

bestämmelserna sekretesslagen 1980:100.i

§Regeln i dag sekretessbestämmelser 23 §i FiL och 44 FkL.motsvaras av
§Den har utformats efter kap.i 1 6 BRL. Kretsen demmönster av som

omfattas regeln har inte angivits. Kommittén har emellertid inte avsettav
någon ändring förhållandenai för finansbolag eller fondkommissionsbolag
såtillvida ocksåde uppräknas i angivna paragrafer träffas denatt som nu av
föreslagna någotlydelsen, vidare. Den omfattar alltså inte baraärsom nu
angivna styrelseledamot, befattningshavare eller harellerärannan som
varit också på fåttverksam i bolaget den kännedomsättutan annatsom om
förhållanden omfattas tystnadsplikt, revisor. Regeln sank-ärsom av ex.

§tionerad enligt 20 kap. 3 BrB.
Den hos bankinspektionen har tagit befattning med ärende enligtsom

omfattasKML sekretesslagen.av

4 kap. Kreditmarknadsbolag

Kreditmarknadsbolagen definierats §har i 2 kap. 2 aktiebolag vilka,som
fått tillståndbankinspektionens enligt KML bedriva finansieringsverk-att

tillståndskrävandesamhet. Definitionen innebär all finansieringsverk-att
måstesamhet enligt KML bedrivas i kreditmarknadsbolag. företags-Denna

form således innefatta dekommer nuvarande finansbolagen och kredi-att
taktiebolagen. instituts verksamheter har beskrivitsDessa i avsnitt 8.1 resp.
8.2.

Eftersom finansieringsverksamhet,all med de undantag följer 3som av
§kap. 2 KML, skall kräva tillstånd oberoende verksamhetenav om avser

fast eller lös egendom, kommer vissa allmänna aktiebolag falla inäven att
under Sålundaföretagsformen kreditmarknadsbolag. bolagkommer som
driver finansieringsverksamhet omfattas FiL eftersominte desommen av
uteslutande finansierar fast egendom, vissa fastighetsrentingbolag, attex.

tillståndbehöva till verksamheten och därmed definitionsmässigt bli kredit-
marknadsbolag.

Förevarande kapitel rörelseregler för kreditmarknadsbolagen. Ka-upptar
pitlet, i delar har sin förebild i kommitténs förslag till 2 kap. BRL,storasom
har delats följandei underrubriker.upp

1-7 §§Verksamhet
8-10Kapitaltäckning §§

Särskilda bestämmelser 11-12 §§
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Verksamhet

I§

Ett kreditmarknadsbolag får bedriva verksamhet består lämnai attsom
kredit eller ställa för kredit eller på medverkagaranti tillsättannat
finansiering därutöver utföra förenliga med nämndatjänster ärsamt som
verksamhet.

paragrafenI den för kreditmarknadsbolagens tillåtnayttreanges ramen
verksamhet.

Kreditmarknadsbolagens verksamhet får beståendast i lämna kredit,att
påställa garanti för kredit eller medverka till finansieringsättannat samt

utföra andra tjänster förenliga med denna verksamhet. Verksam-ärsom
hetsområdet, har behandlats i den allmänna motiveringennärmaresom
avsnitt 8.3.5.1, så beskrivet det bolagen möjlighet driva iär att att stortger

verksamhet finansbolagen kreditaktiebolagen igörsett samma som resp.
dag. framgåttSom den allmänna motiveringen dockföreligger vissaav
skillnader förhållandei till finansbolagen och de allmänna aktiebolag som
bedriver finansieringsverksamhet.

Verksamhetsramen kreditmarknadsbolagen möjlighet verka överattger
hela kreditmarknaden framhållits i den allmänna motiveringen ärmen som
det inte något hindrar bolagen koncentrerar sin verksamhet och blirattsom
specialinstitut. Tvärtom det för vissa verksamheter förut-är närmast en
sättning så sker.att

Vilka tjänster förenligaskall med finansiell verksamhet kansom anses
frånskifta tid till förenlighetFör skall föreligga detärattannan. anses

emellertid inte tillräckligt tjänsten har samband finansiellamed denatt ett
verksamheten. Det krävs dessutom tjänsten inte står i konflikt med deatt
skyddsintressen kreditmarknadsbolagen har iaktta i sin verksamhet. Detatt
ankommer på bankinspektionen vid varje tidpunkt bedöma huru-ytterst att
vida kreditmarknadsbolagets verksamhet faller inom för vadramen som
enligt paragrafen tillåtet.är

det inte medAtt förenligt kreditmarknadsbolags verksamhetett attanses
placeringsförvärv fastigheter framgår den allmännagöra s. av av mo-

fårtiveringen. Fastigheten endast förvärvas led i rörelsenettsom ex.
fastighetsleasinyfastighetsrenting.inom för k.ramen s.

2§

kreditmarknadsbolag får andra fall §§Ett 3-6 för-inte i iän sägssom
eller för räkning innehavärva egen

aktie eller andel företag,i
emissionsbevis,
depåbevis eller
andel aktiefond.i

Med förvärv aktie eller andel företag jämställs förvärv rörelse,iav av
förvärvet hela eller obetydlig del rörelsen.inteom avser en av
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I paragrafen räknas den egendom förbjuden förvärva förär att ettupp som
kreditmarknadsbolag. Som framgått den allmänna motiveringen finnsav
enligt nuvarande reglering någoninte bestämmelse förhindrar finans-som
bolagen sådanförvärva egendom medan däremot de bankägda finans-att
bolagen och kreditaktiebolagen begränsade i dettaär avseende. I de följan-
de paragraferna stadgas dock vissa frånundantag aktie- andelsförbudetoch
i punkten 1 det viktigaste förbudet och vilket förbud ingåendeärsom
diskuterats i den allmänna motiveringen. Punkterna 2-4 egendomupptar

förbjuds följd förbudet förvärva aktier och andelar.attsom som en av
Angående innebörden emissionsbevis, depåbevis och andel i aktiefondav
hänvisas till kommentaren till 2 kap. §2 BRL.

kringgås möjligtdetlätt kunnaAktieförvärvsförbudet skulle attom vore
därförstycket jämställsandrarörelse. Iföretagsfritt förvärva ett annat

förvärvetrörelse,företag med förvärvaktie eller andel iförvärv omavav
vissa falldet i ärobetydlig del rörelsen. Attintehela eller avavser en

organisations-rörelse i k.kreditmarknadsbolag förvärvaförmöjligt att s.
därvid företagframgår organisationsföretag4 Medföretag somavsesav

kreditmarknadsbolagetstillanknytningverksamhet hardriver närasomen
verksamhet.

3§

Ett kreditmarknadsbolag får förvärva aktier och andelar företag, vilkai
uteslutande har till syfte förvalta fast egendom eller tomträttatt som
förvärvats för bereda bolaget lokaler för verksamheten eller föratt att
tillgodose därmed sammanhängande behov.

Detta undantag från aktie- och andelsförbudet helt medöverensstämmer
det finns intaget i §2 kap. 3 BRL. Den angivna förvärvsmöjlighetensom
finns enligt gällande förreglering samtliga finansbolag för flertaletoch
kreditaktiebolag.

4§

Efter tillstånd bankinspektionen fär kreditmarknadsbolag förvärvaettav
aktie eller andel svenskt eller utländskti företag med verksamheten som
har anknytning till bolagets verksamhet. Tillstånd skallnäraen ges om

Ärhinder inte från allmän synpunkt. förvärvet principiellmöter av
betydelse skall inspektionen överlämna ärendet till förregeringen pröv-
ning.

förvärvFör aktie på grund fondemission krävs tillstånd.ingetav av
Med förvärv aktie eller andel företagi första stycketiav som avses

jämställs förvärv rörelse, förvärvet hela eller obetydliginteav om avser en
del rörelsen.av

Paragrafen, ytterligare undantag från förvärvsförbudet iutgör 2ettsom
kreditmarknadsbolagensreglerar förvärva aktier och andelar irätt k.att s.

organisationsföretag, dvs. företag driver verksamhet harsom en som en
anknytning till kreditmarknadsbolagetsnära verksamhet.
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Som framgått kommentaren till 2 kap. §4 skall den verksamhetav som
kreditmarknadsbolag fått tillstånd driva framgå bolagsordningen,ett att av

vilken skall godkännas bankinspektionen i samband tillståndspröv-medav
ningen. Om den i bolagsordningen angivna verksamheten begränsadär mer

vad följer § blir bolagets möjligheterän l till förvärv organisa-som av av
tionsföretag mån begränsad.i motsvarande

Förvärv enligt paragrafen förutsätter bankinspektionens tillstånd. Av 6
kap § följer18 inspektionens beslut kan överklagas till regeringen. Omatt

tillståndsärende principiell vikt har bankinspektionenär emellertidett av
enligt förevarande paragraf skyldighet hänskjuta ärendet till regering-atten

för prövning. Rekvisiten för tillstånd har behandlats deni allmännaen
motiveringen avsnitt 8.3.5.3 jämföras med avsnitt 7.2.att

Paragrafen likställer förvärv aktie eller andel med förvärv rörelse.av av
Tillstånd till förvärv irörelse organisationsföretag fordras förvärvetav om

hela eller inte obetydlig del denna. Om förvärvet enbart gälleravser av en
obetydlig del och organisationsföretags rörelse har kommittén ansettavser

någon frånskada allmän synpunkt aldrig kan uppstå. Tillstånd erfordrasatt
därför inte sådanai fall. Förvärv rörelse i andra fall här inteän ärav anges
tillåtna. Detta följer 2av

5§

kreditmarknadsbolag,Ett medverkar vid emission aktier påsom en av
den allmänna marknaden, får efter tillstånd bankinspektionen för-av

aktierna. Bolaget skall dock dessa aktiervärva så det lämp-avyttra snart
ligen kan ske och år efter förvärvet. Om så sker skall §6 ägasenast ett
motsvarande tillämpning. Därvid skall dock § tredje6 stycket gälla.inte

Vad första stycket aktieri eftersägs inte åravyttrats ettom som
förvärvet gäller kreditmarknadsbolag, dotterbolagäven tillärettom som

bank, aktier banken förvärvat med stöd §övertar 2 kap. 5en som av
bankrörelselagen 98I 7:617.

Paragrafen reglerar kreditmarknadsbolagens möjligheter till förvärv av
emissionsaktier. Denna förvärvsmöjlighet ytterligare undantag tillutgör ett
förvärvsförbudet i 2 En motsvarande möjlighet för fondkommissions-
bolagen behandlas i 5 kap. 4

Tillstånd kan förgenerellt eller särskilt fall. Eftersom dessa bolag ärges
aktörer det gäller medverka vid fåremissioner dock förutsättasnär attnya

viss restriktivitet det gäller tillstånd.generellanär atten ge
förutsättning tillståndEn för till förvärv aktier enligt paragrafen är attav

aktierna ingår påi emission aktier den allmänna marknaden. Vilkaen av
olika situationer fråga framgårdet kan kommentaren till 5 kap.vara om av
4 aktierna ingåAtt skall i emission innebär, det gäller spridningnären av
aktier i bolag i samband med introduktion på den allmänna marknaden,ett

introduktionen måste omedelbart eller förestående.näraatt vara
Liksom bankernagäller för skall kreditmarknadsbolagens innehav av

emissionsaktier inom år från förvärvet. skillnad frånTill vadavyttras ett
gäller för frånbankerna finns ingen dispensmöjlighet denna begräns-som
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ningsregel. l stället stadgas aktierna inte har inom denatt, avyttratsom
angivna tiden, aktierna blir betrakta de förvärvade iatt som om vore
finansieringssyfte enligt 6 Av andra stycket framgår detsamma gälleratt
emissionsaktier överförs från moderbank till kreditmarknads-ettsom en
bolag jfr 8.3.5.3.avsnitt Innehavstiden beräknas då med utgångspunkt
från den tidpunkt då moderbanken förvärvade aktierna.

Konsekvensen ifrågavarande innehav emissionsaktier bliratt attav av
betrakta förvärvade enligt §6 kapitaltäckningskravet frånär ökar 8attsom
till 24 o innehavet måste beaktas vid tillämpning 12samt att av

6§

kreditmarknadsbolagEtt får andra falli §även 5 förvärvaän isägssom
aktier och andelar svenskt eller utländskti företag syfte medverkai tillatt
företagets långsiktiga anskaffande kapital.egetav

Aktie eller andel kreditmarknadsbolag förvärvat enligt förstaettsom
stycket skall finansieringssyftet uppnått.när äravyttras

kreditmarknadsbolagsEtt innehav aktier enligt första stycket får inteav
sådan omfattning förvärvet bolagets andel tilluppgårattvara av genom

tredjedel förän samtliga aktier bolag ellerrösterna imer en ettav av
aktiekapitalet. Om det uppenbart kreditmarknadsbolagetär att annars
skulle lida förlust eller eljest synnerliga skäl föreligger, får bolaget efter
medgivande bankinspektionen förvärva ytterligare aktier.av

bankägtFör kreditmarknadsbolags aktie- och andelsförvärv enligtett
första stycket finns särskilda bestämmelser i 12

Enligt paragrafens första stycke kreditmarknadsbolagen möjlighet tillges
förvärv aktier och såvälandelar i svenska utländska företag underav som en
särskilt angiven förutsättning. Denna förvärvsmöjlighet ytterligareutgör ett
undantag till förvärvsförbudet i 2 Förutsättningen för förvärvet detär att
sker i finansieringssyfte. kreditmarknadsbolagEtt påskall detta kunnasätt
medverka till långsiktigaföretags anskaffande kapital. Gränsenett egetav
mellan transaktionsförvärv tillåts enligt paragrafen och placeringsför-som

emellertid flytande.värv är I själva syftet med transaktionsförvärvet ligger
dock innehavstiden fårinte för lång. I paragrafens andra styckeatt vara
stadgas därför aktierna eller andelarna skall finansierings-näratt avyttras
syftet med fövärvet uppnått. Så fårär fallet företagetsnäranses vara
finansiering lämpligen kan påske Kreditmarknadsbolaget börsätt.annat
emellertid inte behöva innehavet aktier eller andelar förränavyttra av
bolaget erhållit rimlig kompensation för sitt risktagande. Av skäl som
angivits i den allmänna motiveringen avsnitt 8.3.5.3 har kommittén inte
föreslagit någon längsta innehavstid. Om aktierna eller andelarna inte har

inom fem år från förvärvet höjs emellertid kapitaltäckningskravetavyttrats
för placeringen från 24 till 100 °o jfr §.8

Eftersom syftet med förvärven inte får föröveratt ta ansvaretvara
verksamheten, begränsas enligt tredje stycket bolagens innehav aktier iav

företag till tredjedel dels för samtliga aktier företaget,rösterna iett en av
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dels aktiekapitalet. Bankinspektionen kan emellertid dispens från dessage
begränsningsregler det uppenbart bolaget skulle lidaär attom annars
förlust eller det anledning föreligger synnerliga skäl.om av annan

I paragrafens stycke erinras försista det bankägda kreditmarknads-attom
bolag finns ytterligare begränsningsregler vid förvärv aktier och andelar.av
Dessa finns intagnaregler i 12

Inte förminst den interna kontrollens skull det vikt kreditmark-är attav
nadsbolagen förtecknar de företag i vilka bolaget förvärvat aktier eller
andelar, tidpunkten för påförvärvet, storleken innehavet det röstetal isamt
företaget förenat med innehavet.ärsom

7§

Oavsett vad föreskrivs §§1-6 får kreditmarknadsbolagi förett attsom
skydda fordran

på offentlig auktion, fondbörs eller sådan marknad §2iavsessom
andra stycket lagen 1979:749 Stockholms fondbörs eller vidom ex-
ekutiv försäljning egendomköpa eller säkerhet förär utmätt utgörsom
fordringen och

det finns anledning bolaget skulle lidaatt anta attom annars av-
sevärd förlust, betalning för fordran egendomöverta utgörsom som
säkerhet för fordringen eller egendom.annan

Vad gäller inte aktie.sagtsnu egen
utbyte egendomI har köpts eller enligt förstaövertagits stycketmot som

får kreditmarknadsbolag förvärva aktier bolag bildatsi förett ett som
förvaltning egendomen eller för fortsättande med denna bedrivenav av en
verksamhet.

Om aktier har förvärvats enligt första eller tredje fårstycket kredit-
marknadsbolaget, uppenbar fara föreligger för kreditmarknads-attom
bolaget lider förlust, förvärva ytterligare aktier bolag.iannars samma

Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får kredit-
marknadsbolaget, aktiebolaget överlåter tillgångar tillsina ettom annat
aktiebolag, byta dessa aktier aktier det andra bolaget.iut mot

egendomDen kreditmarknadsbolaget förvärvat enligt dennasom para-
graf skall så det lämpligen kan ske och det kanavyttras närsnart senast

förlust för bolaget.äga Har egendomen inte inomutanrum avyttrats tre
år från förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

enligt dennaFörvärv paragraf skall anmälas till bankinspektionen.

Bestämmelsen §2 kap. 7 BRL och har innebörd imotsvarar samma som
jfrBRL avsnitt 7.2.3.7.4. Oavsett förvärv fast eller lös egendomettom av

får ligga utanför det § tillåtnai 1 verksamhetsområdet och hinderutananses
de följande begränsningsreglema får kreditmarknadsbolag enligtettav

första stycket under förutsättning gäller för bank förvärvasamma som
egendom varje slag för skydda fordran. Dock gäller enligt andraattav
stycket inte fåraktie förvärvas. Egendom har förvärvats enligtatt egen som
första får tredjestycket enligt stycket bytas aktier bolagiut mot ett som
bildats för förvaltning den förvärvade egendomen föreller fortsättaattav

med egendomen bedriven verksamhet.en
framgårfjärde stycket kreditmarknadsbolag förvärvatAv haratt ett som
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får aktier iaktier enligt första eller tredje stycket förvärva ytterligare samma
bolag förlust.det finns fara bolaget liderattom annars

Om kreditmarknadsbolaget enligt förevarandedet aktiebolag i vilket
fåröverlåter tillgångar på aktiebolagparagraf förvärvat aktier sina ett annat

kreditmarknadsbolagen femte stycket sina aktier aktier ienligt byta motut
det Övertagande aktiebolaget.

Egendom förvärvat med förevarande paragraf skallbolaget stödsom av
bolaget så och avyttringdet lämpligen kan ske näravyttra snart senast en

årkan förlust innehav krävs bankin-för bolaget. Föräga överutan trerum
spektionens medgivande.

Liksom det förutsätts bankinspektionengäller bankverksamhetnär att
särskild åt med stöd denna bestämmelse. Iuppmärksamhet förvärvägnar av

likhet med kreditmarknadsbolagen tillvad gäller för bankerna skallsom
inspektionen förvärv med paragrafen. Enligtanmäla de stödgörssom av

ifrågavarande gångförvärvnuvarande praxis skall bankerna rapportera en
året.om

Kapitaltâckning

i principI den allmänna motiveringen har slagits fast kapitalkravet föratt
på kapitaltäcknings-samtliga institut kapitalmarknaden skall utformas som

på tillgångssidan.regler siktetarsom
8.3.5 föreslås paragraferMot bakgrund diskussionen i avsnitt treav

§§.kreditmarknadsbolagen, nämligen 8-10 Irörande kapitaltäckning för
§ innehåller§ medan 9 be-8 regleras kapitalkravet för olika placeringar

§ innehållerberäkning. 10 regler konsoli-stämmelser kapitalbasens omom
derad kapitaltäckning.

8§

kreditmarknadsbolag skall kapital till lägsta beloppEtt ha vissteget som
bolagets tillgångar, garantiför-betryggande förhållande till ingångnaiär

kapitalmarknaden innebärbindelser och andra åtaganden på ensom
kreditrisk för bolaget placeringar.

betryggande den enligt 9 § beräknadeDet kapitaletegna anses om
kapitalbasen till belopp sammanlagtuppgår lägst ett motsvararsom

fordringar ellervärdet placeringar utgörsprocent som aven av av-
§garantiförbindelser för vilka har ställts säkerhet i2 kap. 9 Bsom avses

bankrörelselagen 1 987:617,
fordringar ellerfyra värdet placeringar utgörsprocent avav av som—

kap. 9 § Cgarantiförbindelser för vilka har ställts säkerhet i2som avses
lös egendombankrörelselagen och därmed jämförbar säkerhet, eller av

bolaget upplåtit till nyttjande,som
med efterställd betalningsrätt pååtta värdet fordringarprocent av av-

bankrörelselagen hänförsaktiemarknadsbolag och placeringar enligtsom
till §2 kap. 9 E,

placeringar aktier ochetthundra värdet utgörsprocent som avav av-
frånandelar enligt § och fem årförvärvats 6 inte inomavyttratssom

förvärvet samt
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sådanaplaceringarvärdettjugofyra övriga utomprocent somavav-
fjärde stycket.iavses

nämligentill följande värden,Placeringar skall tas upp
§ till sitt9 2 harfordringar för vilka i avsatts,avsesreserver som

bruttovärde,
till nettovärde,tillgångar sittövriga

tillkreditgivning, nomi-knutna till sittgarantiförbindelser, ärsom
nella belopp,

nominella beloppgarantiförbindelser till halva sittövriga samt
belopp,till nominellakapitalmarknadenandra åtaganden på sitt om

bankinspektionenbemyndigande, ieller, efter regeringensinte regeringen
lägre belopp.föreskrift angivit ett

§92 kap. Aför sådana placeringar ikapital krävsEget avsessom
§omfattas bestämmelserna 10bankrörelselagen eller isom av .skall placeringardenna paragrafVid tillämpningen utgörs avsomav

med fordringarjämställasupplåtit till nyttjandefast egendom bolagetsom
fast egendom.för vilka säkerheten ipanträttutgörs av

efter förebild i BRL och FkL.Paragrafen utformats delvishar
tillkapitalkreditmarknadsbolag skall haförsta stycketI egetatt ettanges

tillgångar,förhållandebetryggande i till bolagetsbeloppvisst lägsta ärsom
kapitalmarknadenåtaganden påandraingångna garantiförbindelser och

placeringar.innebär kreditrisk för bolagetsom en
betryggande vilket kapitalkravochNär det kapitalet skall somansesegna

andra stycke.framgår paragrafenssålunda placeringaruppställs för olika av
tvåriskklasser. De lägsta klassernadelats in i femHärvid har placeringarna

högsta klasser-med liten förlustrisk. De1 % placeringar4 omfattarresp.
placeringarna. 8-pro-% riskbetonade24 100 omfattar de mestna resp.

förlagslånomfattar tillnormalriskklassen ochslutligencentsklassen utgör
BRL2 §i kap. 9 Esådana placeringar BRLaktiemarknadsbolag och som

haaktiemarknadsbolagBeteckningenhänförs till 8-procentsklassen. avses
värdepappersmarknaden. I den1985:571i lageninnebörd omsamma som

svenskt aktiebolagaktiemarknadsbolag§ definieraslagens 4 somsom
fondbörs eller ivid Stockholms trättinregistreradeutgivit aktier är somsom

aktiebolagbörsbolag svensktsådana aktier ellerutgivarestället för somav
pådenne begäran skallfondkommissionärträffat medavtal att angeom

sälja aktier i bolagetköpa ochpå och till dessa kurseraktier i bolagetkurser
aktiemarknadsbolag harföretagOTC-bolag. Förlagslån till andra än

24-procentsklassen.därför hänförts tillriskfyllda ochbetydligtansetts mera
för vilka säker-omfattar placeringar4-procentsklassernaochl-procents-
kvalificeraddärvid vissSådan säkerhet förutsättshet har ställts. art.avvara

sådana räknas i 2l-procentsklassenförsäkerheterDe är uppsomsom avses
bostadsfastighetjordbruks-, affärs- och§ däribland ikap. 9 BRL, panträtt

uppskattningsvärde. För 4-procentsklassenegendomensinom 75 °o av-av
§ därmedi 2 kap. 9 C 1 BRL ochsådana räknassäkerheter som uppses

jämförbara säkerheter.
kreditmark-också hänförts lös egendomharTill 4-procentsklassen som

leasingobjekt. Somupplåtit nyttjande, dvs.nadsbolaget till närmare ut-
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vecklats i avsnitt 7.2.3.8 har säkerheten vid sådan leasing, eller snarare
äganderätten till leasingobjektet, kvalificeradeansetts artvara av samma

När det gäller leasing fast egendom har dennasagts. verksam-som ovan av
het i kapitaltäckningssammanhang böra jämställas med belåningansetts av
fast egendom inteckningssäkerhet, vilket innebär fastighetmot att typen av
blir avgörande för graden kapitaltäckning.av

Av skäl angivits i avsnitt 7.2.3.8 har factoring hänförts till 8-pro-som
centsklassen. 24-procentsklassen har utformats uppsamlingsklass försom en
alla placeringar inte hänförts någontill riskklass. Dit hänförssom annan
sålunda aktie- och andelsförvärv §enligt 6 under förutsättning aktiernaatt
och andelarna inte innehafts längre tid fem år. I fall hänförsän annat
placeringen till 100-procentsklassen. 24-procentsklassen omfattar också
fordringar med villkorad återbetalningsskyldighet. Vad härmedsom avses
framgår kommentaren till 12av

I tredje stycket till vilka värden olika placeringar skallanges tas upp.
I fjärde stycket hänvisning till 2 §kap. 9 BRL de place-anges genom en

ringar förenade med ingenär eller mycket liten förlustrisk och för vilkasom
därför inte uppställts något kapitalkrav. deI placeringar för närvarandesom
enligt motsvarande bestämmelser inte kräver täckning i kapital ingåreget
bl. fordringar och garantier för vilka kreditaktiebolag Enligtetta. svarar.
kommitténs förslag till ändring i BRL skall detta gälla fordringar ochäven
garantier för vilka kreditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag och fond-
handlarbolag Mot bakgrund bl. det auktorisationskrav och detsvarar. a. av
regelverk i övrigt uppställts för dessa bolag får de de inteävensom som-

de nuvarande kreditaktiebolagen såmotsvarar säkra fordranattanses en-
eller garanti sådant bolag för innebär mycket liten för-ettsom svarar en
lustrisk.

Femte stycket innehåller bestämmelse kapitaltäckning för place-en om
ringar i fastigheter leasas k. fastighetsleasinglfastighets-utsom genom s.
renting. Bestämmelsen innebär fastighetens bokförda värde skallatt utgöra
utgångspunkt för beräkningen och kapitaltäckning skall ske i förhållandeatt
till fastighetens beskaffenhet. Kapitaltäckning skall alltså ske med %1 i
affärs- och kontorsfastighet till 75 % det uppskattade värdet, medupp av
4 °o mellan 75 % och 100 % nämnda värde i sådana fastigheter samtav upp
till 50 °o värdet i industrifastighet med %8 i övrigt.samtav

9§

Med bolagets kapitalbas kapitaleget samtavses
garantifond, bildats tillskott aktieägare bolaget ellerisom genom av

förbindelser utfärdade bank eller bankinspektionen god-av annan som
känt, intill belopp fem gånger bolagets aktiekapital,ett motsom svarar

fyrtio belopp, sådana bolagetsprocent ett motav som svarar reserver
2 kap. §i 8 andra stycket bankrörelselagen 1987:617 ochsom avses

för aktier intill belopp sammanlagt bolagetsettreserver motsom svarar
kapital,eget samt
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skuldför-andraförlagslån ochnominella värdetdet upptagnaav
borge-först efter bolagets övrigamedför till betalningbindelser rättsom

kapital.bolagetsintill beloppnärer egetmotett som svarar

bola-Kapitalbasenbegreppet kapitalbas. utgörsI paragrafen definieras av
1-3. Vadfår likställas enligtvad därmedkapital ochegetgets som avsessom

framgår ABL.med kapitaleget av
får garantifond,likställas§ med kapitalI 7 FiL stadgas egetatt som

förbindelserfinansbolaget elleraktieägare ibildats tillskott ut-genom av
central föreningsbank ellerSparbank,färdade i bankaktiebolag, annan som

gånger bola-femmotsvarandegodkänt, intill beloppbankinspektionen ett
garantifondkreditaktiebolag gällerflertaletaktiekapital. För utanattgets

garantifonderna intekapital. Eftersomfår medbegränsning likställas eget
börgarantiförbindelser,ocksåbestår kapitalendast inbetalat utan avav

begränsningut få med kapital. Denfullt jämställasgarantifond inte eget
punktenI Ibör kunna godtas.för finansbolagendärvidlag uppställtssom

kapital intillfår jämställas medsåledes garantifondstadgas ettegetatt
gånger aktiekapitalet.fembelopp motsvararsom

kapitalockså medupplåningsrättsregel medgerFiLzs nuvarande egetatt
gällandei denmed motsvarighetfår % reserveringarlikställas 40 nuav

utlåning, garantiförbindelser,§ förBRLbestämmelsen i 2 kap. 9 reserver-
dockförlagslån, båda fallenioch obligationerutländska valutor samt-

Motsvarandekapital.bolagetsbelopphögst intill egetmotsvararett som
ochutländska valutorförkreditaktiebolag. Reservergäller för flertalet

omfattasreserveringarförekommer dock inte. Utöverobligationer avsom
förockså upptagits reserveringar§ förslagetgällande 9 BRL, har i2 kap.

Reserveringarpunkten 2.på leasingobjekt.och överavskrivningaraktier
tillockså i förslagettagits medpå leasingobjekt harför överavskrivningar

ändring i BRL.
alltså capitalförvärvaktieförvärv,Reserveringar för ventureavsersom

harförslagetregelbundet komma ske. Ifår förutsättasenligt 6 samt-att
behandlade.alltså demedtagits,liga förekommande reserveringar även nu

någon reserveringarnadelmöjligheten inräknakommittén harInom att av
måsteifrågasätts. Kapitalbasenkapitalbasför capitalförvärvventure som

innebärtill bolaget. Dettarelativt fast knutetkapital är attutgöras somav
iingå för det fall riskeni kapitalbasenaktier inte börförreserverna

regelmässigt kan beräknassådanverksamheten bedöms att reservernavara
emellertid för-skeruppkommande förluster. Normaltåtgå täckningför av

särskildaanvänds. Endast ivinstmedeldisponiblalusttäckning attgenom
frågaförutsätts härobeskattade Detundantagsfall förbrukas varareserver.

anspråk för för-inormalt kommerreserveringar, inte att tassomom
påbehandla dessaanledningdärför inte funnitlusttäckning. Kommittén har

reserveringar.sätt än gängseannat
kreditmarknads-i följdfår 40 °oEnligt punkten 2 även avav reserver

nyttjande inräknas iupplåtits tillpå egendomavskrivningbolagets som
det kapitalet.kapitalbasen intill belopp motett egnasvararsom



Specialmotivering 2251988:29SOU

överavskriv-inräkna reserveringar förMöjligheten i kapitalbasenatt
år 1982, sedanbankinspektionen redanningar på leasingobjekt föreslogs av

fått utredai uppdraginspektionen ekonomidepartementet närmareattav
fråganfråga. ledde inte till lagstiftningbl. denna Förslaget över-utana.

kreditmarknadskommittén.lämnades till
påbankinspektionen överavskrivningarI sin utredning konstaterade att

svårighet ileasingobjekt åtminstone del konsolidering. Entill utgören
Riskenemellertid vad reellt riskkapital.sammanhanget avgöra ärär att som

också leasingobjek-såsom bankinspektionen konstaterade,nämligen,är att
värdekraftigt och bli lägre detvärde kan reduceras änt.o.m.tets som

det gäller avskrivningberäknats enligt avskrivningsplanen. När av nya
kraftigt underobjektets värde i allmänhetleasingobjekt, sjunker nämligen

avskrivningsmetoden.åren beräknats enligtde första och lägreär än som
förhållandet. För kreditmarknadsbolagSenare inträffar det motsatta som

årföljd bör underskott i debedrivit leasingverksamhet under nyaen av
de gamla objekten och reellt riskka-objekten överskott iuppvägas ettav

däremotkreditmarknadsbolag kan detpital kan föreligga. Föranses nya
någonifrågasättas till del konsolidering.överavskrivningama utgörom

på leasingobjektöveravskrivningar skaEn förutsättning för delatt en av
konsolideringskapital bör medel redovi-kunna attaccepteras vara somsom

befaradepå inte erfordras för täckningöveravskrivningars konto avsas
förluster.

måste, bakgrundföreslagna bestämmelsenVid tillämpning den mot avav
rådföljerutgångspunkt bolagen de allmännavad anförts, attovan en vara

utfärdar.bankinspektionenför värdering och redovisning som

10§

aktieinnehav eller på harkreditmarknadsbolagOm sättannatett genom
driver någon formandel svenskt eller utländskt företagi ett som av

andelen till lägstdenna lag och uppgår tjugoverksamhet iavsessom
eller till motsvarandeaktiekapital eller motsvarandeföretagetsprocent av

andelar företagetröstetalet för samtliga aktier eller ilägst tjugo procent av
§§och 9fråga kapitaltäckning i 8skall, vad föreskrivs iutöver som om

eller lag, gälla följande.i annan
kapital-vid tidpunkt uppfylla delsKreditmarknadsbolaget skall varje

för bolaget, den del kapitalkravet företagetkravet dels i motsvararav som
fordringar bolaget eller företagbolagets andel kapitalet. För som somav

kapital.första stycket har på varandra krävs Detsammai inget egetavses
sålunda be-fordringar vilka sådant företag Detgäller för ett svarar.

kapitalkrav.räknade bolagets konsolideradekravet utgör
tillgodoräknakapital får bolagetbolagetsVid beräkningen ävenegetav

tillaktierna eller andelarna företagetefter förvärvet ivad avsattssom av
dock till högre beloppeller kapital,fritt bundet än moteget svararsom

Är tillföretaget dotterföretagandel kapitalet företaget.bolagets i ettav
eventuell goodwillkapitalet minskas med värdetskall detbolaget avegna

kapitaletsålunda beräknadevid förvärvet. Detuppkommit utgörsom
kapital.bolagets konsoliderade eget
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Med konsoliderat kapital får i motsvarande omfattning enligteget som
§9 likställas för utlåning garanttfond och förlagsbevisreserver m.m.,

Reserver för utlåning företageti får dock likställas endast tillm.m. m.m.
den del dessa uppkommit efter förvärvet aktierna eller andelarna iav
företaget. Garantifond får likställasinte till den del denna utgörs av
förbindelse utfärdats bolaget eller företag förstaisom av som avses
stycket. Förlagsbevis utgivits bolaget eller företaget får intem.m. som av
likställas dessa innehas bolaget eller företag förstaiom av av som avses
stycket. Reserver för utlåning garantifond och företaget utgivnam.m., av
förlagsbevis får heller likställas tillinte högre belopp änm.m. som svarar

bolagets andel kapitalet företaget.i Bolagets konsoliderademot egetav
kapital och vad därmed får likställas bolagets konsolideradeutgörsom
kapitalbas.

1 fråga utländska företag beslutar bankinspektionen beräk-om om
ningen kapitalkrav och kapitalbas.av

Regeringen eller, efter bemyndigande,regeringens bankinspektionen
får, samband medi tillstånd lämnas enligt besluta4 vad iatt att som
denna paragraf stadgas skall tillämpning fråga andeläga iäven om som

mindre första stycket.är än isom anges

Paragrafen innehåller regler konsoliderad kapitaltäckning och har ut-om
formats i huvudsaklig överensstämmelse med §2 kap. 10 BRL. Innebörden

det konsoliderade kapitaltäckningsförfarandet har beskrivits i kommen-av
till nämnda lagrum.taren

Särskilda bestämmelser

I1§

kreditmarknadsbolagEtt får bevilja kredit och lämna garantiförbindelse
endast säkerhet fast eller lösi egendom eller form borgen.imot av
Bolaget får dock avstå från sådan säkerhet den kan obehövligom anses
eller det föreligger särskilda skäl avstå från säkerhet.attom annars

Paragrafen, har sin förebild i 2 kap. §12 BRL, reglerar det formellasom
säkerhetskravet för kreditmarknadsbolagens finansieringsverksamhet.
Kommittén har emellertid inte funnit erforderligt särskilt kreditatt attange
endast får beviljas kredittagaren goda grunder förväntaskan fullgöraom
låneförbindelsen. Säkerhetskravet ingår led i skyddet för placerar-ettsom

medel. Enligt fårparagrafen kreditmarknadsbolag bevilja krediterettnas
och lämna garantiförbindelser endast betryggande säkerhet i fast ellermot
lös egendom eller i form borgen. Endast bolaget bedömer säker-attav om
het obehövligär eller det finns särskilda avståskäl från säkerhet, fårattom
bolaget blanco-krediter. Exempel fall där säkerheter normalt ärge
obehövliga kreditgivning till vissa säkrautgör kredittagare, såsom staten,

Ävenkommuner, riksbanken, riksgäldskontoret och banker. vid kortfristig
kreditgivning till näringsidkare i och för deras rörelse formella säkerheterär
ofta obehövliga. påExempel fall där finnsdet särskilda skäl avstå frånatt
säkerheter kontokortskrediterutgör och andra masskrediter.s.

Bestämmelser formellt säkerhetskrav återfinns enligt nuvarande 0rd-om
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Förevarande bestämmel-bolagsordningar.kreditaktiebolagsflertaletning i
avsikten depå ochsäkerhet ärför kravetendast den attyttre ramense anger

framgå institutensfortsättningsvis skallsäkerhetskraven ävennärmare av
för dekanobligationsköpamaskyddet förMed hänsyn tillbolagsordningar.

upplåning obligationer,verksamhetfinansierar sininstitut motgenomsom
föreliggaparagrafeniavstå från säkerhetsådana skälsärskilda att avsessom

fåtal fall.endast i ett
formelltsäkerhetskravetinnebärnuvarande finansbolagenFör de en

i praktiken.någon förändringnyhet intemen

I2§

bank ellerhelt eller delviskreditmarknadsbolagEtt ägtär ettavav ensom
nedande förutsättningarendast undermoderföretag till bank får som

sags
enligtandelar 6förvärva aktier och

efterställdmedandel ellerförbehåll vinstkredit med ibevilja2. om
betalningsrätt samt

får bedrivas iverksamhet sådanfinansiellbedriva än somannan
bank.

§ verksamheter ienligt 8 förkapitalkravetsammanlagdaDet avsessom
bankenstidpunktvid någon överstigastycket fårförsta inte tre procent av

Ägs kreditmarknadsbo-kapitalbas.konsolideradeeller moderföretagets
bank, skalltillbanker eller moderföretagdelvis fleralaget helt eller av

dessaden månkapitalbaser läggaskonsoliderade iföretagens samman,
paragraf.enligt dennaanspråkinte tagits i

Är Sparbankernas Banktillkreditmarknadsbolaget dotterföretagett
andra stycketenligtfår sammanläggningBank,eller Föreningsbankernas

föreningsbankernas konso-respektive de centralasparbankernasske med
enligt dennadessa anspråkden mån ikapitalbaser, inte tagitsliderade i

paragraf.

ingår bank-ikreditmarknadsbolagför debehandlarParagrafen rätten som
tillåtna bank.föraktiviteter intevissa ärsigkoncerner ägnaatt som

fårinte drivabank självbeskrivs verksamheterI första stycket de som en
kredit-tillåtna bankkoncemensförförutsättningarunder vissa ärsommen

på de villkorförsta punkten,således enligtmarknadsbolag. bolag fårDetta
och utländskai svenskaoch andelarenligt 6 förvärva aktiergällersom

anskaffandelångsiktigamedverka till företagetsföretag i syfte egetatt av
få ske i§ förvärven endasttill 6 skalli kommentarenkapital. Som nämnts

ocksåaktierInnehavetplacering. ärfinansieringssyfte och inte avsom en
fårför aktierna intesådan röstetalet över-till omfattningbegränsat atten

aktiekapitalet.elleri kundbolagettredjedel samtliga aktierstiga aven av
kreditmarknads-ägdabankkoncemenandra skall detEnligt punkten av

medförbehåll andel i vinst ellervidare få bevilja kredit medbolaget om
därvidefterställd betalningsrättefterställd betalningsrätt. Kredit med avses

framgårandra Slutligeninnefatta förlagsbevis ochinte avmasspapper.
också be-kreditmarknadsbolag skalldessa rätttredje punkten attatt ges

får Det kanbedrivas i bank.verksamhet intedriva finansiell somannan
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fråga förvärva inte avsedda för denärattex. vara om papper som
allmänna förlagslånmarknaden och har ställning mellan ochett ettsom en
aktieförvärv. Vidare kan det sig viss projektfinansieringröra typom en av

villkorslån, avstår fråneller där kreditgivaren inte bara tillrätt räntasnarare
från själva lånebeloppet, slår ocksåprojektet fel. kan detäven Härutan om

fråga finansieringsverksamhet i form fastighetsleasing intevara om av som
tillåten i banken. Bestämmelsen avsedd fånga framtidaär är även att upp

tillåtsriskverksamheter, inte bank under förutsätt-desom en men som
tillåtnaningar i paragrafen bör för kreditmarknadsbolagettsom ges vara

ingår i bankkonoem.som en
För förhindra förluster i kreditmarknadsbolagets riskfylldaatt att mera

påverksamheter smittar sig bankenmodern, så förmågadessatt attav
ifråga,fullgöra sina förpliktelser kan har i andra stycket intagitssättas en

regel begränsar möjligheten delta i de verksamheter iattsom som anges
Sålundaförsta stycket. stadgas det sammanlagda §kapitalkravet enligt 8att

ifrågavarande fårför verksamheter aldrig överstiga bankenstre procent av
eller moderföretagets konsoliderade kapitalbas. Om kreditmarknadsbola-

flera banker moderföretag tilleller bank skall därvidägsget av samman-
läggning bankemasmoderföretagens konsoliderade kapitalbaser ske iav

månden anspråkdessa inte redan tagits i enligt paragrafen. Innebörden av
bestämmelsen har förklarats i den allmänna motiveringen, avsnittnärmare
8.3.5.8. tredjeAv skäl där stadgas i stycket moderban-angetts att,som om
ken Sparbankernas Bank eller Föreningsbankernas Bank, vid beräk-är

fårningen riskramen enligt andra stycket, sammanläggning ske medav
föreningsbankernassparbankernas de centrala konsoliderade kapital-resp.

mån anspråkbaser i den dessa inte tagits i enligt paragrafen.

5 kap. Fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag

Fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag har definierats i 2 kap. 3 och
4 §§, fondkommissionsbolag fått tillstånd be-aktiebolag vilketett attsom
driva aktiemarknadskommission eller penningmarknadskommission och
fondhandlarbolag aktiebolag vilket fått tillstånd bedrivaett att pen-som
ningmarknadshandel. olika verksamheterna har definierats i kap.De 1
2-4 medan bestämmelserna tillstånd finns i 3 kap.om m.m.

framgåttAv den allmänna motiveringen i kapitel 9 har kommittén i 5att
kap. KML samlat rörelsereglema beträffande nämnda bolag. Bestämmel-

från såi kapitlet har i huvudsak överförts och utformats deFkL ärattserna
tillståndtillämpliga de verksamheter dessa bolag beviljassamtliga kan att

såledesföreslagna bestämmelserna omfattar de penning-Deutöva. även
marknadsaktörer inte omfattas den gällande lagstiftningen.som av

motiveringen har kommittén redovisat förutsätt-I den allmänna även
införandet handlarmarknad i aktier, aktiemarknadshan-ningarna för av en

tillräckligtden svenska marknaden intedel, och därvid funnit ännu äratt
handlar-förberedd så genomgripande förändring. För det fall dennaför en

funktion återfinnas på den svenska marknaden i framtidenkommer äratt
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för den verksam-kapitel med reglermöjligt komplettera dettadet ävenatt
heten.

följande underrubriker.Kapitlet har indelats i

§§Verksamhet 1-11
§§12-14Kapitaltäckning

§§15-21Särskilda bestämmelser

Verksamhet

l§

bedriva yrkes-fondhandlarbolag fårfondkommmissionsbolag ochEtt ett
fondpapper därutöver utföra tjänsterhandel med ärmässig samt som

med nämnda verksamhet.förenliga
skallfondkommissionsbolagkapitel föreskrivsVad detta ägai omsom

fondhandlarbolag.motsvarande tillämpning för

§ följande.13 stadgasI FkL

fondkommissionsrörel-får, underlättaFondkommissionsbolag för att
dennai samband medsen,

§enligt 21kredit säkerhetlämna mot
§enligt 20under förutsättning avtalmedel konto attmottaga

har träffats
räkning med den be-värdepapper försälja och bytaköpa, egen

§§i 15 och 16gränsning som anges
emissionmedverka vidgaranti ellerlämna sättannatattgenom

på marknadenfondpapper den allmännaav
till förvaring ellervärdehandlingarfondpapper och andramottaga

förvaltning
värdepapper.råd medel ilämna placeringom av

tillståndfondkommissionsbolag efterfårOm särskilda skäl föreligger,
iverksamhetbankinspektionen änutöva även som angesav annan

första stycket.

detNär gäller bankernas verksamhet har kommittén inte funnit det nödvän-
digt tillåtetlängre exakt vad för bank. I stället har kommit-äratt ange som
tén valt försöka konkretisera bankverksamheten i definition medatt en
relativt innehåll,generellt till ledning för tolkningen begreppetoch av-
bankverksamhet därefter vilka verksamheter i princip ärangett som-
förbjudna för bank. uppnåGenom detta har kommittén försökt störreen
flexibilitet i lagstiftningen. sålunda liggaNya verksamheter kan inomanses
banks verksamhetsområde blirdetta direkt i lagen. Det iutan att angetts nu
sista hand bankinspektionen gårhar mellanavgöra gränsenattsom var
tillåten och otillåten verksamhet för bank.en

fondkommissionsbola-föreslår förändring förKommittén motsvarande
kom-vid sidanden uppräkning verksamheterI stället för som omgen. av

tillåten lämpligt ihar kommitténmissionsrörelsen skall attansett enanses
fånga tillåtna verksamheternaVerksamhetsbeskrivning söka in degenerell

för fondkommissionsbolag.ett
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3 kap. erhållandeI denna lag har kommittén förutsättningarna förangett
bankinspektionens tillstånd be-bedriva de olika verksamheterattav som

skrivs i första pålagens kapitel. I 2 kap. behandlas de olika instituten
kapitalmarknaden. kommissionsbolag utföra aktiemarknadskom-Ett kan

dvs.mission den nuvarande fondkommissionsrörelsen och penningmark-
nadskommission. bolag därjämte, uteslutande, be-Ett eller attsom avser
driva penningmarknadshandel skall benämnas fondhandlarbolag. Framde-

såles kan ställning till och i fall i vilken aktiemark-utsträckning,tas om,
sådananadshandel skall förenas medkunna verksamheter.

De verksamheter dag får förenas medi fondkommissionsrörelsen harsom
När§uppräknats i den återgivna 13 föreslårFkL. kommittén dennaattnu

uppräkning bort kommittén ingen ändring i sak. Fondkommis-tas avser
sionsbolagen skall, liksom givetvis fondhandlarbolagen, sålunda i fort-även
sättningen kunna bedriva de uppräknade verksamheterna.

detNär gäller för fondkommissionsbolagensnärmare gränsernaatt ange
verksamhet föreslåshar kommittén i likhet med vad för banker ochsom-
kreditmarknadsbolag föreslagit vissa hjälpregler för konkretiseraatt-
gränsdragningen. fårFör banker och kreditmarknadsbolag placeringsför-

får sådantaktier inte förekomma. En särskild regel med innehållvärv harav
därför föreslagits från vilken sedan antal undantag föreslås gälla. Inteett
heller för fondkommissionsbolagen bör placeringsförvärv fastigheter,av
aktier tillåtna.och andelar Kommittén förbudet avseendeattvara anser
fastigheter inte uttryckligen behöver i lagtext. Aktier andelaroch kananges
förvärvas led i rörelsen inom särskild det k. handels-ettsom en ram, s.
lagret. Detta behandlas i 2 När det gäller de andra förvärv, isom anges

§15 FkL, kommittén dessa ligger inom för fondkommis-attanser ramen
sionsbolagets verksamhet det särskilt behöver Det gällerutan att anges.

obligationer, förlagsbevis och andra värdepapper avsedda för denex.
allmänna marknaden. Organisationsförvärv aktier behandlas dock sär-av
skilt i 3

Fondkommissionsbolagets möjligheter krediter begränsas regelnatt ge av
i 7 Sådana måstekrediter utvecklats under avsnitt 9.6.5närmaresom- -
alltid fårsäkerhet i värdepapper och inte ha självständigt syftemot ettges

skall endast för underlätta fondkommissionsverksamheten. Iutan attges
detta avseende inte någon förhållandekommittén förändring igöraattavser
till vad gäller.som nu

Frågan bolagens möjligheter medel konto har kommit-att mottagaom
behandlat föreslås såtillvidatén under avsnitt 9.6.3. Här förändringar att

medlen enligt huvudregeln måste avskiljas frånoch undantag huvud-att
regeln endast får medlen skyddade garanti eller försäkring,göras ärom av

godkänts förändradebankinspektionen. De förutsättningarna fram-som av
går förslagets 6av

Fondkommissionsbolagen §har enligt 13 FkL möjlighet medverka vidatt
emissioner på den allmänna marknaden. Om bolag i samband därmedett
har tillstånd pålämnat garanti krävs för förvärv aktier grunden av av
garantiåtagandet. Kommittén har inte funnit anledning ändra detta krav
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framgårvilket 4av
verksamhetEn viktig del fondkommissionsbolagens är mottagaattav

råd placering ioch lämnavärdepapper för förvaring eller förvaltning att om
värdepapper. detta fortsättningsvis kommerKommittén förutser ävenatt

behöverbolagen detta särskiltväsentlig uppgift för attatt utanvara en
verksam-framgå uppgift blir liksom flertalet andradefinitionen. Dennaav

mån verk-föremål granskning i vad bolagensheter för bankinspektionens
tillstånd. anmärkasbeviljat Här skall endastsamhet faller inom förramen

föremål föråtaganden värdepappersförvaltning kan blii samband medatt
kapitaltäckningskrav.

på bolagen självaLiksom för närvarande bör det i första hand ankomma
tillåtengår ochhjälp motiv tolka mellanmed lagtext och gränsenatt varav

samråd med bankinspek-otillåten Uppstår osäkerhet bör skeverksamhet.
också, verksamhetså kan det innantionen. Om bolaget önskar en ny

erhålla den tilltänktapåbörjas, från förhandsbeskedinspektionen ett om
tillåtna området.för detverksamheten faller inom ramen

Den kommittén ordningen med vidare verksamhetsbegreppföreslagnaav
påflera områden emellertid i utsträckning bankinspektio-bygger stor

på bankområdettillsynsverksamhet. Liksom krävs det här in-attnens
ingående verksam-spektionen följer bolagens utveckling och vakar över att

grundtankarheten i allt förenlig med den föreslagna lagstiftningen och deär
ligger bakom denna.som

får§ FkL fondkommissionsbolag inte utfärda obligationer,I 14 attanges
förlagsbevis andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Ieller

upplåningsmöjlighetenden allmänna motiveringen, avsnitt 9.6.6, har för ett
fondkommissionsbolag behandlats. Kommittén har därvid konstaterat att

påfondkommissionsbolag i lag bör från upplåning deninte avskuretett vara
allmänna Därvid har jämförelse gjorts med kreditmarknads-marknaden.

kommitténbolagen, enligt vad under avsnitt 8.3 utvecklatnärmaresom
föreslås låna på marknaden. alltsåkunna Motsvarande bör gälla förupp
fondkommissionsbolagen. bolagsordning bör framgå dederasAv om avser

utnyttja denna möjlighet. Bolagsordningen fastställs i samband medatt
tillståndsprövningen. Inom för riksbankens emissionskontroll harramen

återkommande sådan upplåningriksbanken möjlighet börprövaatt om
ståndkomma till kreditpolitiska hänsyn.av

Vad också sådana registreradehär värdepapper innefattarsägssom om
rättigheter för vilka avsedda allmäninte utfärdats, vilka förärpapper men
omsättning.

2§

Ett fondkommissionsbolag bedriva aktiemarknadskom-med tillstånd att
får aktie,mission inneha emissionsbevis, andel aktiefond och ekono-i

föreningmisk led rörelsen. Anskajfningsvärdet sådana värde-iettsom av
får uppgå till högst miljoner eller till vadtjugofem kronorpapper som

fyra den bolagetsgenomsnittliga årsomsättningen imot procentsvarar av
kommissionshandel under de fem föregående kalenderåren,närmast
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dock högst etthundra miljoner kronor. Om sådant fondkommissions-ett
bolag ingår koncern,i vilkeni ingår ytterligare fondkommissionsbolagen
eller bank med tillstånd bedriva aktiemarknadskommission gälleratt
dessa begränsningar för koncernen dess helhet.i sådant fall skalll
moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka värdegränser be-som

för de olika företagens innehavstämts värdepapper. fråga bolagIav om
har verksamt under femvarit kalenderår skall den genomsnittligasom

årsomsättningen ställeti den tid bolaget har verksamt.varitavse
Ett fondkommissionsbolag får, för underlätta verksamheten för-att

aktier moderbolagvärva i hinder bestämmelsen 7 kap. §i 1utanegna av
första stycket aktiebolagslagen 1975:1385. Detta gäller dock endast om
aktierna det slag §i 7 första stycket.är Anskaffningsvärdetsägsav som

det sammanlagda innehavet aktier och aktier bolagi iav annatav egna
den koncern bolaget tillhör får vid något tillfälleinte överstiga ettsom
belopp det för bolaget högsta tillåtna värdetmot tre procentsom svarar av
enligt första stycket.

Vid tillämpningen första stycket skall medräknas innehavav av
sådan aktie eller andel §i3 första stycket och 4som avses

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att ett
fondkommissionsbolag får inneha värdepapper första stycketisom avses
i omfattning där.större än som anges

§I 16 FkL behandlas den inom vilken fondkommissionsbolag kanettram
inneha aktier, emissionsbevis, andel i aktiefond och ekonomisk förening.
Detta det k. handelslagret.utgör s.

Fondkommissionsbolag kan ha tillstånd bedriva aktiemarknadskom-att
mission ocheller penningmarknadskommission. För de bolag bedriversom
penningmarknadskommission kan inget handelslager förekomma. Dessa
fungerar endast kommissionärer och inga affärer i portfölj.tarsom egen
Förevarande paragraf behandlar sålunda endast handelslagret för aktier.
Den berör därför inte heller fondhandlarbolagen tillståndgetts attsom
bedriva penningmarknadshandel såvida ocksådessa inte tillståndgetts att
bedriva aktiemarknadskommission. För lager i penningmarknadsin-eget

finns ingen begränsning.strument
Kommittén fråganhar behandlat handelslagret för aktier inärmareom

den allmänna motiveringen under avsnitt 9.6.9. Den föreslagna regelnnu
innebär minimigränsen omsättning i kommissionshandelnatt oavsett- -
höjs från till4 25 milj.kr. för bl. underlätta nyetableringar. detAttatt a.
alltid måste fråga värdepapper för omsättning framgår attvara om av
innehavet skall led i bolagets rörelse. Det kommer alltså liksomettvara -
för närvarande förbjudet för fondkommissionsbolagatt göraett attvara-
placeringsförvärv aktier. framgårAv regeln det endast de iärattav para-
grafen uppräknade värdepapperen omfattas begränsningen.som av

3§

Efter tillstånd bankinspektionen får fondkommissionsbolag för-ettav
aktie eller andel svenskt eller utländskt företagi harvärva närasom en

anknytning till bolagets verksamhet. Tillstånd skall hinder integes om
Ärfrån allmän synpunkt. förvärvet principiell betydelse skallmöter av
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ärendet till förinspektionen överlämna regeringen prövning.
tillstånd.grund fondemission krävsförvärv aktie på ingetFör av av

stycketförstaMed aktie eller andel företag iförvärv i som avsesav
obetydlighela ellerjämställs rörelse förvärvet inteförvärv enom avserav

del rörelsen.av

fårframgår fondkommissionsbolag inte§ stycket FkL15 andraAv att ett
tillstånd bankin-andel i ekonomisk föreningförvärva aktie eller utan av

ingår organisationen bolagetsförvärvet led ispektionen, ettsom avom
någoninte gjortföreslagna paragrafen har kommitténverksamhet. I den

§ kreditmarknads-detta har liksom den i 4 kap. 4ändring i krav. Regeln om
efter i BAL.bolagen utformats mönster

fårendast ske iorganisationsförvärv ligger aktieförvärvetI begreppet att
fårsjälvtverksamhet fondkommissionsbolagetföretag driver somsom en

påuttryckts kravbedriva. Detta har i lagtexten näraatt ettgenom an-
fondkommissionsbolagetsverksamhet. Ramen förknytning till bolagets

§ från uppgift förframgår och det blir tid tillverksamhet 1 annan enav
drafölja verksamhet och i praktikenbankinspektionen bolagensatt upp

organisationsförvärvensprövningenDet därför naturligtgränsen. är att av
tillåtlighet på bankinspektionen.ligger

kapitelavsnitt finansiella koncerner, 11,I betänkandets allmänna om
framgår det stridande allmänna intressenkommittén attatt motanser

enligt vad därbanker. bankkoncern börfondkommissionsbolag Enäger
holdingbolag. Närantingen bank ellerutvecklas ägasnärmare ettavav en

ingårsådana vilka banker harfinansiella koncerner idet gäller andra än
optimal struktur.bundit sig för vad kankommittén inte som anses vara en

sådanframtida prövning hur koncern bördärför föremål förDet blir en en
tillståndsfrågansjälv elleruppbyggd. Bankinspektionen kan avgöravara

hänskjuta dendå tillståndsfrågan principiell vikt-välja i de fall äratt av-
till regeringen.

prövning det för-Tillståndsprövningen innefattar inte endast omen av
för fondkommissions-verksamhet ligger inomvärvade företagets ramen

Det kanförenligt med denna verksamhet.bolagets verksamhet eller är
fårandelsförvärvetellerockså ha betydelse bolaget aktie- ettom genom

betydelseDet kan hainflytande organisationsbolaget.bestämmande över
reglerna iupprätthållandet skyddsintressen ligger bakomför de somav

organisations-utveckligen ifondkommissionsbolaget kanKML styraatt
bolaget.

i detredje stycket förvärv rörelseorganisationsförvärv likställs iMed av
sådantTillstånd sålunda för förvärvhär krävsföretag ettavsom avses.
denna.inte obetydlig delförvärvet hela ellerföretags rörelse avom avser en

få organisa-bör endastDotterbolag till fondkommissionsbolag göraett
fondkommissions-förunder de förutsättningar gällertionsförvärv ettsom

kreditmark-fondkommissionsbolag ellerdotterbolagetbolag. Om är ettett
vanligtdet ställetframgår direkt lagen. Om inadsbolag, detta utgör ettav

tillståndgivningenbankinspektionen i samband medaktiebolag kan upp-
fåkontinuerligtmöjlighet för inspektionenställa villkor medger attsom
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information förvärv aktier för skäl därtill föreligger, kunnaatt,om omav
givna förvärvstillstånd.ompröva

4§

fondkommissionsbolag,Ett medverkar vid aktieremission påsom en av
den allmänna marknaden, får efter tillstånd bankinspektionen för-av

aktierna. Bolaget skall dock dessa lämp-aktier så detvärva avyttra snart
ligen kan ske och år efter förvärvet. Om särskilda skäl före-senast ett
ligger, kan bankinspektionen förlänga denna frist.

Regeln § tredje15 stycket FkL.motsvarar
Fondbörsutredningen föreslog fondkommissionsbolag i tillatt motsats—

vad då gällde inte skulle ha lämna garantier i samband medrätt att attsom -
aktier introducerades på fondbörsen. Utredningen menade det allt-att var
för riskabelt för fondkommissionsbolag lämna sådana garantier. Efter-att

ansågsbankerna ha fullt tillräckliga fångaför attsom resurser upp en
sådanamisslyckad emission menade utredningen garantiåtagandeatt ettvar

Någranaturligt inslag i rörelsen för bank. begränsningsregler för banker-en
föreslogs därför inte.na

Under remissbehandlingen riktades kritik förslaget. Departements-mot
ansågchefen i propositionen tillräckliga skål utesluta fond-heltatt att

frånkommissionsbolagen möjlighet lämna i sambandgarantier medatt
förelåg.emissioner inte Med förebild i lagstiftningen för sparbanker och

föreningsbanker föreslogs därför i propositionen fondkommissionsbolagatt
efter fåmedgivande bankinspektionen skulle förvärva aktier ingick iav som
emissionen.

ochDet kommer fortsättningsvis viktig del fond-är även att vara en av
kommissionsbolagens verksamhet medverkade kan vid emissioneratt av

påfondpapper den allmänna marknaden. Kommittén har inte funnit skäl att
på tillståndinföra krav särskilt bedriva emissionsverksamhet. Det blir iatt

bankinspektionensstället uppgift i samband med auktorisationspröv-att
ningen prövning ändringeller vid bolagsordning bl.prövaav av a. om
bolaget har de personella och tekniska krävs bedrivaattresurser som
emissionsverksamhet. Tillstånd krävs i stället för förvärva aktieratt som
ingår i Sådant tillståndemissionen. kan generellt eller för särskiltvara ges
fall. i fråga innehavstiden funnitKommittén har det lämpligt anslutaattom
till för banker. Om särskilda föreliggervad gäller skäl kan bankinspek-som

år.tionen medge innehavstidlängre än etten
det i förevarande paragraf talas emission aktier på denNär om av

någraallmänna marknaden olika situationer innefattande såväl ut-avses
primäremissionaktier teckningsrätter spridninggivning ellerav nya som

sekundäremission.befintligt kan frågaaktieinnehav i bolag Detettav vara
om

kontantemission,-
försäljning gång blockutförsäljning,antal aktierett stortav en-
introduktion på marknaden aktier tidigare inte haft någonav som-

spridning,större
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utbyteserbjudande,—
fåförsäljning betydande antal teckningsrätter i bolag medettav—

aktieägare få påi syfte bolaget introducerat marknaden.att

på från bola-uppdraggrundas normaltmedverkanFondkommissionärens
marknadenallmännariktar sig till densäljaren. Emissionenrespektiveget

bestämsnormaltprospekttvång enhetliga villkormed enligteller utan som
fondkommissio-medverkandesamråd medsäljaren ibolaget respektiveav

dessaplacering enligtemissionen förrespektivetecknarDenne övertarnär.
kan,dessa fallgenomförande kan ske. I allaellervillkor garanterar att ett

underförhållandena ändrats negativtoförmånliga ellervillkoren förärom
behålla ellersjälvblifondkommissionärenexponeringstiden, atttvungen

fondkommissionärer kan till-del dem. Fleraaktierna ellerförvärva aven
idessutomfondkommissionär kanemission. Enmedverka vid ensammans

viss delanskaffa för hela ellersin risksin begränsa garanteratttur avgenom
sig för.bunditfondkommissionärendet belopp som

enligtvidare kretserbjudande tillmellandraAtt gränsen enupp -
marknadeni allmännaprospekttvång och placeringarbestämmelserna om -

baseradpå enhetliga villkor ochplaceringlåter Ensig inte med lätthet göra.
begränsadså vänder sig tillpå skeviss information kan även att enman

Även falla inhärvidliten krets kanmycketkrets placerare. ansesenav
fondkommissionärsfrågamarknaden. I rättallmännaunder begreppet om

emellertid främstdetellertecknare, ärmedverka övertagare garantatt som
offentliggörande in-avgörande. Ettför inbjudanformerna är enavsom

hänvändelse till intemuntligskriftlig ellerbehövs inte alltid. Enbjudan ett
erbjudande baseratmedpå marknadenantal aktöreralltför litet samma

Vadtillräckligt.till ärrefererar kanviss information somvarasom man
fondkommissionä-förpris inte skerÖvertagande till visstväsentligt är att ett

efterskall kunnafondkommissionärenden meningenräkning i attegenrens
marknaden.inbjudan tillförtid och villkorskön bestämmaeget en

inte annorlun-principielltgränsdragningsproblemetRisktagandet och är
tordeprimäremission. Detvidsekundäremissionda vid än snarareenen

vidbeträffande villkorenflexibilitetså det finnsförhålla sig störreatt en
risktagandet.minskamöjligheterdärmed bättresekundäremission och att

kanfondkommissionären rättemellertid generelltväsentligaDet är sett att
så mycketbegränsasexponeringstidenochbedöma marknadsläget att som

möjligt.

5§

egendomfondkommissionsbolag förvärvaskydda fordran fårFör ettatt
verksamhet. Bolagetbolagetsförfalla utanförskulle ramensom annars

vid exekuktivellereller fondbörsoffentlig auktionfår sålunda dels på
för fordringen,ellerförsäljning köpa egendom utmättär pantsattsom

elleregendomfordringenfördels betalning överta pantsatt annansom
avsevärdlidaskullebolagetuppenbartegendom, det är att annarsom
ske ochkandet lämpligenskall såegendomförlust. Sådan avyttras snart
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det kan förlust för bolaget.när äga Sådana förvärv skallsenast utanrum
anmälas till bankinspektionen.

Regeln 17§ FkL. I konsekvens med kommitténmotsvarar att ansett att
uppräkning den egendom fondkommissionsbolag får förvärvaett ärav
obehövlig har hänvisning till förvärvsreglerna borttagits. Egendom av nu
ifrågavarande slag skall liksom förvärv emissionsaktier inte inräknas iav -
handelslagret enligt 2

6§

Medel fondkommissionsbolag med redovisningsskyldig-mottagitettsom
het skall avskiljas och insättas på räkning bank,i inte medlengenast om
omfattas eller försäkringgaranti godkänts bankinspektionen.av som av

Regeln har behandlats under avsnitt 9.6.3. Huvudregeln liksom förär
närvarande kundens medel skall insättas i bank föratt säkrade vidatt vara
fall konkurs. Därutöver medger kommitténs förslag kunders medelattav
kan användas rörelsemedel endast fondkommissionsbolaget för-som om
säkrat dessa medel och försäkringen har godkänts bankinspektionen.av
Motsvarande gäller det föreligger bankinspektionen godkändom en av
garanti. Fondkommissionsbolag, inte har garanti eller försäkring, skallsom
således enligt huvudregeln hålla kundmedlen avskilda i bank.

7§

För kredit fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryggan-ettsom
de säkerhet fondpapper hari vid fondbörsinregistrerats ellersom som
har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden det äratt sanno-
likt de år från kreditensinom beviljande kommer inregistrerasatt ett att
vid fondbörs.

Om säkerhet har ställts vid kreditens beviljande nedgår värdeisom
under kredittiden, får egendom eller borgen godtasäven annan som
tilläggssäkerhet.

Paragrafen med §överensstämmer 21 FkL.
Fondkommissionsbolagens kreditgivning har behandlats under avsnitt

9.6.5 varvid kommittén har konstaterat det saknas skäl ändraatt att nu
förutsättningarna för denna verksamhet. Kredit såledeskan i fort-även
sättningen endast för underlätta fondkommissionsverksamheten.attges
Sambandet visar sig säkerheten måste fondpapper.utgörasattgenom av

8§

Ett fondkommissionsbolag skall hälla med hänsyn till verksamhetensen
och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.art

Paragrafen med §överensstämmer 19 FkL. Den har tillräckligansetts vara
för uppmärksamma bolagens likviditetssituation.att Bestämmelsen innebär
krav på bolagen planerar sin likviditet såväl på långatt kort sikt. Somsom
riktpunkt bör på kort sikt gälla tillgångarnas bindningstid huvudsakiatt
överensstämmer med skuldernas.



Specialmotivering 237SOU 1988:29

9§

på affärandelförbehålla i vinstfondkommissionsbolag får siginteEtt
verksamhet.avslutarbolaget i sinsom

fond-säljaför räkninghellerfondkommissionsbolag får inteEtt egen
blankning förvideller medverkalånbolaget mottagit sompapper som

affär.annans

igrund23§ har sinmed FkL. Den ettParagrafen attöverensstämmer
bolagetsådan verksamhetfår drivafondkommissionsbolag endast gettssom

på vissvinstförbehåller andel isigtillstånd Om bolagsärskilt till. ett en
och bolagetdelaktigt i affärenförbehållet bliaffär, kan bolaget ansesgenom

rörelse.med förbudeti konfliktkan därför komma mot annananses
säljareninnebärform blankningAndra stycket handlar attsomen avom

tredjelånat demöverlåter harhaninte de värdepapperäger utan man,av
blankning,k. oäktablankning,formk. äkta blankning. En s.avannans.

inte harvärdepapperinnebär säljer man avseratt sommensom manman
företagetsammanhangtalar i dettaskaffa marknaden. Man tarattatt om

kort position.en
medframtida9.6.1 diskuteratKommittén har i avsnitt systemett en

for-beskrivnablankning i denaktier därsvensk handlarmarknad i senare
tillåten.börmen vara

aktiertillhörigatredjesäljerbolagetblankning innebärDen att mansom
fallIvärdepapperen.förfogatillståndförutsätter generellt över annatattett

beträffandeförfarandenstraffbelagdafråga 10 kap. BrBblir det iom
fond-inteKommitténegendom.tillhörigförfogande attöver anserannan

värdepappertillhörigaförfogaskall kunna överkommissionsbolaget annan
frånöverförs FkLförbudetföreslår därförpå Kommitténhär sätt. attavsett

till KML.

l0§

handel ochavbrytande noteringdå sådant beslutUnder tid, somavom
får fond-fondbörs gäller,Stockholms§ lagen 1979:74925i omavses
medverkaavtala ellerutanför fondbörsenellerkommissionsbolag vidinte

beslutetfondpappereller försäljningtill avtal köp avser.somavom
affär.avslutadredanfår dock skeUppgörelse av

§enligttid, då beslut 26underocksåstycket skall tillämpasFörsta
föreskrivergäller, regeringenStockholms fondbörslagen an-omom

nat.
anmäla avslutfondbörs iStockholmsskall tillFondkommissionsbolag

enligt defondbörsen,inregistrerade vid närmarefondpapper, ärsom
meddelasföreskrifter regeringen.avsom

tidigare lag-i§ Den fannsmed 24 FkL. ävenParagrafen överensstämmer
börsstängning,också vidförbudetgällerandra stycketstiftning. Enligt s.

regeringeninnebärBestämmelsenförordnarregeringen inte attannat.om
noteringhandel ochallförhållanden kan beslutaunder utomordentliga att

avbrytas.vid fondbörsen skall
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1I§

företag,fondkommissionsbolag ochsamband mellanFinns nära annat
handla med ellerförvalta,huvudsakliga verksamhet består i attvars

fond-gäller bestämmelsernavid handel med fondpapperbiträda om
fondkommissions-och tillsynkommissionsbolags verksamhet överom

§Därvid skall 2sådant företag. ibolag tillämpliga delar frågai i om
företagen Näraverksamhetenbegränsningarangivna gemensamt.avseav

3 kap. 12föreligga de fall isamband skall i avsessomanses
medge undantagfår bankinspektionenOm särskilda skäl föreligger,

första fråga företag.från stycket vissti om

framgår den§med 25 FkL. SomParagrafen i huvudsaköverensstämmer av
ifrågavarandekommitténmotiveringen avsnitt 9.6.7.4allmänna attanser

viktigt syfte försambandsparagrafen, alltjämt fyllerparagraf, den k. etts.
sambandsfrågorna skallFrågan hurintressekonflikterna.begränsaatt om

introducerashandlarfunktionenmåste på ochlösas närövervägasnytt om
på den aktiemarknaden.svenska

organi-hindra lagstiftningenSambandsparagrafens syfte är att att genom
syftar tillEn lagstiftningsatoriska kan spel.sättas attsomurarrangemang

så långt möjligt lik-skyddden aktiesparande allmänheten ärett somge
dylikafår kraftvärdigt med andra inte sättas arran-genomsparares, ur

begränsasfår bankinspektionens tillsynsbefogenheterhellerIntegemang.
och förvalt-sådana åtgärder. Regleringen träffar investmentbolaggenom

koncern.fondkommissionsbolag inom ochningsbolag och andra sammaen
fråga aktieinnehavet skall företagenBegränsningarna i gemensamt.avseom

tillgodoseerforderligt förtill vadTillämpningen bör begränsas är attsom
kringgåinte används förbestämmelsen, dvs. sidoföretagsyftet med attatt

intefondkommissionsverksamheten och företagetförbestämmelserna att
fondkommissionsbolagets kunder.risker förinnebär

den föreslagnaträffar -i tillnuvarande sambandsregelnDen motsats nu -
in-fondkommissionsbolageti hela den koncern varikreditgivningenäven

måstefrån koncernbolagkreditergår. tillämpat innebär regeln allaStrikt att
i värdepapper.säkerhetmotges

såvälingå fond-kommitténs modellfinansiella koncerner kan enligtI
för den aktiespa-Skyddsintressetkommissions- kreditmarknadsbolag.som

kreditgivningendet gällerrande allmänheten tillgodoses när attgenom
verksamhet ochtill sin huvudsakligafondkommissionsbolaget begränsas

iOm bolagkrediter.endast stödfunktion rättäger annatatt ettgesom
krediterformerkreditmarknadsbolag andrakoncernen t.ex ett avger--

träda förverksamhet ellerfondkommissionsbolagetstorde detta inte störa
fondkommissions-ligger bakom reglernade skyddsintressennär omsom

utgår från krediterde bolag ärverksamheten. Kommittén att som ger
kreditmarknadsbolag.
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Kapitaltäckning

12§

fondkommissionsbolag skydd ha kapi-Ett skall till uppdragsgivares eget
förhållande till bolagetstal till lägsta belopp betryggandevisst iärsom

kapital-tillgångar, garantiförbindelser och andra åtaganden påingångna
kreditrisk bolaget placeringar.marknaden innebär försom en

§den enligt 13 beräknadeDet kapitalet betryggandeegna anses om
sammanlagtkapitalbasen till lägst beloppuppgår motsvararett som

§tjugofyra placeringar 2värdet i samtprocent som avsesav av~
sådanaåtta värdet placeringar iövriga utomprocent som avsesav av-

fjärde stycket.
§ stycket harPlaceringar, för vilka 13 första 1ireserver som avses

Övriga skallskall till bruttovärde. tillgångarsitt tasavsatts, tas uppupp
Åtagandentill kapitalmarknaden skall tillnettovärde. på sittsitt tas upp

bemyndigan-nominella belopp eller, efterinte regeringen regeringensom
de, bankinspektionen föreskrift lägre belopp.i angivit ett

§kap. 9Eget kapital krävs för sådana placeringar i2 Ainte som avses
bestämmelsernabankrörelselagen 1987:617 eller omfattas isom av

14

I3§

Med bolagets kapitalbas kapitaleget samtavses
fyrtio belopp, sådana bolagetsprocent ett motsom svarar reser-av

§ bankrörelselagen och föri2 kap. 8 1987:617, reserverver, som avses
sammanlagt kapitalaktier intill belopp bolagetsett mot egetsom svarar

samt
det nominella värdet förlagslån och andra skuldför-2. upptagnaav

bindelser till betalning först efter bolagets borge-medför övrigarättsom
bolagets kapital.intill beloppnärer mot egetett svararsom

14§

fondkommissionsbolag aktieinnehav eller på harOm sättannatett genom
driver formandel svenskt eller utländskt företag någoni ett som av

vad föreskrivs frågaverksamhet denna lag skall, ii utöversom avses som
§§, § motsvarandekapitaltäckning kap. 10 till-i 12 och 13 4 ägaom

lämpning.

påpekat övergripande målSom kommittén i flera olika sammanhang är ett
så reglerför kommitténs arbete skapa konkurrensneutralasökaatt som

möjligt. arbetsförutsättningarEtt särskilt viktigt inslag i skapandet likaav
olika institutmellan kapitaltäckningsreglerna.är

Kommittén omarbetningen kapitaltäcknings-har särskilt behandlat av
för fondkommissionsbolagen 9.6.10. sak betyderreglerna under avsnitt I

förändringarna på fondkommissionsbolagenkapitaltäckningskravetatt
höjs. För närvarande kravet på kapitaltäckning för aktieplaceringar 20 %är

sådanaoch för övriga % undantag för inte fordrarplaceringar 6 med som
någon täckning alls.
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Omarbetningen förebild i 4 kap. 8reglerna har skett med BRL samtav nu
§§ 14§ kap. 10§och 9 i detta lagförslag. Genom hänvisningen i blir 4

tillämplig för fondkommissionsbolagen.även
andels-Till den högre riskklassen, 24-procentsklassen, hänförs aktie- och

förvärv deninom för det handelslagret. Denna klass motsvararramen s.
också i banker-högre riskklassen för kreditmarknadsbolagen. Aktieinnehav

också risknivå. krediterhandelslager har flyttats till denna För motnas upp
säker-säkerhet i aktier har kapitaltäckningskravet höjts till %8 oavsett om

förändringheten börsnoterade eller andra aktier. Motsvarandeutgörs av
§ också olikahar gjorts för bankerna. 12 föreskrivits till vilka värdenI har

placeringar skall tas upp.
placeringarEget kapital enligt förslaget inte krävas förkommer att som

skalli 2 kap. § Enligt förslag till ändring i BRL9 A BRL. kommitténsanges
kreditmarknads-detta också fordringar garantier för vilkagälla för och

bakgrundbolag, fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag Motsvarar.
dessadet auktorisationskrav det regelverk i övrigt uppställts förochav som

får förbolag de så fordran garanti bolagetsäkra elleratt som svararanses en
innebär förlustrisk.mycket litenen

§ § kreditmarknadsbolagen,13 i 9bestämmelsen 4 kap.motsvarar om
under avsnittdock fondkommissionsbolag enligt vad utvecklasatt som

9.6.10 få tillgång garantifond.inte bör till
§ § kapitaltäckningEnligt i 10 konsoliderad14 skall reglerna 4 kap. om

påtillämpning fondkommissionsbolag.motsvarandeäga

Särskilda bestämmelser

I5§

skall verksamhet med iakttagandeEtt fondkommissionsbolag sinutöva
god fondkommissionssed.av

motsvarighet i gällande Den har kommenterats i allmän-Regeln saknar rätt.
avsnitt 9.6.8.motiveringen underna

I6§

kapitel, gäller för fondkommissionsverksam-Om följer dettaannat av
komhet bestämmelserna handelskommission lagen 1914:45i omom

handelsagentur och handelsresande.mission,
tillämpningsjälvinträde motsvarandeVad gäller frågai ägeromsom

sådanteller med företag harhandel sker på uppdragnär somav annars
§ ellersamband med fondkommissionsbolag, 3 kap. 12 6isom anges

kap. 18

§ FkL. Regeln i andraParagrafens första stycke med 2överensstämmer
motiveringen avsnittstycket har kommenterats i den allmännanärmare

erforderligt kunden9.6.7.3. Som framgår där har kommittén funnit att ge
tredje harincitament till reaktion handel sker mednärett man somen

exempelvis skesamband med fondkommissionären. Detta kan attgenom
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jäm-situationen kanpå markeraravräkningsnotanfondkommissionären att
med självinträde.ställas

17§

tilleller har anknytninggrund befattningpåDen ettannarssom av
byte ellerköp,för räkningfondkommissionsbolag får genomegen

för långsiktigfondpapperjämförligt fång förvärvadärmed änannat
uppdragsgivaresnormalt harhan insyn iförmögenhetsförvaltning, om

för-det allmännahar sådan omfattningvärdepappersaffärer, attsom
säljningsvärdet påverkas.kan

obligationer ochske sådanastycket får förvärvhinder förstaUtan avav
konvertibla.förlagsbevis inte ärsom

§med 39 FkL.Paragrafen överensstämmer

18§

ofördröjligenfondkommissionsbolaget§ skall till17Den isom avses
Anmälnings-innehavet.och ändringanmäla innehav fondpapper iav

förlagsbevisobligationer och integäller sådana ärskyldigheten inte som
Fondkommissionsbolaget skall föra förteckningkonvertibla. över an-

bankinspektionen.den tillgänglig föroch hållamälningarna
omfattar fondpapperförsta stycketAnmälningsskyldighet enligt som

omyndig barn stårmake elleranmälningsskyldige, hansdenägs somav
tillsammanseller flera demnågon demvårdnad. Harunder hans avav

juridiskgemenskap medväsentlig ekonomisk änsådan personannan
jämför-eller därmedgrundas andelsrättfondkommissionsbolaget på.som

denanmälningsskyldigheten juri-omfattarligt ekonomiskt ävenintresse,
anmälningsskyldige hardenfondpapper,innehavdiska ompersonens av

verksamhet.den juridiskaväsentligt inflytande över personens
äktenskapsliknandelikställsparagrafdennaVid tillämpningen sam-av

gifta medsammanlevande tidigare har varitdelevnad med äktenskap, om
eller har haft barnvarandra eller har gemensamt.

40 § FkL.medParagrafen överensstämmer

19§

fondkommissionsbolagdirektör hoseller verkställandeStyrelsen för ett
§ hansden 17skriftligen iskall skyndsamt erinra an-omsom avses

enligt denna lag.mälningsskyldighet

§ FkL.med 41Paragrafen överensstämmer

20§

ellerfår regeringentill allmänhetens intressedet med hänsynOm behövs
föreskrifter denmeddelabestämmerden myndighet regeringen omsom

uppbära medfondkommissionsbolag fårcourtageprovision ettsom
värdepappersaffär tillkommissionsuppdraganledning ett avser ensomav

kr.belopp högst tio tusenett av

§med 42 FkL.Paragrafen överensstämmer
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2I§

fråga1 bank bedriver aktiemarknadskommission, penning-om en som
marknadskommission eller penningmarknadshandel gäller §9 andra
stycket, 10 och 15-20 §§.

Paragrafen gällande §38 FkL. Enligtmotsvarar 3 kap. §4 fjärde stycketnu
kan bank tillstånd bedriva aktiemarknadskommission,att penningmark-ges
nadskommission och penningmarknadshandel. Paragrafen de be-anger
stämmelser i 5 kap. KML avseddaär reglera bankernas verksam-attsom

Ävenheter. i 6 kap. §§ll och 12 KML finns bestämmelser reglerarsom
banks verksamhet. Dessutom finns regler i banklagarna behandlarsom
fondkommissionsverksamhet bedrivs bank.som av

6 kap. Tillsyn

Av den allmänna motiveringen i kapitel 12 framgår förslaget till lagbe-att
stämmelserna tillsyn följer i de nuvarande reglerna i KAL, FiLstort ochom
FkL vid samordningen reglerna,samt att dessa utformats med BRL:sav
tillsynsbestämmelser förebild. Kommitténs avsikt har varit be-som att
stämmelserna bl. konkurrensneutrala skäl skall så likalydandeav a. vara

möjligt för de institut omfattas KML och banklagarna.som Eftersom av
varje paragraf finns i förekommande fall hänvisning till motsvarandeen
lagbestämmelser i den gällande lagstiftningen.nu

1§

bolagEtt fått tillstånd enligt denna lag skall stå under tillsynsom av
bankinspektionen.

Paragrafen 5 § KAL, §9 FiL §och 26motsvarar FkL

2§

Bolag skall särskilt beslut bankinspektionen införas i sär-genom av en
skild förteckning hos inspektionen.

Paragrafen överensstämmer §med 5 tredje stycket FiL. För närvarande
saknas dylik förteckning fondkommissionsbolagen.överen

3§

Bankinspektionen skall till bolag följer dels de lagar regleraratt ettse som
bolagets verksamhet, dels andra författningar såvitt de särskilt avser
bolaget, dels bolagets bolagsordning och de beslut med stöd lagsom av
eller bolagsordningen meddelats bolagsstämma eller styrelse.av

Bankinspektionen skall i medäven övrigt uppmärksamhet följa bola-
verksamhet för hålla sig underrättad förhållanden kangens att om som

inverka på bolags säkerhet eller i övrigt betydelse förett är sundav en
utveckling verksamheten.av

Bankinspektionen påinte grundär vad här föreskrivits skyldig attav
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aktieägaressådana bestämmelser iakttas rättig-övervaka att som avser
bolaget eller till någonskyldigheter förhållande tillheter eller i annan

bolagets angelägenheter.aktieägare eller angår inresom

§ viss delmed BRL vilken tillParagrafen i sak 7 kap. 1överensstämmer
§ §§ FiL och 27 FkL.första-tredje styckena, 116 KALmotsvaras av

4§

med ledning de handlingarBankinspektionens tillsyn utövas av som
detill bankinspektionenenligt denna lag skall sändas in samt upp-

ellervid undersökningar pålysningar inhämtas sätt.annatsom
detgenomföras så ofta inspektionenUndersökning skall ansersom

beslutar sådan skall ske.nödvändigt eller regeringennär att

§ § §FiL och 28 FkL.Paragrafen 7 kap. 2 BRL, 12motsvarar

5§

förskäl talar däremot, varjesärskildaBankinspektionen skall, inteom
delta imed revisorereller flera övrigabolag förordna revisorer atten

återkalla sådanthelstInspektionen kanbolaget.revisionen när somav
ställetförordnande och revisor.i utse ny

gälleråterkallats,verksamhet hartillstånd för bolag drivaOm att
till dessutseddeden bankinspektionen revisornförordnandet för attav
lämnattill inspektionen harochverksamheten avvecklats revisorn en

berättelse avvecklingen.över
betalaenligt första stycketförordnandeBolag skall till harrevisor som

bestämmer.bankinspektionenmed beloppersättning som

§ FiL och§ KAL, 136 fjärde stycketParagrafen i huvudsakmotsvaras av
viktig del irevisorn har§ bankinspektionen utsedde32 FkL. Den enav

möjligti enlighet med FiLbolaget. Det börinspektionens tillsyn över vara
varjepå regelnundantagsfall avkallvissaför inspektionen i göra attatt

specielltinspektionenrevisorbolag ha minstalltid skall utsetts aven som
auktoriseras.bolag skallmed beaktande det ökade antal somav

6§

styrelse ellersammanträde med bolagsfår kalla tillBankinspektionen ett
följtstyrelsentill bolagsstämma. Har intebegära styrelsen kallar extraatt

bolagsstämma. Före-kalla tillbegäran, får inspektionensådan extraen
styrelsesammanträdevid in-trädare inspektionen fårför närvara som

delta överläggningar-vid bolagsstämma ispektionen har utlyst och samt
na.

§ §§ FiL och 33 FkL.Paragrafen 8 KAL, 14motsvarar

7§

bankinspektionen fårbemyndigande,eller, efterRegeringen regeringens
värdehand-föreskrifter förvaring och inventeringutfärda närmare avom

bolagen.brottsförebyggande åtgärder hoslingar samt om



244 Specialmotivering sou 193329

Vad föreskrivs §kap. 1 tredje stycket bankrörelselageni 4som
1987:617 för eller, efter bemyndigande,regeringenrätt regeringensom
bankinspektionen utfärda föreskrifter fråga bokföring och redo-iatt om

skall gälla för bolagvisning fått tillstånd enligt denna lag.även som

Paragrafen § § §7 tredje stycket 34KAL, 15 FiL och FkL. Semotsvarar
allmänna motiveringen avsnitt 12.6.2.

8§

Ett bolag skall på tid och bankinspektionen bestämmersätt som
hålla bolagets kassa och tillgångar, räkenskapsmaterialövriga och

andra handlingar tillgängliga för granskning inspektionenav
och till inspektionen lämna översikt bolagetsvisarupprätta som

tillgångar och skulder
till inspektionen lämna årsredovisning och förekommande falli

koncernredovisning revisionsberättelse och protokoll vid ordinariesamt
bolagsstämma

till inspektionen anmäla har till styrelseledamot,utsettsvem som
verkställande direktör eller suppleant ändringar förhållandeisamt som
har anmälts

lämna5. i inspektionen alla de upplysningar och uppgifterövrigt som
inspektionen behövliga för tillämpningen denna lag.anser av

Paragrafen § § §9 KAL, 16 FiL och 35 första stycket FkL.motsvarar

9§

bolagEtt skyldigt låta särskild balansräkning,är upprättaatt genast en
det finns anledning bolagets kapital understiger nioatt anta att egetom

tiondelar det registrerade aktiekapitalet.av
Balansräkningen skall granskas antagandet be-revisorerna. Omav

skallkräftas bolaget underrätta bankinspektionen.genast

Paragrafen § §i huvudsak 9 sista punkten KAL och 35 andramotsvarar
stycket FkL. I KAL föreskrivs bokslut skall där inspektionenupprättasatt
finner anledning sådanabolaget gjort förluster tioantaga att procentatt av
aktiekapitalet förlorats. § åläg-7 kap. 7 första stycket första punkten BRL

styrelsen i bankaktiebolag särskild balansräkning detupprättaett attger om
kan banken gjort förluster innebärande kapital under-antagas att att eget
stiger nio tiondelar det registrerade aktiekapitalet. För fondkommis-av
sionsbolag gäller balansräkning skall först förlusterna lederupprättasatt om
till antagandet tredjedel aktiekapitalet förlorats. I FiL finns ingenatt en av
motsvarande regel här inträder Supplement ABL:s bestämmelse. Iutan som
13 2 § åläggaskap. ABL styrelsen i aktiebolag ofördröjligen upprättaett att
särskild såbalansräkning det finns skäl bolagetsattsnart anta att eget
kapital understiger hälften det registrerade aktiekapitalet. Enligt kom-av
mitténs uppfattning bör de bolag regleras i KML, i här berört hänseen-som
de, behandlas på bank. En motsvarighet till BRL:s be-sättsamma som
stämmelse, i sak med KAL:s, bör därför införas iöverensstämmersom
KML.
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10§

för-ellerdenna lagstriderbeslutbolag fattatHar mot annanett som
meddelatsföreskriftverksamhet,bolagetsreglerarfattning mot somsom

bankinspektionenfårbolagsordningen,ellerdenna lagmed stöd motav
verkställighet fårbeslutet gått ibeslutet. Harverkställighetförbjuda av

ske.det kanrättelse,bolagetförelägga görainspektionen att om
stycket angivnade förstastrid iverksamhet ibolagDriver motett

kundsuppenbart in-bolagetåsidosätterellerverksamhetenförreglerna
fårverksamhet,olämpligt utövadet påeller sig sättvisar attannattresse
deträtteLse,tidbolaget inom viss göraföreläggabankinspektionen att om

frågameddelasdock iföreläggande får intesådantske.kan Ett om
överträda.straffbartdetlag,föreskrifter i ärsådana attsom

§ FiL.och 17KAL§ stycketmed förstasak 7iParagrafen överensstämmer
BRL.§ första stycket8i 7 kap.bestämmelse ñnnsMotsvarande

1I§

aktiemarknads-finansieringsverksamhet,drivabolagTillstånd för att
penningmarknadshan-ellerpenningmarknadskommissionkommission,

bankinspektionenåterkallasdel kan omav
registreradedettredjedelartvåunderstigerkapitalbolags1 eget av. deteftermånaderblivit fylldhar inomaktiekapitalet och bristen inte tre

känd för bolagetblevden
bola-reglerarförfattningdenna lag,bolag har överträtt somannan
ellerlagstöd dennameddelats medföreskriftellerverksamhet avgets som

bolagsordning
visateller på sättuppdragsgivares intresseåsidosattbolag har annat

verksamhetsådandrivaolämpligtsig att
föreliggerlängrelagenligt denna intetillståndförförutsättningar

det allmänna.skada förtillbolag prövas varaannars
drivatillståndfåttbankifrågagäller2-5 attstycketFörsta även somom

3 kap. 4verksamhet enligt

§ FkL.§ del 38och29Paragrafen motsvarar av

12§

Återkallar verksamhettillstånd driva vissbolagsbankinspektionen attett
harrörelsedennaintill dessbolagetföreläggainspektionenkan att av-

tills vidare.tid ellerverksamhet för vissmedupphöravecklats annan
behövsåtgärdervidta debolagetdockåterkallats, fårtillståndHar som

skydda uppdragsgivareeller föravtalingångna motfullgöraför attatt
förlust.

tillståndfåttbankfrågagällerstyckena ioch andra ävenFörsta somom
enligt 3 kap. 4verksamhetdrivaatt

§38deltredje styckena§ och30 förstai sak samtParagrafen avmotsvarar
på värdepap-funktionerföreslås olikaförtillståndskravGenomFkL. att

bankin-få aktualitetparagrafen attstörrekanpersmarknaden genomnu
tillstånd.bland fleraåterkallamöjlighetspektionen har ettatt
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13§

Föreligger förhållande §11i 2-5, får bankinspektionen med-som anges
dela bolag skriftlig erinran istället för återkalla bolagets tillstånd,att omdet kan bolaget låter sigantas därav.att rättas Inspektionen får även
meddela bolag skriftlig erinran, bolaget följerinte 3 §i förstaom annars
stycket angivna stadganden och beslut eller förhållande före-annatom
ligger allvarligt inverkar på bolagets säkerhet eller motverkarsom sunden
utveckling bolagets verksamhet.av

Föreligger missförhållande hos bolag i fall får bankinspektionenannat
i särskilt beslut anmärkninggöra det.om

Skriftlig erinran och anmärkning får förenas med föreläggande om
rättelse.

Bankinspektionen äger även meddelarätt de påpekandenatt i fråga ombolags verksamhet,ett inspektionen finner påkallade.som

Paragrafens första styckentre överensstämmer i sak med 31 § FkL och
till viss del §motsvarar 7 andra stycket KAL och §18 FiL. I paragrafen

erhåller bankinspektionen irätt särskilt beslutatt meddela institut skriftlig
erinran och anmärkning. Fjärde stycket i sak 7 kap. §motsvarar 9 första
stycket BRL innebär inspektionensamt kanatt även rikta kritik i form av
påpekande. Ett påpekande inteär särskilt meddelatett beslut kansom
överklagas endast formutan rekommendation. Paragrafens innebörden av i
övrigt har redovisats i den allmänna motiveringen, avsnitt 12.6.3.

14§

Träder bolag likvidationi har bankinspektionenett befogenheter isamma
fråga likvidatorerna enligt denna lag tillkommerom inspektionensom
beträffande bolaget.

Paragrafen till viss del 10§motsvarar KAL. När det gäller likvidation i
bank finns i banklagarna utförliga bestämmelser. För aktiebolag finns reg-
lema likvidation i 13 kap. ABL. Paragrafenom bankinspektionenger
befogenhet likvidatorernasättaatt i styrelsens och bolagsstämmans ställe.

15§

Har bolag försatts konkurs,i skallett bankinspektionen förordna ett
allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall konkursförvaltaresom
delta konkursboetsi förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare

enligt konkurslagenutses 1987:672.som
Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare sådangöra en

framställning 7 kap. §i 5 konkurslagen.som avses
Även beslut delning konkursboets förvaltningom har fattats,om fårav

det allmänna ombudet delta förvaltningeni i dess helhet.
Bestämmelserna konkurslageni arvode till konkursförvaltare gäl-om

ler också det allmänna ombudet.

Paragrafen överensstämmer med 7 kap. 13 § BRL.
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16§

för-bindandemeddelaansökanskriftligskall efterBankinspektionen
ellertillståndspliktigverksamhethuruvida ärvisshandsbesked annars

förhandsbesked kanverksamhet, antastillståndspliktigmedförenlig om
principiellVid frågorsökandenstill intressen.med hänsynvikt avvara av

till regeringen.ärendetöverlämnainspektionenskallbetydelse

denimotiveratsoch hargällande lagimotsvarighetsaknarParagrafen
12.6.4.avsnittmotiveringenallmänna

17§

till-lag kandennaverksamhet,sådan antasdriverOm någon att vara
lämnainspektionentilldenneföreläggabankinspektionenIämplig, får att
lagenbedömaförbehövsverksamheten attde upplysningar omsomom

tillämplig.är

förmöjlighet§ Här20 FiL. öppnasmedParagrafen överensstämmer en
eventuellttill företagförfråganformellriktabankinspektionen somatt en

medförenasförfrågan kanSådanverksamhet.tillståndspliktigåtsigägnar
vite.

18§

samband mellanväsentligt§123 kap.ifallFinns i änannat angessom
fårföretag,fondhandlarbolag ochellerfondkommissionsbolag annat

lämnatill inspektionenskallföretagetbeslutabankinspektionen upp-att
verksamhetsådanochbolagettillförhållandet somlysningar omom

verksamhet.bolagetstillanknyter

§ och allmännakap. 11§ Jfr 536 FkL.medParagrafen överensstämmer
9.6.7.4.avsnittundermotiveringen

19§

regeringen.överklagas hosdenna lagenligtbeslutBankinspektionens
överklagas,dethinderverkställasbeslut fårInspektionens att omutan av

förordnar någotregeringeninte annat.
3kap.bestämmelsen 7fall finnsbesluti vissaöverklagandeOm av

§ FiL22§ KAL,12sak medistycke överensstämmerParagrafens första
besvärsbestämmelser-särskildatill dehänvisarstycket§ Andra46 FkL.och

angående vite.na

20§

skall bolagverksamhetbankinspektionenskostnaden förtäckaFör att
deenligtbidragbetala närmareårligendenna lagenligtfått tillståndsom

meddelar.föreskrifter regeringen
bidragbetalasbankbedrivsverksamhettillsynFör över av ensom

1987:617.bankröreLselagenbestämmelserna ienligt

§ FkL.§ och 43§ FiLKAL, 19sak 14iParagrafen motsvarar
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7 kap. Straff och vite

Förslaget till bestämmelser straff och vite behandlas i den allmännaom
motiveringen, kapitel 12. Bestämmelserna överensstämmer liksom reglerna

tillsyn i 6 kap. med de straff-om och vitesstadganden finns i de lagarsom
vilka i dag reglerar de institut omfattas KML. Straff- och vitesbe-som av
stämmelserna har vid samordningen utformats med BRL:s regler före-som
bild. Efter varje paragraf finns i förekommande fall hänvisning tillen
motsvarande lagbestämmelser i den gällande lagstiftningen.nu

1§

Den uppsåtligen driver verksamhet tillstånd där sådant krävssom utan
enligt denna lag, döms till böter eller fängelse högsti år.ett

Den bryter förbudet 3 kap. §i 8 döms till böter.motsom

Paragrafen §47 FkL.motsvarar

2§

En styrelseledamot eller befattningshavare hos bolag uppsåtligenett som
eller oaktsamhet oriktig bokföring eller på lämnarav sättgenom annat
bankinspektionen felaktiga upplysningar verksamheten döms,om om
gärningen inte tillringa, böter ellerär fängelse högsti år.ett

Paragrafen 13 § KAL, §24 FiLmotsvarar och §48 FkL.

3§

Bankinspektionen kan vid föreläggavite bolag fullgöra skyldighetatt
enligt denna lag eller andra författningar till inspektionen sända deinatt
handlingar 6 kap. 8i Bankinspektionen kan förena ävensom anges

föreläggande enligt denna lag med vite.annat
Bankinspektionen skall frågan utdömandepröva viteettom av som

har förelagts enligt första stycket. I övriga fall frågan länsrättenprövas av
enligt lagen 1985:206 viten.om

Bankinspektionens beslut varigenom vite förstai stycketsom avses
förelagts eller dömts får överklagas hos kammarrätten besvär.ut genom

Paragrafen i §överensstämmer sak med 9 kap. 3 BRL och till vissmotsvarar
del §11 KAL, §21 FiL och §45 FkL.
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ändring itill lag13.2 Förslaget om

1987:617bankrörelselagen

bestämmelserAllmänna1 kap.

2§

för sin§ tredje stycketkap. 1 post-hinder 2fårPostverket utan av
allmänheten.hålla förkontongirorörelse

paragrafs förstaförevarandeibankrörelsedefinitionennuvarandeDen
i 2bankverksamhetsdefinitonupphävd ochföreslås blistycke ersatt enav
fårbankföljer ingenstycke änparagrafens tredjedenAvkap. 1 att annan

Postverketi lag.medgivandesärskiltfråninlåning allmänheten utanmotta
sådanterhållittredje styckeparagrafsförevarandeenligt ettredanhar

skallmedgivandeDettaupprätthålla postgirorörelsen.förmedgivande att
bestå.

.4§

verk-regeringen drivatillståndfår efterbankföretagutländsktEtt av
Sådan verksam-i riket.driftställe härfastfrån ellerkontorsamhet annat

utlåningsrörelse.inlånings- ellerfår inte omfattahet
eftereller,tillstånd regeringenfår efterbankaktiebolagEtt rege-av

Så-utlandet.filial ibankinspektionen inrättabemyndigande,ringens
förtilländamålet kan nyttatillstånd skall lämnasdant anses varaom

bankaktiebolagsBestämmelserdet allmänna.bankväsendet eller om
kap. 4finns i 2bankföretagutländsktandel iaktie ellerförvärv av

Ändringarna redaktionelli paragrafen är art.av

Rörelsen2 kap.

innehåller§§1-7bankerna.rörelseregler förkapitelFörevarande upptar
fördeninledande paragrafenI denverksamhetsreglerna. yttre ramenanges

§1 ochkompletterarinnehåller regler§§verksamhet. 2-6bankernas som
bank§ de förverksamhet. I 2bankernasbestämmerdärmed närmare anges

undantag,flertalFrån förbuddessa görsegendomsförvärven.förbjudna ett
skiljerverksamhetsregelsig§§. § i och för7beskrivs i 3-6vilka är menen
tillhjälperden intepå detverksamhetsregler attsättetfrån övrigasig att

tillåts enligt dennaförvärvverksamhet. Debankernasför somramenange
beskrivs ochHärbankverksamhet.ingå egentligiparagraf kan inte sägas
driva förskälfinnerverksamhet bank attextraordinära attdenregleras som

§§.i 8-10 Iintagnakapitaltäckning finnsReglernafordran.skydda omegen
§§ i11-19 ochupplåningkreditgivning,kassareserv,bestämmelserna om
enhands-för§§ med undantag20-23 har,bestämmelsernasärskildade

några ändringar.vidtagitsi 15 intekreditbestämmelsen
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Verksamhet

I§

Med bankverksamhet med iakttagande jämväl vad före-avses av som
skrivs i 2-6 §§

inlåning på räkning från allmänheten,
finansieringsverksamhet och finansiell verksamhet ärannan som

förenlig med inlåning Ii samtsom avses
särskilda skäl föreligger, verksamhet harom näraannan ettsom

samband med dem I ochi 2.som avses
En bank skall erbjuda allmänheten allsidigt utbud finansiellaett av

tjänster, däribland möjlighet till ochin- utlåning av pengar.
Annan bank fårän inte särskilt medgivande i lag inlåningutan motta

på räkning från allmänheten.
Av I kap. 5 § föreningsbankslagen 1987:620 följer lokal för-att en

eningsbanks bedrivarätt inlåning begränsad.äratt
3 kap.I § kapitalmarknadslagen4 1989:000 finns bestämmelser om
för bankrätt bedriva aktiemarknadskommission,att penningmarknads-

kommission och penningmarknadshandel.

Den föreslagna bankverksamhetsdefinitionen företer i sak likheterstora
med den gällande definitionen i 2 kap. §1 BRL. Definitionen skall utgöra
den grundläggande verksamhetsregeln i det den drar denatt yttreupp

för bankernas verksamhet. Det tillåtnaramen verksamhetsområdet kon-
kretiseras i viss utsträckning verksamhetsreglerna i §§.2-6 Vadgenom som
skall bankverksamhetutgöra måste dock tillanses del bestämmasstor

tolkning bankverksamhetsdefinitionen.genom I denen allmännaav mo-
tiveringen, avsnitt 7.2.3.5, har genomgång bankverksamhetsdefinitio-en av

gjorts. Till denna hänvisas. Här skall därför endast någranen tillägg göras.
I paragrafens första stycke räknas i punkter de verksamhetertre upp som

i bankverksamhetsdefinitionen och såledesryms bank skall tillåtassom en
bedriva. I punkten 1 först inlåning på räkning från allmänhetenattanges

bankverksamhet.utgör Sådan inlåning, konstituerar det grundläggan-som
de skyddsintresset för insättarnas medel, skall tillsammans med utlåning
alltjämt bankernas centrala verksamhet.vara

Bankernas utlåning har inte explicit angivits i lagtexten. Utlåningen utgör
finansieringsverksamhet i dess renodlade form och faller såledesmest in
under punkten Där finansieringsverksamhetatt förenligär medanges som
bankinlåning bankverksamhet.utgör Begreppet finansieringsverksamhet
har definierats i §1 kap 1 KML. Utöver kreditgivning innefattar finansie-
ringsverksamhet ställande garanti för kredit och medverkan tillav annan
finansiering. Under begreppet faller dock inte säljfinansiering, förvärv av
fondpapper eller förmedling kredit till konsument.än Dessaav annan
verksamheter i ställetär hänföra till finansiellatt verksamhet.annan

För finansieringsverksamhet skallatt i bankverksamhetsdefini-rymmas
tionen bör krävas verksamheten inteatt äventyrar de skyddsintressen, som
ligger i bankens inlåningsverksamhet. I paragrafen har därför angivits att
finansieringsverksamheten för den skall tillåtenutgöra verksamhetatt- -
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inlåningen. förenlig ligger, förutomskall förenlig med I uttrycket attvara
inlåningen,finansieringsverksamheten skall ha samband med verk-ett att

sådan den inte de skyddsintressensamheten är äventyrarart att somav
inlåningsverksamhet, främst in-bankerna tillvarata i sinskyldigaär att

Finansieringsformer innefattar risktagandesättarintressen. görettsom som
således intebanken fullt kan insättarnas medel,inte utgöratt ut trygga

tillåtenintetillåten bankverksamhet. verksamhetEn ärtyp av somannan
består k.för det finansieringsverksamhetbank slagutgör som av s.av

sådan i be-fastighetsleasingfastighetsrenting. Däremot kan verksamhet
ingår ibedrivas kreditmarknadsbolag,gränsad utsträckning ett som enav

får för fri ibankkoncern. därvid förläggas till den sektorDen ram som anges
4 §kap. 12 KML.

också fåframgått den motiveringen bör bankernaSom allmänna ägnaav
åt tjänster finansieringsverksamhet och vissasig andra finansiella än även

alltid kan finansiellserviceinriktade tjänster inte natur,avsom anses vara
åsidosätts.inte I punkten 2under förutsättning skyddsintressenaatt anges

sålunda finansiell verksamhet tillåten för bank verksam-äratt omannan
påinlåningen. förenlighet uppställtsheten förenlig med Samma kravär som

således. exemplifiering vilkaför finansieringsverksamheten gäller En av
fråga i den allmänna motiveringentjänster det kan har lämnatssom vara om

avsnitt 7.2.3.5.
verksamheter ingårpunkten framgår vidare vissa icke finansiella iAv 3 att

bankverksamhetsbegreppet, verksamheten särskilda skäl har näraettom av
Vad kanmed de i pargrafen angivna verksamheterna.samband övriga som

framgårsärskilda skäl avsnitt 7.2.3.5.vara av
finans-paragrafens andra stycke den verksamhetI ettartenanges somav

måste få Enligt bestämmelsen skallinstitut bedriva för oktroj bank.att som
utbud finansiella tjänster. Här-bank erbjuda allmänheten allsidigtett av

försedan gammalt gälla bankerna,igenom lagfästs den princip ansettssom
på denbreddinstitut. Som exempelnämligen bank skall k. artatt ettvara s.

speciellt börabedriva har i lagtextenverksamhet bank skall ansettsav som
för bankin- utlåning eftersom dettamarkeras och utgörpengar enav

kommenterats i den all-fundamental uppgift. Bestämmelsen har närmare
avsnitt 7.1motiveringen vartill hänvisas.männa

inlåning på frånräkningI tredje stycket förbjuds bankän att mottaannan
bankernariktar sig följaktligen inte tillallmänheten. Denna bestämmelse

Från denpå marknaden. förbudet undantastill andra aktörerutan som
ifrågavarandedriva slagenligt särskilt medgivande i lag äger rätt att av
närvarande för fond-inlåningsverksamhet. Sådant medgivande finns för

riksbank. I 9riksgäldskontoret och Sverigeskommissionsbolag, Postgirot,
förevarande§ i strid med bestämmelsen ikap. 1 stadgas straff för den som

från monopolinlåning på räkning allmänheten. Dettastycke tar emot
åläggs andra styck-korresponderar skyldighet bankerna enligtmed den som

på från Uttrycketinlåning räkning allmänheten.nämligenet, att ta emot
tillämpnings-inlåning på från allmänheten haräkning är avsett att samma
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område det motsvarande uttrycket i den gällande bankrörelsedefini-som nu
tionen jfr. 7.1.avsnitt

Paragrafens fjärde stycke innehåller erinran de begränsningaren om som
enligt FBL gäller för lokala föreningsbankers inlåning.bedrivarätt att

FkL innehåller bestämmelser bankinspektionen kan lämna bankattom
tillstånd bedriva fondkommissionsrörelse och vad för sådangälleratt som
rörelse. förevarandel paragrafs femte stycke erinras dessa bestämmel-om

vilka föreslås bli intagna i 3 kap. KML.ser, nu

2§

bank fårEn andra fall §§inte i 3-6 förvärva elleri förän sägssom egen
räkning inneha

aktie eller andel företag,i
emissionsbevis,
depåbevis,
andel aktiefond elleri
fordringsbevis med efterställd betalningsrätt eller likartat bevis om

tillskott riskkapital, beviset har utfärdats företag §i 4av om av som avses
eller, beviset har utfärdats företag och för deninte ärannat avsettom av
allmänna marknaden.

Med förvärv aktie eller andel företagi jämstälLs förvärv rörelseav av
förvärvet hela eller obetydlig delinte rörelsen.om avser en av

ärI paragrafen räknas den egendom bank förbjuden förvärvaattupp som
och för räkning inneha. Den egendom redan enligtnämns äregen som
gällande lag förbjuden egendom för bank, eftersom den förenad medär
särskilda risker kan de skyddsintressen bankäventyra har värnaattsom som

All egendom inte i fårparagrafen bank frittomnämns förvärvaom. som
under förutsättning förvärvet i bankverksamhetsdefinitionen.att ryms

ÄvenDet viktigaste förbudet i paragrafen aktieförvärvsförbudet.är and-
förbud förvärva egendom aktie eller har anknytningatt motsvararra som

till aktie har medtagits. Det fråga andel i företag,är emissionsbevis,om
depåbevis och andel i aktiefond. Emissionsbevis benäm-är en gemensam
ning för teckningsrättsbevis vid nyemission vid fondemis-och delbevis
sion. Depåbevis bevis till angivetär antal utländska aktier irätt ettom
bolag fått riksbankens tillstånd till försäljning aktierna i Sverige.som av
Begreppet aktiefond omfattar k. jfr §obligationsfondäven 1 1 aktie-s.
fondslagen 1974:931.

Eftersom bank med hänsyn till olika skyddsintressen inte drivabör verk-
samhet till riskkapitalverksamhet förbjudsgränsar bank dessutom attsom
förvärva och inneha fordringsbevis med efterställd betalningsrätt eller likar-

bevis tillskott riskkapital de inte avsedda för den allmännatat ärom av om
marknaden. Uttrycket likartat bevis tillskott riskkapital är avsettom av

fånga med de nämnda fordringsbevisen likartade, redan befintligaatt upp
eller nytillkommande värdepapper.

Som framgår § får4 bank tillståndefter bankinspektionen förvärvaav av
aktier och andelar i k. organisationsföretag. Med organisationsföretags.
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harbankverksamhet ellerverksamhet utgördriverföretag somensomavses
tillståndskrav intedettaFörbankverksamhet.till attanknytningnäraen

aktier förvärvarförställetibankenkringgås avskall kunna attgenom
paragrafsförevarandeiutfärdade bevis,organisationsföretaget avsessom

de äroberoendebevissådanaförvärvsförbudetgällerpunkt omav
förvärvmöjlighet tillej. Sammamarknaden ellerför den allmännaavsedda
bevisenbevis. Harifrågavarandeförgälleraktier,§ förgällerenligt 4som

bevissådanaendastdäremotförbudetföretag somutfärdats annat avserav
marknaden.den allmännaavsedda förinte är

andrakringgås iharskall kunnaaktieförvärvsförbudet lättinteFör att
aktier ellerförvärvmedrörelseföretagsförvärvjämställtsstycket ett avav

till förvärvtillstånd kanframgår4§företaget. Av avandelar i att ges
organisationsföretag.irörelsen ett

3§

tilluteslutande harvilketandel företag,eller iaktiefår förvärvabankEn
beredaförförvärvatseller attegendom tomträttförvalta fastsyfte somatt

därmedtillgodoseeller förverksamhetenförlokalerbanken att samman-
hängande behov.

överensstäm-förvärvsförbudet i 2tillundantagParagrafen, utgör ettsom
gällande lag.medi sakmer

4§

andeleller iaktiebank förvärvafårbankinspektionentillståndEfter enav
eller harverksamhet utgörmedutländskt företagsvenskt eller ensomen

hinderskall lämnas,Tillståndbankverksamhet.tillanknytning omnära
Är betydelseprincipiellförvärvetsynpunkt.allmänfråninte möter av

för prövning.till regeringenärendetöverlämnainspektionenskall
efterställdmedfordringsbevisgällerstycketförsta ävenVad isägssom

harbevisetriskkapital,tillskottbevislikartatochbetalningsrätt omavom
stycket.förstaiföretagutfärdats avsessomav

företagfondemission igrundpåaktier ettförvärvbanksFör enavaven
gäller förtillstånd. Detsammakrävsstycket ingetförsta eniavsessom

central för-ochBankSparbankernasaktier isparbanks förvärv enav
Bank.Föreningsbankernasaktier ieningsbanks förvärv av

delföreningsbankernasförstyckenatredjeochbank förstaMed i avses
föreningsbank.central

stycketförstaiandel företageller iaktieMed förvärv avsessomav
obetydlighela eller inteförvärvetrörelseförvärvjämstälLs enavseromav

rörelsen.del av
organisations-i k.andelarochaktierförvärvreglerarParagrafen, s.avsom

Bestäm-i 2förvärvsförbudettillundantagytterligareföretag, utgör ett
avsnittmotiveringenden allmännaidiskuteratsutförligtharmelsen

7.2.3.7.2.
fårbankinspektionentillståndbank efterstycket stadgasförstaI att aven

bank-verksamhet utgörmedi företagandelarochaktier somförvärva en
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verksamhet eller har anknytningnära till sådan verksamhet, dvs. ien s.
organisationsföretag och tillstånd skall inte hinder frånatt möterges om
allmän synpunkt. Riktlinjer för bedömningen hinder från allmännär syn-
punkt skall föreligga har givits i avsnitt 7.2.3.7.2.anses

andraAv stycket framgår tillståndskrav enligt paragrafensatt samma som
första stycke gäller förvärv aktier och andelar, gäller förvärvävenav av
sådana bevis 2§i dvs. fordringsbevis med efterställd be-som avses
talningsrätt och likartade bevis tillskott riskkapital, garanti-om av ex.
fondsbevis, vilka utfärdats organisationsföretag. på tillståndKravettav
gäller beviset för denär allmännaoavsett marknaden eller ej.avsettom
Tillståndskravet för dessa bevis överenstämmer med gällande lag. För deatt
skyddsintressen tillgodoses kapitaltäckningsreglerna inte skallsom genom
trädas för bör tillståndnär, till förvärv bevis utfärdats annatav som av
kreditinstitut lämnas med restriktivitet. Det bör därvidstor uteslutetvara

exempelvis sparbankatt eller föreningsbank tillstånd tillen atten ges
förvärva förlagsbevis eller garantifondsbevis utfärdats bank inomsom av en
den institutgruppen. Med stöd 5 kap. 30 § SBL §och 5 kap. 26 FBLegna av

detär möjligt för företag vari sparbank eller föreningsbank deläger att
uppträda k. market maker för garantifondsbevisen.som s.

Som slagits fast i den allmänna motiveringen det endast aktie-är och
andelsförvärv innebär kapitaltillskott eller förändring ägarför-ettsom en av
hållandena bör kräva tillstånd. I paragrafens tredje stycke har därförsom
från tillståndskravet undantagits förvärv aktier på grund fondemis-av av en
sion i organisationsföretag.ett

Liksom enligt nuvarande reglering krävs inget tillstånd för sparbankemas
förvärv aktier i Sparbankernas Bank eller för central föreningsbanksav en
förvärv aktier i Föreningsbankernas Bank.av

Med förvärv organisationsföretag helt eller delvis jämställs i femteav
stycket förvärv rörelse förvärvet hela eller inte obetydlig delav om avser en

rörelsen. Rörelseförvärv oftaär alternativ till förvärv bolaget.av ett Förav
hindra kringgåenden tillståndskravetatt i första stycket regeln nödvän-ärav

dig. Den 4 kap. §4 och 5 kap. §3motsvarar KML.

5§

En bank medverkar vid emission aktier på den allmänna mark-som av
naden får förvärva aktier ingår i emissionen skall dessasom avyttramen
så det lämpligen kan ske ochsnart år efter förvärvet. Omsenast ett
särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen medge aktierna fåratt
innehas längre tid.

En sparbank och central föreningsbank får dock endast efter bank-en
inspektionens tillstånd medverka vid verksamhet förstai styck-som avses
et.

Detta undantag från förvärvsförbudet förvärv emissionsaktier ochavser av
överensstämmer i sak med gällande lag.

Enligt första stycket får bank särskilt tillstånd förvärva aktierutanen som
ingår i emission aktier på den allmänna marknaden, bankenen av om
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medverkar i emissionen. påUttrycket emission aktier den allmännaav
marknaden några situationer, innefattande såväl utgivningolikaavser av

aktier eller primäremissionteckningsrätter spridning befintligtnya som av
aktieinnehav i bolag sekundäremission. Det kan fråga kontan-ett omvara
temission, försäljning på gångantal aktier bl0ckutför-ett stortav en
säljning, introduktion på någonmarknaden aktier tidigare inte haftav som

spridning, utbyteserbjudandestörre eller försäljning betydande antalettav
teckningsrätter i bolag med få fåaktieägare i syfte bolaget introduceratatt
på marknaden.

På fondkommissionärersdet gäller medverkan isätt närsamma som
emissionsverksamhet grundar sig bankens medverkan pånormalt ett upp-

fråndrag bolaget säljaren. Verksamheten har beskrivits inärmareresp.
kommentaren §till 5 kap. 4 KML.

första framgår ocksåAv stycket bank endast under begränsadatt en en
tid får inneha aktier förvärvats med stöd ifrågavarande bestämmel-som av

Från denna begränsning innehavet till år från förvärvet kanettse. av
bankinspektionen medge undantag särskilda skäl föreligger. En bankom
har emellertid också möjlighet överföra innehavet aktier tillatt ettav av
banken kredtimarknadsbolag. såledesDet inte någotägt krav emissio-är att

skall jfr. 8.3.5.3.avslutas i själva banken avsnittnen
Av andra stycket framgår fårbankaktiebolag bedriva emissions-att ett

verksamhet tillstånd medan sparbanks och förenings-centralutan en en
banks emissionsverksamhet förutsätter tillstånd bankinspektionen.av

6§

tillståndEn bank har driva aktiemarknadskommission får, förattsom
underlätta i samband medrörelsen, denna förvärva aktier, emis-att

sionsbevis aktiefonderandelar i och ekonomiska föreningar. Ban-samt
fårken sådana värdepapperinte inneha till högre anskaffningsvärde än

kap. § kapitalmarknadslageni 5 2 1989:000. Om banksom anges en
aktiemarknadskommission ingårdriver i ocksåkoncern, i vilkensom en

ingår fondkommissionsbolag, fondhandlarbolag vilkaeller bankannan
tillståndhar driva aktiemarknadskommission, dessa begräns-gälleratt

ningar för sådantkoncernen i dess helhet. fall skall banken till bankin-l
spektionen anmäla vilka värdegränser bestämts för de olika före-som

innehav värdepapper. Om synnerliga skäl föreligger kantagens av
bankinspektionen medge fårbanken inneha värdepapper i störreatt
omfattning vad i nämnda paragraf.än som anges

Undantagen i fråndenna paragraf förbuden §i 2 medöverensstämmer
gällande rätt.

7§

§§ skydda fordranOavsett vad föreskrivs får bank för1-6i attsom en
§sådan marknad i 2offentlig auktion, fondbörs eller som avses

1979:749 vidandra stycket lagen Stockholms fondbörs ellerom ex-
försäljning egendom eller säkerhet förekutiv köpa är utmätt utgörsom

fordringen, och
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2. det finns anledning banken skulle lidaatt anta attom annars
avsevärd förlust, betalning för fordran egendomöverta utgörsom som
säkerhet för fordringen eller egendom.annan

frågaFörsta stycket gäller inte aktie. I bevis tillskott tillegen om om
garantifond eller grundfond i sparbank och bevis andel eller tillskottiom
till §garantifond föreningsbank bestämmelserna kap. 30i gäller i 5
första 1987:619 §stycket sparbankslagen respektive 5 kap 26 första
stycket föreningsbankslagen 1987:620.

I utbyte egendom har köpts eller övertagits enligt förstamot som
fårstycket bank förvärva aktier i bolag, bildats för för-etten som

valtning egendomen för fortsättande med denna drivenellerav av en
verksamhet.

Har aktier förvärvats enligt första tredje får banken,eller stycket om
uppenbar fara föreligger för förlust, förvärvabanken lideratt annars
ytterligare aktier i bolag.samma

Har aktier förvärvats enligt första, tredje fjärde fåreller stycket
banken, överlåter tillgångar påaktiebolaget sina aktiebo-ett annatom
lag, byta dessa aktier aktier i det andra bolaget.ut mot

Den egendom banken förvärvat paragrafenligt denna skallsom av-
så det lämpligen kan ske och det kannär ägayttras snart senast rum

år frånförlust för banken. Har egendomen inte inomutan avyttrats tre
förvärvet tillståndkrävs bankinspektionens för fortsatt innehav.

Paragrafen i huvudsak med gällande lag. För skyddaöverensstämmer att
fordran bank förvärva inte enbart den egendom, bankrätt attges som
förbjuds förvärva enligt 2 Bank därutöver till egendomsförvärvrättges

inte såledesinom bankverksamhetsbegreppet. Förvärven behöversom ryms
inte förenliga inlåningsverksamhet tillåts ändåmed under vissavara men
förutsättningar för bank skall kunna skydda nödlidande fordran.att egen
Innebörden uttrycket annan egendom har diskuterats i den allmännaav

avsnittmotiveringen 7.2.3.7.4, vartill hänvisas.
Ändringarna i andra stycket endast föranledda garantifondär attav en

inrättas för föreningsbank.
Den paragraf får endastegendom banken förvärvat enligt dennasom

§innehas under viss i tid. framgår förvärvsista stycket angiven Av 21 att
§enligt 7 skall till bankinspektionen.anmälas

8§

Till insättamas skydd skall bank ha visst lägsta kapital i formett aven
kapital i bankaktiebolag, fonder i sparbank kapital ieget egetsamtegna

central föreningsbank tillsammans med lokala föreningsbankeranslutna
kapitalkrav.

får delsMed kapital respektive fonder likställas fyrtioeget egna pro-
utlåning,belopp bankens förcent ett mot garan-av som svarar reserver

tiförbindelser obligatio-och utländska valutor, bankens förmot reserv
varmed det belopp med vilket obligationernas värde beräknatner, avses

§enligt 4 kap. 4 överstiger nettovärdet, bankens följd1 isamt mot reserv
avskrivning på egendom upplåtits till nyttjande, dels det nominel-av som
värdet förlagsbevis och andra skuldförbindelser medför rättav som

fårtill betalning först efter bankens övriga båda fallenborgenärer. I
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respektivekapitaletdetbelopp mothögstmedräknas egnaett svararsom
fonderna.de egna

med anslut-föreningsbankcentraliochkapitalMed eget enreserver
iochkapitalföreningsbanker eget reserverlokala summorna avavsesna

detin idärvid interäknasFörlagsinsatsernaföreningsbanker.dessa
likställasfår dockinsatserdessavärdetnominellaDetkapitalet. avegna

nominelladetmedtillsammansbeloppkapital intillmed ett someget
andra stycketenligtskuldförbindelserandraochförlagsbevisvärdet av

kapitalet.detmot egnasvarar
likställasdärmed fårvadochfonderrespektivekapitalEget somegna

kapitalbas.bankensstyckenaoch tredje utgörenligt andra
aktiebolag,iintresseekonomiskt ettväsentlig sombankHar etten

hareller tomträttfastighetförvaltasyftetill somuteslutande har att
verksamhet ellerdessförlokalerbankenberedaförförvärvats att

kapital-från bankensskallbehov,sammanhängandedärmedtillgodose
aktier-värdetbokfördadetåtta avavräknasbas procent avsummanav
deleller denskulderbokfördabolagetsochfastighetsbolaget avina

fastighetsbolag.aktier iinnehavbankensdessa mot avsvararsom

gällandemed rätt.stycket överensstämmerFörsta
fårfonderkapitalmedtillagtsstycket har egetandra egnaI att resp.

följdibankensbelopp mot av%40 reservlikställas ett svararsomav
Därmed överav-nyttjande.upplåtits tillegendompå avsesavskrivning som

kommit-enligtbankmotiverasTillägget attleasingobjekt.påskrivningar av
och intei banken,leasingverksamhetdriva somskall kunnaförslagténs

bestäm-Motsvarandeintressebolag.ellerdotter-endasthittills ettgenom
iåterfinnskreditmarknadsbolagförkapitalbasberäkningrörandemelse av

KML.
frånavräkning egetbestämmelsetidigarestycket fannsfjärdeI omen

någon formdriverföretagandraitillskottfonder förkapital somegnaresp.
debl.utgått ochharbestämmelse ersattsbankverksamhet. Denna a. avav

kapitaltäck-konsolideradutvidgad10§ibestämmelsernaföreslagna om
ning.

införtsredaktionell nyhetharstycketfjärdeföreslagnaI det som ennu
kapitalbasMedhänvisningar.underlättaförbl.kapitalbas,begreppet atta.

fårdärmedvadochfonderkapitalbankens someget egnaresp.avses
paragrafen.istyckenaföregåendetvådeenligt närmastlikställas

skeskallavräkninginnebördgjortsändring attstycket harI femte aven
Ikapitalbasen.frånfonderkapital utanenbartfråninte eget egnaresp.

kapitalbasen.frångjortsalltidavräkningenordalydelsenharpraxis -trots -
förtydligandeiendastsakiändringalltså ingen utaninnebär enTillägget

ändring.redaktionellsyfte tillkommen
bankin-bestämmelsestycket atti sistatidigareinnehöllParagrafen omen

medbanktillåtaförelåg, egetskäl attsynnerligakunde,spektionen enom
förlagsbevisbl.värdetnominelladetlikställafonderoch a.kapital avegna

kapitaletgånger dethalvochmotsvaradebelopp egnaintill enenett som
provisorisktförår 1987infördesBestämmelsen attfonderna.eller de egna

kapitaltäckningspro-sparbankersnågrai realitetenbankersvissalösa --
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blem. Sparbankernas problem med försörjning riskkapital har fåttav en
lösning kommitténs förslag dessa möjlighetgenom garanti-attsom ger utge
fondsbevis. Det finns därför inte längre behov bestämmelseav en va-
rigenom dispens från gängse regler beräkning kapitalbas kan medges.om av
Bestämmelsen påhar grund härav utgått.

9§

Kapitalkravet bestäms förhållandei till bankens tillgångar in-samt
gångna garantiförbindelser och åtagandenandra på kapitalmarknaden

innebär kreditrisk för banken placeringar. Försom centralen en
föreningsbank med anslutna lokala föreningsbanker bestäms kapitalkra-

Vid beräkningenvet kapitalkravetgemensamt. indelas placeringarnaav
i följande fem nämligengrupper,
A1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar fordringarsamt

hos riksbanken och riksgäldskontoret,
skattkammarväxlar och obligationer utfärdats staten,som av
kommun eller därmed jämförlig samfällighet, bankaktiebolag,
Sparbank, föreningsbank,central allmän kassa eller inrättning

reglemente fastställts regeringen, kreditmarknadsbolag,vars av
fondkommissionsbolag, fondhandlarbolag, hypoteksinstitut el-
ler Nordiska investeringsbanken,
andra fordringar för vilka kommun eller därmedstaten, jämför-. lig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, förenings-central
bank eller under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning,annan
kreditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag, fondhandlarbo-
lag, hypoteksinstitut eller försäkringsföretag med svensk konces-
sion svarar,
fordringar för vilka säkerheten värdehandlingutgörs ellerav. fordran, under A 1-3,som anges
garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden. för vilka banken erhållit säkerhet i värdehandlig eller fordran,

under A 1-4.som anges
andra fullgoda obligationer deän under Asom anges. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller försäk-annat
ringsföretag än under 3A eller samfällighetsföreningsom avses

därvid fordringar för vilka utländskt bankföretagsvarar, svarar
skall till och halv gångertas fordringarnas belopp,upp en en
fordringar för vilka säkerheten värdehandlingutgörs ellerav. fordran, under B 1 eller eller i jordbruks-,panträttsom anges
affärs- eller bostadsfastighet eller sådantilltomträtt fastighet
inom sjuttiofem det uppskattade värdetprocent den fastaav av
egendomen eller, frågai byggnadtomträtt, hör tillom av som
tomträtten,
garantiförbindelser och åtagandenandra på kapitalmarknaden. för vilka banken erhållit säkerhet i värdehandling eller fordran,

under B 1-3.som anges
fordringar för vilka säkerheten utgörs av. a i jordbruksfastighet,panträtt i bostadsfastighet med elleren-
tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket bostadslån enligt
statliga bestämmelser utgår eller i till sådantomträtt fastighet,

pantvärdet ligger mellan sjuttiofem och etthundraom procent av
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frågaiegendomen eller,den fastavärdetdet uppskattade omav
tillbyggnad hör tomträtten,tomträtt, somav

indust-inrättad fördelvishelt eller ärb i fastighetpanträtt som
femtioinomsådan fastighettillverksamhet eller iriell tomträtt

egendomen eller,den fastavärdetuppskattadedetprocent avav
hör tillegendombyggnad ochfrågai tomträtt, somannanom av

tomträtten.
kapitalmarknadenpååtagandenandragarantiförbindelser och

värdehandling ellererhållit säkerhet i formvilka bankenför av
under Cfordran, angessom

nyttjande.tillbanken upplåtitegendomlös som
han-aktiefonderandelar utgöremissionsbevis och iaktier, som

delslager enligt 6
pååtagandenoch andragarantiförbindelsertillgångar,övriga

§ stycket8 femtesådana enligtkapitalmarknaden utom som
bestäm-omfattaskapitalbasen ellerfrånskall avräknas avsom

melserna 10i

Inågot kapitalkrav.inteunder A gällerplaceringarFör som anges
belopptidpunkt till lägstvid varjeuppgår kapitalkravetövrigt ett som

sammanlagtmotsvarar
under B,placeringarprocent angessomsumman avaven

under C,placeringarfyra procent angessomsumman avav
under D ochplaceringartjugofyra procent som angesav summan av

under E.placeringaråtta procent som angesav summan av
värden, nämligentill följandeskallPlaceringar tas upp

§i 8 andra stycketför vilkafordringar, avsatts,som avsesreserver
bruttovärde,till sitt

tillgångar sitt nettovärde,tillövriga
till sitt nomi-kreditgivning,knutna tillgarantiförbindelser, ärsom

belopp,nella
nominella belopphalva sittgarantiförbindelser tillövriga samt4.

belopp,sitt nominellakapitalmarknaden tillåtaganden påandra
bankinspek-bemyndigande,efter regeringensregeringen eller,inteom

belopp.föreskrift angivit lägretionen i ett
värde,det3 och C 1stycket BMed uppskattat värde i första avses
enligtsärskild värdering. Harpå grundvalbanken bestämt avsom

bostads-bostadslån främjandetillstatliga bestämmelsergällande avom
tillbyggnad, skalluppförande visssådant lån beviljats tillbyggandet av

enligtdetuppskattningsvärdet läggasförgrund för bedömandet i stället
byggnaden eller denförpantvärdetbestämmelser fastställdanämnda
föranlederinte särskilda skäluppförsfastighet där denna annat.om

för3 fordringarhänförs till Alydelseparagrafens nuvarandeEnligt grupp
enligtsådant bankägt aktiebolagochvilka kreditaktiebolag somsvarar

kreditaktiebolag vid tillämp-medfår jämställasmedgivanderegeringens
Enligtfinansbolag.dvs. bankägdaförsta stycke,ningen paragrafensav
dessafinansbolagen ochpå nuvarandedekommitténs förslag skärps kraven

under företags-kreditaktiebolagende nuvarandetillsammans medinordnas
fond-på nuvarandeLikaså kraven deskärpsformen kreditmarknadsbolag.

sådana skallbolagFordringar för vilkakommissionsbolagen. ansessvarar
kreditaktiebolagennuvarandevilka defordringar förlika säkra svarar.som
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I 3A har därför uttrycket kreditaktiebolag sådantochgrupp bankägt
aktiebolag enligt regeringens medgivande får jämställas med kreditak-som
tiebolag vid tillämpningen detta stycke med kreditmarknads-ersattsav
bolag. Vidare har bland de uppräknade instituten tillagts fondkommis-
sionsbolag och fondhandlarbolag. Motsvarande ändringar har gjorts i grupp
A 2.

Ändringama i C föranleddaär den föreslagna bankverksamhets-grupp av
definitionen och de förändrade förvärvsreglerna bankerna möjlig-som ger
het i banken fullt bedriva leasingverksamhet.att ut Utan ändring i kapital-
täckningsbestämmelserna skulle placeringar avseende leasing komma att
hänföras till övriga tillgångar under nuvarande D, dvs. med ettgrupp
kapitaltäckningskrav på åtta procent.

Som närmare redovisats i den allmänna motiveringen avsnitt 7.2.3.5 har
säkerheten vid leasing lös egendom eller äganderätten till objek-av snarare

kvalificeradetet ansetts säkerheterna räknasartvara av samma som som
i paragrafen under C. Leasing lös egendom har därför förtsupp till dennaav

grupp genom en ny p.
Utöver leasingverksamhet kommer bankerna också fullt i bankenatt ut

kunna bedriva factoring. Eftersom säkerheten vid factoring böraansetts
jämställas med borgen och verksamheten därför böra hänföras till 8-pro-
centsklassen, krävs emellertid inte någon ändring i kapitaltäckningsbe-
stämmelsema.

I den allmänna motiveringen, avsnitt 9.6.10, och i specialmotiveringen till
5 kap. §6 KML, har motiven för införandet den riskklassenav nya grupp
D, för fondkommissionsrörelsens handelslager, redovisats.

Grupp ÄndringenE nuvarande D.motsvarar i denna ärgrupp grupp
föranledd den gällande avräkningsregelnatt i 9§ fjärde stycketav nu
avseende tillskott i företag driver någon form bankverksamhet,som av
föreslås bli seupphävd kommentaren till 8 och 10 §§. Eftersom reglerna i

§10 konsoliderad kapitaltäckning normalt inte skall tillämpliga påom vara
participationer understiger 20 % kapitalet och motsvarande andelsom av

röstetalet för samtliga aktier eller andelar i finansinstitut, innebärav ett
ändringen sådana placeringar belastasatt med kapitalkrav på åttaett pro-
cent.

10§

Om svensk bank aktieinnehav påeller har andel isätten genom annat
svenskt eller utländskt företagett driver någon form bankverk-som av

samhet och andelen uppgår till lägst tjugo företagets aktieka-procent av
pital eller motsvarande eller till motsvarande lägst tjugo procent av
röstetalet för samtliga aktier eller andelar företageti skall, vadutöver som
föreskrivs frågai kapitaltäckning 8 §§i och 9 eller lag,i gällaom annan
följande.

Banken skall vid tidpunktvarje uppfylla dels kapitalkravet för banken,
dels den del kapitalkravet företageti bankens andelav motsom svarar av
kapitalet. För fordringar banken eller företag förstaisom som avses
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gäller ford-kapital. Detsammavarandra krävshar på ingetstycket eget
beräknade kravetsålundaDetsådant företagvilkaförringar ett svarar.

kapitalkrav.konsolideradebankensutgör
fonder fårrespektivekapitalbankensberäkningenVid eget egnaav

elleraktiernaefter förvärvetvadtillgodoräknadenna även an-avsom
dock tillkapital,eller bundettill frittföretagetdelarna i egetavsatts

kapitalet företaget.andel ibankensbelopphögre än mot avsvararsom
Är kapitalet eller deskall dettill bankendotterföretagföretaget ett egna

uppkommitgoodwilleventuellmed värdetminskasfonderna somavegna
konsolide-bankenskapitaletberäknadesålunda utgörvid förvärvet. Det

kapital.rade eget
enligtomfattningmotsvarandekapital fårkonsoliderat iMed eget som

förlagsbevisutlåning ochförlikställasandra stycket8 § m.m.reserver
till den dellikställas endastfår dockföretagetutlåningför iReserver m.m.

andelarna företaget.eller iaktiernaefter förvärvetuppkommitdessa av
likställaseller företaget fårbanken inteutgivitsFörlagsbevis avm.m. som
stycket.förstaföretag iellerbankeninnehasdessa avsessomavavom

fårförlagsbevisoch företaget utgivnaför utlåningReserver m.m.avm.m.
andelbankensbelopplikställas till högreheller äninte mot avsom svarar
vadkapital ochkonsolideradeBankenskapitalet företaget.i eget som

kapitalbas.konsolideradebankenslikställasdärmed får utgör
beräk-bankinspektionenbeslutarutländska företagfrågal omom

kapitalbas.kapitalkrav ochningen av
bankinspektionenbemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen

vad ibeslutaenligt 4tillstånd lämnassamband med attfår, i somatt
andelfrågaitillämpningskall ävenparagraf stadgas ägadenna somom

stycket.förstamindre iänär angessom
trädde iochBRLkapitaltäckning infördeskonsolideradRegler genomom

finns ilagstiftninggällandeiReglerna,januari 1988.kraft den 1 som nu
till 10förtsoch tilläggändringar övermed vissakapitels hardetta 11

i korthetkapitaltäckningsförfarandet innebär ettkonsoliderade attDet
intresseföre-ellerkoncernberäknas förkapitalkravsärskilt aven gruppen

kapital-beräkningenbankverksamhet. Vidnågon formdriver avtag avsom
förekommandeföretagsgruppenellersamtliga i koncernenbeaktaskravet

på visstsammanräknaskapitalbasen sättvid beräkningenplaceringar och av
förlagslån.ochvärderegleringsreserverkapitalföretagens samtegna
framgått förstakapitaltäckningsförfarandet harkonsolideradeDet avsom

och utländ-i svenskaetableringarsamtligaomfattastycket utvidgats till att
bankverksamhet,någon formdriverintresseföretag,ellerska dotter- avsom

motsvarandeeller°o aktiekapitaletuppgår 20till lägstbankens andel avom
aktier ellersamtligaröstetalet för20 %lägstandeleneller motsvarar avom

Ändringen beräkningsmetodrealistiskskapasyftar tillandelar. att en mera
nuvarande reglerenligtmöjligtvadkapitalkravet ärän om av-somav

reglernakapitalbas. Defrån bankenstillskjutet aktiekapitalräkning nyaav
riskka-framtiden tillskottiförhindra bankerna nyttkommer utanattatt av

verk-delarföra överöka rörelsevolymenskulle kunnapital att avgenom
samtidigt ökaochintressebolagellertill särskilda dotter-i bankensamheten

lånefinansierat kapital.andelen
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Med företag driver någon form bankverksamhetsom slagav avses samma
finansiella institut enligt den nuvarande lagstiftningen, alltsåav enligtsom

kommitténs förslag bank, kreditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag
och fondhandlarbolag. Företag utgör stödfunktion till bank, såsomsom
data- eller transportföretag och liknande, omfattas inte den ifrågava-av nu
rande definitionen.

Den utvidgade konsoliderade kapitaltäckningen inteersätter bestämmel-
beräkning kapitalkrav i §§.8 och 9 Detserna om är kapital-av avsett att

täckningskravet för moderbanken å sidan och för konsolideringsgrup-ena
helhet å andra sidan skall beräknas i två skilda förfaranden.pen som

Samtliga företag i måste för sig uppfylla de kapitalkravgruppen var som
uppställs för respektive institutgrupp i BRL och KML. Denna princip
kommer till uttryck i första stycket.

I konsolideringsförfarandet skall enligt andra stycket moderbanken vid
varje tidpunkt uppfylla, förutom det kapitalkravet beräknatsegna som
enligt §§,8 och 9 den del kapitalkravet i dotter- eller intresseföretagetav

bankens andel i företagetsmot aktiekapitalsom ellersvarar motsvarande.
Enligt denna kvotkonsolideringsprincip skall alltså moderbanken, den-om

exempelvis innehar 60 °o aktiekapitalet i kreditmarknadsbolag,na ettav
uppfylla motsvarande andel detta bolags kapitalkrav på dettasätt be-av
räknats enligt KML.

Vid beräkningen kapitalkravet skall emellertid liksom enligt gällan-av nu
de regler samtliga interna fordringar mellan företagen i konsoliderings-

elimineras. Detta kommer till uttryck i lagtextengruppen förattgenom
fordringar banken eller företag i konsolideringsgruppen har påsom varand-

krävs inget kapital. Likaså skall fordringareget för vilka någotra företag i
konsolideringsgruppen ingått garantiförbindelse undantas vid beräkningen

kapitalkravet.av
Tredje stycket innehåller bestämmelser beräkning det kapita-om av egna

let de fonderna. Utgångspunkten för beräkningenresp. moderban-egna är
kens kapital eller fonder påeget dettasätt definieras i BRL. Härutöveregna
får banken tillgodoräkna fritt och bundet kapital upparbetatseget isom
dotter- och intresseföretagen efter tidpunkten för bankens förvärv aktier-av

eller andelarna i dessa. I enlighet med kvotkonsolideringsprincipenna får
dock endast så del nämnda kapital tillgodoräknasstor av motsom svarar
bankens andel aktiekapitalet eller motsvarande i företaget. Frånav summan

det sålunda beräknade kapitalet och fondernaav skall därefteregna egna
avdrag ske för eventuell goodwill uppkommit vid förvärvstillfället.som
Sådant avdrag skall endast ske beträffande företag dotterföretagär tillsom
banken. Vad förstås med dotterföretag framgår kap.1 3som av

Fjärde stycket innehåller bestämmelser i vilken utsträckning värdereg-om
leringsreserver och förlagslån får likställas med kapitaleget resp. egna
fonder. Utgångspunkten härvid detär kapital och de fonderegna egna som
beräknats för hela konsolideringsgruppen enligt tredje stycket. Med det

kapitalet och de fonderna får likställasegna och förlagslånegna reserver
i den utsträckning följer §.andra8 stycket.m.m. Dock får endastsom av
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efter ban-upparbetatsintresseföretageni dotter- ochsådana somreserver
kapitalmedlikställasi dessaandelarna egetaktierna ellerkens förvärv av
konso-mellanskuldförbindelserFörlagslån liknandeochfonder.eller egna
fonder.ochkapitalmedfår inte likställaslideringsföretagen eget egna

belopptill högremedräknas änförlagslån får hellerochReserver m.m.
följervilketföretaget,kapitalet ibankens andel avmot avsom svarar

kvotkonsolideringsprincipen.
bestämmel-Enligtgällandemedi sak rätt.stycketFemte överensstämmer
och kapital-kapitalkravberäkningenbankinspektionenbeslutar avomsen

tjänar till syfteBestämmelsenintresseföretag.dotter- ochutländskabas för
svensk kre-motsvarighet isaknarförhållandenutländskaspeciellaatt som

beaktas.kunnaditlagstiftning skall
regeringenmedgerbestämmelsetillkommitstycket harI sjätte somen

sambandibankinspektionenbemyndigande, att,regeringenseller, efter
enligt 4lämnasandelaraktier ellerförvärvtillstånd tillmed somatt av

konsolidera-denomfattasskallinnehavetförvärvet beslutavillkor för att av
uppgår tillinteröstandelenellerägande-oaktatkapitaltäckningen,de

för redanefterhandföreskrivas ialltså intekansådant villkor20 °o. Ett
tillstånd förvärvförmedsambandienbartbestående innehav attutan

lämnas.

15§

sådaniåt banken inteuppmärksamhetsärskildbank skall attEn ägna
påfordringarsäkerhet, harför dessuppkommakanfaraomfattning, att

varandra imedförbundnalåntagare,påeller ärlåntagare somsamma
kreditgällerintressegemenskap. Detsamma motekonomiskväsentlig
aktiebolagutgivitsförlagsbevis,aktier ellersäkerhet sammasom avav

fordranMedsådan gemenskap.förenade iaktiebolag äreller som
garantiförbindelse tillellerborgensäkerhet i formjämställs annanav

banken.
bankenintebevakaföreningsbank skall dessutom attcentralEn

fordringarföreningsbanker harlokalamed anslutnatillsammans som
fordringarnasådan omfattning sammantagnastycket ii första attavses

säkerhet.för föreningsbankernasmedföra farakan
bankinspektionenbemyndigande,eller, efter regeringensRegeringen

dessafallibegränsningarvilkaföreskrifterutfärdafår närmare somom
skall gälla.

16nuvarandebestämmelseDenna motsvarar
motiveringeni allmännabehandlatsharförskriftsrättBankinspektionens

enhandskreditbe-föreslås omfatta även12.6.2. Dennaavsnittunder rätt
bemyndiga bank-för regeringenmöjlighetinnebärvilket attstämmelser en

Avsiktenföreskrifter. ärtillämpbaragenerellt attutfärdainspektionen att
med de all-överensstämmelsehuvudsakligiskall utformasföreskrifterna

enhands-avseendeutfärdatnärvarandeförråd inspektionenmänna som
krediter.
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4 kap. Redovisning

7§

I balansräkningen skall aktier i dotterbolag särskildtas postupp som en
bland tillgångarna.

Utgifter för bankens bildande och för dess förvaltning får inte tas upp
tillgångar. Detsamma gäller utgifter för ökningsom aktiekapital ochav

bildande garantifond.av
Inbördes fordrings- och skuldförhållanden mellan dotterföretag och

moderföretag i koncern skall redovisas. fårDetta ske inom linjen.
Detsamma gäller för och därmed jämförligapanter säkerheter eller
ansvarsförbindelser till förmån för dotterföretag ellerett moderföre-ett

Redovisningen skall utformastag. enligt de föreskrifter utfärdassom
med stöd §1 tredje stycket i enlighet med god redovisningssed.samtav

Ett bankaktiebolags kapital skall delas ieget bundet kapitalegetupp
och fritt kapital eller ansamlad förlust.eget Under bundet kapitaleget
skall aktiekapital,tas reservfond och uppskrivningsfond. Underupp
fritt kapital eller ansamlad förlusteget skall fria fonder, förtas upp var
sig, balanserad vinst eller förlust nettovinst eller förlust församt räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret därvidtas

avdragsposter.upp som
I bankaktiebolag skall vidett aktiekapitalet antalet aktier ochanges

akties nominella belopp.
En sparbanks fonder skall delas i fonder och nettovinst elleregna upp

förlust för räkenskapsåret. Som fonder redovisas för sig grundfond,var
reservfond, garantifond och uppskrivningsfond. Benämningen fårfond
inte användas för belopp i balansräkningen.annat Förlust för räken-
skapsåret avdragspost.tas upp som

En föreningsbanks kapital skall delas i bundeteget kapitalegetupp
och fritt kapital eller ansamlad förlust.eget Under bundet kapitaleget
skall insatskapital,tas reservfond, garantifond och uppskrivnings-upp
fond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas för sig.var
Under fritt kapital eller ansamlad förlusteget skall fria fonder,tas upp

för sig, balanserad vinst eller förlust nettovinst eller förlustvar församt
räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid avdragsposter.upp som

Ändringen i paragrafen föranleddär garantifond inrättas förattav en
föreningsbankerna.

7 kap. Tillsyn

8§

Om styrelsen eller har fattatstämman beslut frånavviker sådanett som
lag eller författning §i 1 första stycket eller från bankenssom avses
stadgar, får bankinspektionen förbjuda verkställighet beslutet. Harav
beslutet gått i verkställighet får inspektionen förelägga styrelsen göraatt
rättelse sådär kan ske fullgöra vad åliggersamt styrelsen.att Ettsom
sådant föreläggande får dock inte meddelas i fråga sådana före-om
skrifter i lag, det straffbartär överträda.attsom
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beskaffenhet, skallallvarligstycketOm avvikelsen enligt första är av
förklararegeringen, kandetta tillinspektionen anmälangöra somom

förverkad.oktrojen
bankinspektionenfår ilåter däravbanken sigdetKan rättasantas att

skriftligmeddela bankenandra stycket,anmälan enligtstället för göraatt
erinran.

skriftligmeddela banken erinranBankinspektionen får även annatom
ellersäkerhetpå bankens iallvarligt inverkarförhållande föreligger som

bankverksamheten.sund utvecklingbetydelse förövrigt är avenav
bankinspektionenbank fall fårFöreligger missförhållanden hos i annat

det.anmärkningsärskilt besluti göra om
föreläggandemedanmärkning får förenasSkriftlig ocherinran om

rättelse.

§ Eftermed 8 BRL.första och andra styckenParagrafens överensstämmer
bankinspek-för§ paragrafen möjlighetfrån 31 FkL har iförebild öppnats

harI fjärde stycketoch anmärkning.meddela skriftlig erinrantionen att
och in-sundhetsparagrafenden k.samband skapats mellanuttryckligt s.

iParagrafen har kommenteratsframföra kritik.möjligheterspektionens att
avsnitt 12.6.3.motiveringen underallmänna

9§

meddela påpekanden frågaBankinspektionen de iäger rättäven att om
påkallade.verksamheten i bank, inspektionen finneren som

missförhållanden iföljd allvarligabank tillOm verksamheten i aven
det allmänna,skada förkomma bli tillbankens ledning kan befaras att

erforderligavidtabankens styrelsefår bankinspektionen förelägga att
föreläggandesådantsig efteråtgärder. Om intestyrelsen rättar ett

§tillämpas 8 andra stycket.

nuvarandedenparagrafenförändring isakliga ärDen enda görs attsom
särskiljapåpekande syfteistycket ändras tillerinringar i första atttermen
tidigarePåpekande liksomfrån skriftlig erinran enligt 8 är,begreppet
åtgärdförpliktandeform rekommendation inteendasterinringar, en av --

löpande tillsyns-med detmeddelar bank i sambandinspektionensom
beslut. Seöverklagbarameddelas inte i särskiltkritikarbetet. Denna typ av

12.6.3.motiveringenallmänna

17§

bank ochpersonalstiftelse hör tillpensionsstiftelse ellerOm enenen
tillskjutitsfrån medelhärrörhuvudsakligenstiftelsens förmögenhet som

tillsyn. Därvidunder bankinspektionensstiftelsen ståbanken, skallav
till vadändamål och särskild hänsynstiftelsens beaktasskall tas som

stiftelsensmedel. Harplacering bankslagföreskrivs i denna om av
får inspektionenpå tillfredsställandetillgångar inte placerats sätt,ett

stiftelsen vidta rättelse.förelägga att
stycketförstapersonalstiftelse ipensionsstiftelse ellerEn avsessomen

aktiernaandel imedgivandebankinspektionensfår störreinte ägautan av
röstetalutländskt aktiebolagsvenskt eller än mot ett omett svararsom
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högst fem för samtliga aktier. Om det finns aktierprocent med olika
röstvärde får andelen dock inte uppgå till tioän aktiekapi-procentmer av
talet.

Den företräder stiftelsen skall på bankinspektionens begäransom
hålla stiftelsens kassa och övriga tillgångar böcker, räkenskapersamt
och andra handlingar tillgängliga för granskning. Han skall lämnaäven
inspektionen alla de upplysninger rörande stiftelsen inspektionensom
begär.

Ändringen i första stycket föranleds bankanslutna pensions-att ochav
personalstiftelser i fortsättningen skall stå under tillsyn endast bankin-av
spektionen. Detta innebär den allmänna tillsynatt hittills utövatssom av
länsstyrelserna enligt tryggandelagen skall flyttas till bankinspektio-över
nen.

Paragrafen har tillförts andra stycke, vari föreskrivsett nytt ifrågava-att
rande stiftelser inte bankinspektionensutan medgivande får äga större
andel aktierna i bolag änett röstetal högstav femmot ettsom svarar om

röstetalet för samtligaprocent aktier. Denna föreskriftav endastär en
kodifiering gällande praxis. Femprocentsregeln har emellertidav inne-nu
burit bankstiftelsernaatt förvärva röstsvaga aktier kunnatatt innehagenom
avsevärda andelar aktiekapitalet i enskilda bolag. För hindraav att att
bankerna indirekt stiftelserna får alltför näringslivsintressengenom stora
har föreskriften kompletterats med regel innebär stiftelsesatten som en
andel i enskilt bolag inte fårett överstiga tio aktiekapitalet.procent av

I8§

En bransch- eller Centralorganisation för banker får drivainte verksam-
het strider bestämmelserna denna lagi banksmot rörelse.som Omom en
sådan driverorganisation verksamhet strider nämnda bestäm-motsom
melser, får bankinspektionen förelägga organisationen vidta rättelse.att

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande lag. Bestämmelsen har till syfte
förhindra bankeratt kringgåendeatt banklagstiftningens reglergenom av
banks låterrörelse bransch- eller Centralorganisationom för banker driva

verksamhet oförenligär med den bankerna bedrivna rörelsen.som Medav
bransch- eller Centralorganisation för banker förening, ideel elleravses en
ekonomisk, har till ändamål samarbetsorganatt för medlems-som ettvara
bankerna, företräda utåtdem i vissaatt frågor, tillhanda-attgemensamma
hålla service de anslutna bankerna eller liknande. För det skallatt vara
fråga sådan organisation krävs vidare föreningenom fören är Öppenatt
medlemskap uteslutande eller till övervägande del banker och ban-av att

.kerna har det helt avgörande inflytandet föreningensöver verksamhetsin-
riktning. För närvarande uppfylls dessa kriterier Svenska Bankförening-av

Svenska sparbanksföreingen och Sveriges Föreningsbankers Förbund.en,
Bestämmelsen får till följd åsyftadede bransch- elleratt Centralorganisa-

tioner driver verksamhet strider lagens bestämmelsersom motsom om
banks måsterörelse eller på upphöraavyttra sätt med driva sådanaannat att
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vilkapå bankinspektionen prövaankommerDet attverksamhetsgrenar.
banksmed bestämmelsernastå i stridkanverksamheter omansessom

gåendedetaljgjort ihadelför sinKommitténrörelse. utan att enanser -
närvarande bedrivs inomförverksamhetergranskning deatt ex-som-

förbetraktastorde kunnaservicekoncernsparbankernasempelvis som en
verksam-medan detillåten verksamhet,Centralorganisationellerbransch-

dotterbolag ioch dessFörvaltning ABSparbankernasbedrivs iheter som
rörelse.banksbestämmelsernastridandeväsentligt kanallt mot omanses

förekommande fallbefogenhet ienligt bestämmelsenInspektionen attges
Föreläggandetvidta rättelse.Centralorganisationbransch- ellerförelägga att
exempelvistillsynsbefogenheter,gåendeLängremed vite.kan förenas av

mening intekommitténstorde enligti 17sådant slag varasom anges
erforderliga.

verksamhetförbjudendriverorganisationer attför deSkyldigheten som
verksam-fall kanvissaträder i kraft. Idåinträder lagendennaupphöra med

frågadå detperiod, är attunder längreavvecklasheten behöva omex.en
betydandeinriktningenförändraavveckla eller ett engagemang.att av

inspektionenpå detbankinspektionen sättet attbeaktasDetta bör kunna av
föreläggandetialternativtellerrättelseföreläggatid medawaktar atten

Ickeskall ha skett.vilken rättelselång tid inomrelativtbestämmer en
år efter lagensavvecklad femheltdocktillåten verksamhet bör senastvara

ikraftträdande.

19§

bindande för-meddelaansökanskriftligskall efterBankinspektionen
förhands-bankverksamhetverksamhethuruvida ärhandsbesked viss om

Vidsökandenstill intressen.med hänsynviktbesked kan antas vara av
tillärendetöverlämnaskall inspektionenbetydelseprincipiellfrågor av

regeringen.

i denbeskrivitsharochgällande lagmotsvarighet isaknarParagrafen
12.6.4.motiveringenallmänna

20§

till-kanlagverksamhet, dennasådandrivernågon antasOm att vara
lämnainspektionentilldenneföreläggabankinspektionenfårlämplig, att
lagenbedömaförbehövsverksamhetenupplysningarde att omsomom

tillämplig.är

20§ FiL. Härmed öppnasöverensstämmerParagrafen, är enny,som
förfrågan företagtillformellriktabankinspektionenförmöjlighet att en

förfråganSådanverksamhet.tillståndspliktigåtsigeventuellt ägnarsom
vite.medkan förenas
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8 kap. Registrering m.m.

5§

Bankinspektionen skall skriftligen underrätta banken in-närgenast
spektionen

nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14 § andra stycket bankaktiebo-
lagslagen 1987:618,

förklarat beslut nedsättning aktiekapitalet förfallet enligt 6om av
§kap. 7 tredje stycket bankaktiebolagslagen,

förklarat fråga fusion förfallen enligt kap. § tredje11 6 stycketom
bankaktiebolagslagen, 7 kap. §7 tredje stycket sparbankslagen
1987:619 eller 10 §kap. 5 tredje stycket föreningsbankslagen
1987:620,

förklarat frågan ändring bolagsordningen förfallen enligt 12om av
kap. 8 § första stycket bankaktiebolagslagen, eller

förelagt dömteller vite enligt §9 kap. 3 denna lag.ut

Den gällande bestämmelsen i 4 har förts tillöver 5. Dennu p. p. nya
bestämmelsen i 4 föranledd den bestämmelse föreslåsär i 12 kap.p. av som

§8 BAL.

8§

Ett beslut bankinspektionen innebär avskrivitsanmälan ellerattav som
registrering har enligt §vägrats 4 andra stycket överklagas till kammar-
rätten besvär inom två månader från beslutets dag. Detsammagenom
gäller beslut bankinspektionen §i 5 1-4.ett av som avses

Ändringen i denna paragraf följd den bestämmelsen i §är 5 4en av nya p.

9 kap. Straff och vite

§I

årTill böter eller fängelse i döms den uppsåtligenhögst ett som
istrid med 2 kap. § tredje stycket inlåning på räkning frånl tar emot

allmänheten,
för bankföretags räkning förestårutländskt verksamhetett en som
tillstånd från någotenligt 4 § drivs kontor eller fast1 kap.utan ett annat

driftställe i Sverige.
uppsåtligenTill böter döms den eller oaktsamhet bryter motsom av

§bestämmelsen i 1 kap. 5 förbud i firma eller i övrigt vidattom
beteckning affärsrörelse använda ordet bank.av

3§ fåråsidosatt vitesföreläggande iDen har intesom som avses
omfattas föreläggandet.dömas till för gärningansvar som av

Ändringenfåttförsta lydelse.Straffbestämmelsen i stycket 1 har ärp. en ny
§följd gällande bankrörelsedefinitionen i kap. 2 förstaden 1atten av nu

utgått bankverksamhetsdefinition i 2stycket BRL och med kap.ersatts en
inlåning på från innebördUttrycket räkning allmänheten har1 samma

gällande bankrörelsedefinitionen jfrmotsvarande uttryck i den nusom
7.1.avsnitt
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I FiL och FkL finns för närvarande sekretessbestämmelser sanktio-som
§enligt 20 kap. 3 §BrB. I 3 kap. 13 förKML har bolag regleras ineras som

nämnda lag föreslagits sekretessregel efter från §l kap. 6 BRL.mönsteren
På grund undantagsregeln i tredje stycket i den nuvarande lydelsen 9av av

§kap. 1 BRL följer inte något straffansvar för brott §1 kap. 6 BRL.mot
Kommittén har det betydelse bibehålla straffsanktionenansett attvara av
för de bolag omfattas KML. Det saknas skäl i detta hänseendeattsom av
särbehandla bankerna. För enhetlig reglering påinstituten kapital-en av
marknaden talar i stället avskaffar undantaget i förevarandeatt man para-
graf.

2§

Till böter åreller fängelse i högst döms den uppsåtligen ellerett som av
oaktsamhet

till bankinspektionen meddelar oriktiga eller vilseledande uppgifter
sådana omständigheter han skyldig lämna uppgiftär attom som om

enligt denna lag, bankaktiebolagslagen 1987:618, sparbankslagen
1987:619 eller föreningsbankslagen 1987:620,

underlåter enligt bankaktiebolagslagen föra aktiebok, aktie-att
brevsregister eller förteckning §enligt 3 kap. 13 hållaeller aktiebokatt
tillgänglig eller bryter förbudet i 3 §kap. 13 tredje stycketmot att utan
samtycke lämna uppgifter där avsedd förteckning,ur

underlåter enligt föreningsbankslagen föra medlemsförteckningatt
eller lämna skriftlig uppgift enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket lag,samma

underlåter enligt kap. §7 12 första stycket andra meningenatt
bankaktiebolagslagen, §3 kap. 11 första stycket andra meningen spar-
bankslagen §eller 6 kap. första11 stycket andra meningen förenings-
bankslagen sammankalla påstyrelsen begäran styrelseledamot ellerav
underlåter iaktta vad §enligt 7 kap. 13 första stycket andra elleratt som
tredje meningen bankaktiebolagslagen, §3 kap. 12 första stycket andra
eller tredje meningen sparbankslagen §eller 6 kap. 12 första stycket
andra eller tredje meningen föreningsbankslagen gäller för styrelsens
beslut,

5. underlåter iaktta vad föreskrivs kap. § förstai 12 4 elleratt som
andra stycket, § §7 tredje stycket eller 9 bankaktiebolagslagen,

underlåter emissionsbeslut §i kap. 6 andra stycketi 4att som avses
och §5 kap. andra stycket bankaktiebolagslagen4 förbehållerinra om
enligt 3 kap. 3 § nämnda lag.

I paragrafen har tillkommit straffbestämmelser i 5 och Dessa ärnya p.
föranledda de nämnda bestämmelserna föreslås i 12 kap. BALav som om
bundna och fria aktier. Straffbestämmelserna medöverensstämmer mot-
svarande bestämmelser §i 19 kap. 4 och 51 ABL.p.

3§

Bankinspektionen kan vid vite förelägga eller flera styrelseledamöteren
fullgöra skyldighet enligt denna lag eller andra författningaratt att

till inspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar, revi-
delårsrapporter,sionsberättelser, handlingar kap.övriga i 7som anges
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registreringshandlingar,§6 och samt
registrering.förföreskriven anmälaninspektionenhos göra

under-meddelas,fårstycket 2 inteförstaföreläggande enligtEtt om
beslutstyrelsensellermedföranmälan stämmanslåtenheten göra attatt

likvidation.träda iskyldigbanken blirellerförfaller attatt
enligt dennaföreläggandeförenakan ävenBankinspektionen annat

med vite.stycketi förstalag än som avses
viteutdömandefråganskall ettBankinspektionen pröva somavom

frågan läns-fallI övrigastycket. prövasenligt förstahar förelagts av
1985:206 viten.enligt lagenrätten om

stycketi förstavitevarigenombeslutBankinspektionens avsessom
besvär.hos kammarrättenfår överklagasdömtsförelagts eller ut genom

uttryckligmedkompletteratsstycke harförstai paragrafensPunkt 1 en
bankinspektionenförmöjliggöra§ i syfte6 BRLtill 7 kap.hänvisning att

paragrafeniinfordrandeföreläggandeförenasista möjlighet avatt omsom
medparagrafenövrigt överensstämmermed vite. Ihandlingarnämnda

gällande lag.
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13.3 Förslaget ändringlag i lagenom

1967:531 tryggandeom av

pensionsutfästelser m.m.

31§

Tillsynsmyndighet länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sittär
hemvist. Undantag gäller dock för sådan stiftelse står under bankin-som
spektiønens tillsyn.

Enligt tryggandelagen länsstyrelse allmän tillsynsmyndighet svenskaär över
pensions- och personalstiftelser. Bankanknutna pensions- och personalstif-

stårtelser därjämte §enligt 7 kap. 17 BRL under tillsyn bankinspektio-av
Tillägget andra mening i förevarande paragraf innebär bankstif-attnen. av

telserna inte längre ståskall under dubbel tillsyn, ståde skall endastutan
under tillsyn bankinspektionen. Tryggandelagen skall givetvis iävenav
fortsättningen tillämplig på bankstiftelserna. Inspektionens granskningvara

stiftelserna kommer därigenom vidgas till omfatta de kon-ävenatt attav
trollsynpunkter föranleds tryggandelagen.som av
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iändringtill lagFörslaget13.4 om

1987:618bankaktiebolagslagen

bestämmelserInledande1 kap.

2§

för bolagetspersonligenintedelägarnabankaktiebolagI ett svarar
förpliktelser.

tillhänsynmedaktiekapital skall bestämmasBankaktiebolagets om-
till lägstdockrörelsen,planeradedenbeskaffenhetenfattningen och av

Är skallaktier,på flerafördelataktiekapitaletmiljoner kronor.femtio
på belopp.lyda likadessa

måstekriteriumparagraf har tillagtsdennaandra stycket ett nyttI somav
nämligenfå oktroj,skall kunna attbankaktiebolagföruppfyllt att ettvara
ställningdentillMed hänsyn50 milj. kr.uppgår minsttillaktiekapitalet som

de viktigaoch tillsamhällsekonomiskadethar i systemetbankaktiebolagen
motiveratdetverksamhet är atti bolagensfinnsskyddsintressen upp-som

förgarantiDärmed skapaspå dessa bolag.minimikravsådantställa enett
tordevilkenkapitalstyrka,viss lägstaharbankbolagen vara enatt en

kunnaframtiden skallibankernaför ävenförutsättningnödvändig att
bankbolagenkreditmarknaden. Attpåpositionframträdandebehålla en

dessa bolagkravetmotiveratvidarekapitalstyrka atttillräcklig ärhar aven
brettallmänhetenerbjudaskallsåledes ettochbreddinstitutskall vara

50 milj.den föreslagna gränsenGenomtjänster.finansiellasortiment omav
förut-ekonomiskaharbankaktiebolaggaranti förvisskr. skapas ettatt

verksamhet.sådandrivasättningar att en

4§

bank,intemoderföretagetdär äri koncern,bankaktiebolagIngår ett en
rörelsebanks1987:617bankrörelselagenibestämmelsernaskall om
bankslagi dennabestämmelsernabanktillsynoch omsamtavom
före-för övrigaochtillämpliga delarimoderföretagetförgällaledning

frågaiBegränsningarnatill bank.dotterföretagde omtag, som om vore
företagenskallbanks rörelse gemensamt.avse

aktier ioch förvärv§§ innehavoch 3 b33 kap. 2 avomaa,
sådantaktier ibeträffande förvärvgällerbankaktiebolag ettäven av

motsvarandeVadstycket.första ägermoderföretag i sagtsnusom avses
§ rösträttenligt 19anmälningsskyldighetfråga samttillämpning i omom

3enligt 8 kap.vid bolagsstämma
regeringensefterregeringen eller,fårskäl,synnerligaOm det finns

bestämmelsenfrån iundantagmedgebankinspektionenbemyndigande,
stycket.första

bankaktiebolagbestämmelseinnehöll tidigare ettparagraf attDenna omen
bankbolagendastkoncerni annatingå dotterbolag ettfick varomensom

bestärnmel-frånerhålla dispensmöjlighetregelmoderbolag attsamt omen
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utgått de föreslagnabestämmelser har och i ställetDessa ersatts avsen.
ägandebegränsning i bank. Bestämmelserna ibestämmelserna i 3 kap. om

§ ändringar överförts till dennaden tidigare 5 har därvid med vissa para-
graf.

moderbolag med uttrycket moderföre-I paragrafen har uttrycket ersatts
koncernen inte nödvändigtvisSkälet härtill moderföretaget iärtag. att

måste bolag.ettvara
11.3.5 den tidigare bestämmelsen iskäl utvecklats i avsnitt harAv som

koncembidrag får endast efter med-paragrafens första stycke, att ges
utgått. Likaså de tidigare bestämmelser-givande bankinspektionen, harav

för moder-i andra stycket, innehöll särskilda regler kapitalkravomna som
inteföretag i finansiella koncerner, upphävts. Härigenom kommer BAL att

innehålla några särskilda kapitaltäckningsregler. I stället kommer genom
kapitaltäckning finnshänvisningen i första stycket de bestämmelser om som

intagna i 2 kap. rörelsen gälla i tillämpliga delar. DettaBRL:s attom
10§innebär de kommittén föreslagna reglerna i 2 kap. BRLatt omav

också på moder-konsoliderad kapitaltäckning kommer tillämpligaatt vara
såledeskommerföretag i bankholdingkoncerner. Reglerna kapitalkravom

bankkoncerner.helt konkurrensneutrala mellan skilda slagatt avvara
Ändringen andra stycket följd de be-i det föreslagna är nyaen av

i bank anmälnings-stämmelserna i 3 kap. ägandebegränsning och omom
3 § vid bolagsstämma. Nuskyldighet i 8 kap. rösträtt nämn-samtm.m. om
hänvisningen i detta stycke gälla be-da bestämmelser skall enligt även

bankholdingkoncern.träffande moderföretag iett en
Ändringen tredje stycket föranleds den tidigare bestämmelsen ii attav

har utgått.andra stycket

3 Aktier, aktiebrev, aktiebokkap. m.m.

2§

överlåtas något inte följer 2fritt och förvärvasAktier kan annat avom a,
eller i3 3 eller övrigt lag.ava

Åndringarna paragraf föranledda de bestämmelsernai denna är nya omav
§§.enligt 2 3ägandebegränsning i bank aa -

2a§

får eller flera aktieägare väsentligbankaktiebolag aktieägare iI ett en
aktier motsvarande högstekonomisk intressegemenskap inneha tjugo

aktiekapitalet eller, bankens kapital överstigeregetprocent om enav
aktiekapitalet.miljard kronor, högst tio procent av

dotterföretag koncern.stycket gäller bank i 1Första inte ärsom en
bestämmelsen stället moderföretaget koncernen.sådant fall gäller i i

och andra styckena gällerVad föreskrivs första inteisom
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aktieinnehav,och svensk banksstatens
för banker,eller Centralorganisationinnehas bransch-aktier som av

samt
bankaktiebolagbankföretags innehav aktierutländskt i ärsomav

bank.bildat utländskav

på bankaktiebolag,föreslås ytterligare kriterium näm-I denna paragraf ett
ekonomiskpå väsentligspritt flera händerligen ägandet skall utanatt vara

sådan in-medaktieägare eller flera aktieägareintressegemenskap. En
tjugofår inneha aktier motsvarande högsttressegemenskap procent av

kapitalvilkasde allra bankerna,bankens aktiekapital. För största egna
eko-med väsentligmiljard gäller dock aktieägareöverstiger kronor, atten

får aktier motsvarande högst tioinnehanomisk intressegemenskap procent
väsentlig ekonomisk intressegemen-aktiekapital. Begreppetbankensav

lokutionerinnebörd motsvarandetill och harskap ansluter sig samma som
påpekas22§§§ FkL. bör häroch BRL i Deti 2 kap. 16 17 attsamt

också medborgaredet fall svenskbegränsningen till tio procent om enavser
jfr § kap..såväl 3 och 12innehar bundna fria aktiersom

meddela dispensframgår § regeringen i vissa fall kunnaSom 2 b skallav
paragraf, bl.föreskrivs i dennafrån de ägandebegränsningar a. omsom

finansiellbli dotterbolag ibanken aktieförvärvet kommer att ett engenom
sådant enligt andra stycket bestämmelsernakoncern. I fall gäller ägan-om

för aktiein-innehav aktier i banken i ställetdebegränsning inte för utanav
moderföretag.nehav i koncernens

från ägandebegränsning. Dettredje undantas vissa aktieinnehavI stycket
aktier innehassvensk banks aktieinnehav,gäller ochstatens som av

bankföretagsutländsktbransch- Centralorganisation för bankereller samt
Skälenbildat utländsk bank.innehav aktier i bankaktiebolag ärsom avav

eller7.4.8.1. Uttrycket bransch-till dessa undantag har redovisats i avsnitt
föreslagnahär innebörd i denCentralorganisation för bank har samma som

7.5.4.§ i avsnittutvecklasbestämmelsen i 7 kap. 18 BRL, närmarevarom
Föreningsbankers För-följd sistnämnda undantag kommer SverigesTill av

någonträffasaktier i Föreningsbankernas Bank intebunds innehav att avav
för ban-bransch- centralorganisationägandebegränsning. Eftersom elleren

får verksamheti BRL endast drivaenligt den föreslagna bestämmelsenker
saknasi nämnda lag bankrörelse,inte strider bestämmelsernamot omsom

sådana organisa-låta ägandebegränsning omfattaanledning reglernaatt om
tioner.

ägande-framgår övergångsbestämmelserna träder reglernaSom omav
ägarförhållanden fem år efter detbestående förstbegränsning i kraft för att

kraft. De aktie-lagstiftningsreformen iden kommittén föreslagna trättav
tillåtet enligt ägande-för vadinnehav överstiger gränsen ärägare somvars

januari 1995får möjlighet fram till den 1begränsningama, därmed att
föreslås,den lagstiftningen,sig till de reglerna somom nyanyaanpassa

1990.kraft den januariträder i 1
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2b§

deninnehav aktierdispens för utöver gränsmeddelafårRegeringen av
§2ianges asom

dotterbolagbli ikommerbankeninnehavet ettatt enom genom
bankväsendet eller dettill förändamål kankoncern nyttavaraansesvars

allmänna, eller
föreligger.särskilda skäleljestom

följdtillmeddelas bankenskall kunnaförsta punktenenligtDispens avom
i koncerningå dotterföretagdenna kommerförvärv aktier i att ensomav

det allmänna.bankväsendet ellerförändamål tillkan nyttavaraansesvars
exempelvis förförutsättningar,skapasdispensmöjlighetGenom denna en

samgående medbedöms lämpligtdettamindre affärsbank att genomom -—-
finansiella koncer-finansinstitut bildamed andra slagbank eller avannan

i koncernen.moderföretagorganiserasbehöverbankenattutan somner,
enligt vadmeddelande dispens skall, närmareförSom förutsättning somav

koncern-finner denregeringen11.3.5, gällai avsnittutvecklats att nya
Dispens börallmänna.bankväsendet eller detförtillbildningen nyttavara

majoritetspoständamålet med förvärvetbeviljasregelmässigt av enom
till bankenvarigenomfinansiell koncern,skapaaktier i bank är att enen

breddat kund-vidgad specialistkompetens,knyts ökade kapitalresurser,
stärka ban-kanadministration ellereffektivunderlag, annat somen mer

ocksåmåste emellertiddispensprövningenkonkurrensförmåga. Vidkens
stabilitet, säker-präglashelhet kommeri dessbeaktas koncernen attatt av

ingår i koncernenföretagSamtligai verksamheten.het och sundhet som
får bedrivaoch inget företagbetryggande Soliditetmåste således ha en

vidare beaktasdispensprövningen börVidbankfrämmande verksamhet. att
såväl kunderöverskådlig förochenhetligorganisationkoncernens är som

förenlig medvidare bedömasbankkoncern börmyndigheter. En envarany
antalsmässigt.såväl storleks-bankväsendet istrukturlämplig stort, somav

eljestmeddelasparagrafen skall dispens kunnaandra punkten iEnligt om
med restrik-användasdispensmöjlighet börföreligger. Dennasärskilda skäl

förbättrad kon-exempelvis dåföreliggativitet. Särskilda skäl kan enanses
andrafortbestånd ochbanksnödvändig försolidering bedöms att trygga en

fråntillskott ägarekapitalerhålla riskvilligtmöjligheter än storaatt genom
möjliggöraförkunna lämnasstår Dispens börinte till buds. även att en

bildas.banksamband medirekonstruktion bank ellerönskvärd att en nyav
utvecklas ienligt vadfår vidare, närmareför dispensSärskilda skäl som

mindre banksvärdetföreliggaregelmässigtavsnitt 7.4.8.1, av enomanses
§i 2 angivnaden gränsenöka ochkapital skulleeget om enapassera

följd därav kommerinnehav tilloch aktieägaresmiljard kronor, atten
enligt andratillåtet innehav. Dispensföröverskrida lägreden gränsennya,

sådana mycket speci-övergångsvis imeddelasbör slutligen kunnapunkten
för inte tvingavägande skäl föreligger ägaredåella situationer attatttungt

aktie.avyttra
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3§

Aktier i bankaktiebolag får inteett i andra fall andraän isom anges
stycket eller 3 § förvärvas utländska medborgare och andra utländ-a av
ska rättssubjekt eller svenska bolag och föreningar kon-ärav som
trollsubjekt enligt lagen 1982:617 utländska förvärv svenskaom av
företag m.m.

bolagsordningenI kan bestämmas aktierna bankaktiebolagiatt ettav
får vid varje tidpunkt motsvarande högst tio hela aktiekapitaletprocent av
och högst fem röstetalet för samtliga aktier bolagetprocent iav genom
teckning eller överlåtelse fritt förvärvas den första stycket.iav som avses
Bestämmelser bundna och fria aktier finns i 12 kap.om

Banklagstiftningen har tradition innehållit förbud för utländskaav rätts-
subjekt eller andra företag kontrollssubjektär enligt års1982 företags-som
förvärvslag förvärva aktier i svenskaatt bankaktiebolag. Denna princip
kommer till uttryck huvudregel i första stycket.som en

Genom den föreslagna bestämmelsen öppnas emellertid möjlighet förnu
begränsat utländsktett ägande i svenska banker. Skälen härför har ut-

vecklats i avsnitt 7.4.8.2. En bank får enligt andra stycket fria aktierutge
särskilt tillstånd får förvärvasutan utländskasom rättssubjekt ellerav av

andra kontrollsubjektär enligt års1982 Sådanalag. aktier fårpersoner som
dock i omfattning motsvarandeut högst tio aktiekapitaletges en procent av
och fem röstetalet för samtligaprocent aktier i banken. Den angivnaav

för aktiekapitaletgränsen storleken det innehavmotsvarar tillåtetärsom
i bankstörre enligt 2 Eftersom särskilt tillstånd inte krävsen för förvärva

aktierna bankenär oförhindrad emittera dem den internationellaav att
aktiemarknaden. Genom föreskrift i bolagsordningen kan bankens aktie-

inomägare den angivna bestämma omfattningen fritt utländsktramen ettav
ägande. I paragrafen hänvisas vidare till 12 kap., innehåller särskildasom
bestämmelser bundna och fria aktier.om

3a§

I bolagsordningen kan bestämmas den kontrollsubjekt enligtäratt som
lagen 1982:617 utländska förvärv svenska företagom av utanm.m.
hinder §3 får förvärva andra aktier därän Sådant förvärvav som avses.
får ske endast efter tillstånd regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer. Tillstånd skall lämnas förvärvet striderinteom
mot2 och 2 b §§ och efter förvärvet högst tjugo bankensa om procent av
aktiekapital och motsvarande högst tio röstetalet för samtligaprocent av
aktier bankeni kommer innehas eller flera kontrollsubjekt.att ettav
TilLståndet får förenas med villkor.

Första stycket gäller inte aktier i bankaktiebolag bildatett ärsom av
utländskt bankföretag. Beträffande sådant bolag gäller ställeti aktier iatt
bolaget får förvärvas endast utländskt bankföretag fått regering-av som

tillstånd till förvärvet.ens
Har någon inte kontrollsubjektär förvärvat aktier och blir hansom

kontrollsubjekt efter förvärvet skall han ha tillstånd enligt första stycket
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för behålla aktierna. Detsamma gäller kontrollsubjekt för-att som
aktier på teckning överlåtelse.värvat ochsätt änannat genom

Tillstånd enligt tredje stycket skall sökas inom månaderägaren treav
från det denne blev kontrollsubjekt eller, tillståndspliktigt förvärvom
skett på teckning och överlåtelse, från förvärvet.sätt än Omannat genom
tillstånd söks föreskriveninte inom tid och på föreskrivet ellersätt om
tillstånd skall han föreläggas aktierna enligt vadvägras, att avyttra som
föreskrivs 3 bi

Förvärv aktier, skett strid med förstai och andra styckena, årav som
ogiltligt.

Undantag från huvudregeln 3 §i kan medges förstaenligt stycket, där det
föreskrivs så medges enligt bankens bolagsordning, kontroll-att, ettom
subjekt efter särskilt tillstånd får förvärva andra aktier fria. Sådantäven än
tillstånd, meddelas regeringen eller den myndighet regeringen be-som av

får lämnas för såstämmer, del aktiekapitalet skillna-stor motsvararav som
den åmellan, sidan, högst 20 % aktiekapitalet och högst %10ena av av
röstetalet för samtliga åaktier och, andra sidan, den andel aktiekapitaletav
och röstetalet friade aktier bolaget enligt be-motsvarassom av som
stämmelse i bolagsordningen givit §med stöd 3 andra stycket. Sam-ut av

får såledesmanlagt högst motsvarande 20 % aktiekapitalet %och 10av av
röstetalet för samtliga aktier innehas utländska rättssubjekt ellerav av
andra kontrollsubjekt årsenligt 1982 Omär lag. banken intepersoner som
givit fria aktier tillståndkan enligt denna paragraf förlämnas hela detut
antal aktier får ligga i utländska händer. sådantI fall blir dock bankensom
förhindrad efter tillståndet emittera aktier §med stöd 3 andra stycket.att av
Vid tillståndsgivningen måste beaktas enskild förvärvare eller fleraatt en
förvärvare i väsentlig ekonomisk intressegemenskap inte öveskrider de

för tillåtet innehavgränser följer bestämmelserna §§.i 2 b och 2som av c
I syfte skapa garanti för ingen enskild eller flera iägareatt ägareatt

väsentlig ekonomisk intressegemenskap i framtiden kan komma innehaatt
aktier i omfattning vad tillåtetstörre enligt 2 §§,än och 2 bärsom a
föreskrivs tillståndet får förenas med villkor. sådantEtt villkor kanatt vara

fårinte förvärvaägaren ytterligare aktier, dvs. sådana i 3 §att som avses
andra stycket. Ett villkor kan måste aktiernaägarenannat att avyttravara

han efter förvärvet får väsentlig ekonomisk intressegemenskap medom
innehar aktier i bank.annan som samma

Andra stycket iöverensstämmer sak med gällande rätt.
l tredje stycket föreskrivs, efter §mönster 14 i 1982 års lag, krav påav

tillstånd för den efter förvärv bankaktier blir kontrollsubjekt.som ettav
Svensk medborgare byter medborgarskap måste således ansökasom om
tillstånd fåför behålla de bundna aktier han dessförinnanatt förvärvat.som
Likaså fordras tillstånd för den kontrollsubjekt denneär förvärvatsom om
aktier på sätt än teckning och överlåtelse,annat genom ex. genom arv,
bodelning eller Syftet med dessa bestämmelsertestamente. skapaär att
garantier för inte andel aktiernastörre i bankatt iänen av en som anges
andra stycket övergår i utländsk ägo.
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behållatillstånd fåmåste ha förEnligt fjärde stycket skall ägare, attsom
månader. Tillstånd hostillstånd inom skall sökasaktierna, ansöka treom

tillståndOm intemyndighet regeringen bestämmer.regeringen eller den
tillståndpåtiden eller föreskrivet ellerinom den föreskrivnasöks sätt om

Därvid tillämpas be-aktierna.skall föreläggasvägras, ägaren avyttraatt
stämmelserna i 3 b

teckning ochstycket kontrollsubjekts förvärvEnligt femte är ett genom
§ ogiltligtöverlåtelse i 3 andra stycketaktie än omavsesannan somav

tillstånd till förvärvet inte lämnats.

3b§

med § skall,bankaktiebolag skett strid 2förvärv aktier iOm i ett omaav
för-bankinspektionen föreläggameddelats enligt 2 bdispens inte

tidmånader eller den längreaktierna inomvärvaren att avyttra somsex
inspektionen bestämmer.

stycket får förenas medFöreläggande enligt första vite.

ägandebegränsning i 2med bestämmelsernaParagrafen korresponderar om
någon vad§ Om förvärvat fler aktieroch dispens i 2 b ärän soma om

föreläggastillåtet skall han enligt första stycketenligt dessa bestämmelser
varmed inne-månader från förvärvet det antal aktierinom avyttraatt sex

får förenas medangivna Föreläggande,havet överstiger den gränsen. som
bankinspektionen.vite, meddelas av

på ikraft-aktieförvärv skett före lagensParagrafen tillämplig ävenär som
femåriga övergångstideninte inom denträdande. En aktieägare an-som

således,tillåtna skallsitt aktieinnehav till destorleken gränsernapassat av
så del aktieinneha-meddelats, föreläggasdispens inte att avyttra stor avom

överskrids till följd fleraöverskrids. Omvarmed gränsen gränsen attvet av
före-intressegemenskap, skallaktieägare har väsentlig ekonomisk ägarna

så derasantal aktierläggas för sig stort motsvararatt avyttra ett somvar
överskrids.aktier varmedandel det samlade antalet gränsenav

4§

sådanfår endast tilltill Det lämnasAktiebrev skall ställas viss utman.
de aktieroch först den elleraktieägare införd i aktieboken närärsom

på fordrasbrevet lyder har betalts. Vidare
tecknats vidregistrerats, aktien harbankaktiebolaget haratt om

bolagets bildande,
aktien till-registrerats,nyemission eller fondemission haratt om

på ellerkommit grund emissionen,av
till-enligt aktien harregistrering har skett 5 kap. 14att om

på eller nyteckning enligt 5 kap.kommit grund utbyteav
fårNamnteckningarnastyrelsen.Aktiebrev skall undertecknas av

skallpå något liknande Brevetåterges tryckning eller sätt.annatgenom
varpåpå aktierordningsnummer den eller debolagets firma,ange

utfärdandet. Varjeoch dagen förbrevet lyder, aktiens nominella belopp
förvärva aktierinskränkning iaktiebrev skall den rätten att somange

olikaaktier§första stycket. aktiebrevetföreskrivs i 3 Kan, när ut,ges av
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Ombrevet.ibolagsordningen, skall aktieslagetenligtslag finnas anges
§3 andra§ fjärde stycket,förbehåll enligt 1innehållerbolagsordningen

på sådani brevet§ tydligt§ skall dettastycket, eller 6 kap. 88 anges
förkortad form.Uppgiften iförbehållet. kanmedaktie gessom avses
myndighetdenfastställs regeringen ellerFörkortningsforrnerna somav

bestämmer.regeringen
vid minskningaktie ellervid inlösenutbetalningNär görs avav en

tillgångar, skall aktie-bolagetsvid skiftenominella belopp ellerdess av
återbetalningHarpåskrift utbetalningen.brevet förses med utan enom

såändrats, skallnominella beloppetaktie dragits in eller det snart som
påpåskrift aktiebrevet.möjligt detta görasomen

ivid utbytedödning ellersamband medaktiebrev, i utEtt gessom
aktiebrevinnehålla uppgift detta. Bytsför skallstället ettett annat, om

och deäldre aktiebrevetaktiebrev skall deteller flera andraut mot ett
på betryggandekupongarken makuleras sätt.därtill hörande

i 5optionsbevisskuldebrev ochEmissionsbevis desamt avsessom
andra stycket.på idetskall undertecknaskap. sätt angessom

§ andra stycket,hänvisning till 3paragrafens andra stycke har tillagtsI en
beträffandeförbehåll bolagsordningeniinnehåller bestämmelser omsom

fria aktier skallförekommande fall nyutgivna,fria aktier. innebär iDetta att
påskriftförses med de fria.äratt

II§

hos banktill förvaltningavstämningsbolag lämnatsaktier iHar ett en
aktier,förvaltareauktoriseradfondkommissionär,eller är avsomsom

föras infondkommissionärenellerför aktieägaren, bankenkan, i stället
Är föremål föravstämningsbolagaktieroch i aktieboken. ii aktiebrevet

bolagetssärskilt tillstånd,efter ivid utländsk fondbörs, kan,handel
utomlands,bosattstället aktieägareaktiebrev aktiebok, föroch i ärsom

aktier.utlandet förvalta hansfått uppdraginföras den iattsom
innehas föraktienskall anmärkasaktiebrevet och i aktiebokenI att

på grundemissionsbevis utfärdasräkning. gällerDetsamma somannans
Beträffandetill vissställtförvaltarregistrerad aktie och är man.somav

l0§uppgifter enligtantecknas i aktiebokenförvaltaren somsamma
föras aktieägaren.skall in om

vad ikrävs,registrering förvaltare sägsFör till utöverrätt somsom
för införan-de villkor gällerförvaltaren uppfyllerförsta stycket, att som
åliggandenförvaltaresOm auktorisation,i aktieboken.de ägarenav

ochförvärdepapperscentralenskyldighet för bolaget och attsamt var en
från förvaltare desammanställning uppgifterhålla tillgänglig omaven

registrerade ii bolagetfemhundra aktieraktieägare har änsom mer
1987:623 förenkladfinns bestämmelser i lagenförvaltarens omnamn,

aktiehantering.

aktier tillmöjlighet emitteratill bankaktiebolagMed hänsyn attatt ges
tillagts bestämmelsekapitalmarknader har i första stycketutländska omen

§10 ABL.3 kap.förvaltarregistrering. Bestämmelsenutländsk motsvarar
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I9§

Den har förvärvat aktier i bankaktiebolag sådani omfattningsom ert att
hans innehav överstiger två samtliga aktier bankbolagetiprocent ärav
skyldig anmäla förvärvet till bankinspektionen.att

Det åligger aktieägare lämna de upplysningar till bankinspektionenatt
denna finner betydelse för bedömningen huruvida väsentligsom vara av

ekonomisk intressegemenskap föreligger mellan eller flera aktieägare.en

Som utvecklats i den allmänna motiveringen, avsnitt 7.4.8.1, det viktär av
för bankinspektionen kunna följa förändringenatt ägarförhållandena iav
affärsbankerna. Detta nödvändigtär för bankinspektionen skall kunnaatt
ingripa förvärv bankaktier i stridmot de angivits §gränser i 2motav som a
och där dispens inte har lämnats enligt 2 b Ingripande sådanaskall i fall
ske föreläggande aktier tillåtet innehav,att utöver förgenom avyttra det fall
frivillig avyttring inte kommer stånd.till

För bankinspektionen bättreatt möjligheter kontrollera ägarregle-ge att
ringen har kommittén funnit det nödvändigt föreskriva anmälnings-att
skyldighet för alla förvärv medför innehav kommerägaresattsom atten
överstiga två samtliga aktier. Denna skyldighet framgårprocent förstaav av
stycket.

Regeln väsentlig ekonomisk intressegemenskap förutsätter bank-om att
inspektionen har kännedom förhållanden ägarsambandrör ellerom som
andra närstående samband mellan aktieägare i bank kan svåra attsom vara
genomlysa. Det bör därför finnas möjlighet för bankinspektionenen att
inhämta sådana upplysningar från aktieägare nödvändiga förär attsom
belysa intressegemenskapen. Denna möjlighet har tillskapats detgenom
andra stycket.

Ökning4 kap. aktiekapitalet nyemission ellerav genom
fondemission.

6§

Beslutet nyemission skallom ange
det belopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall

kunna ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,
det aktieslag vartill de aktierna skall höra, i de fall aktiernya av

olika slag finns eller kan utges,
den till utdelningrätt tillkommer de aktierna detsamtsom nya

räkenskapsår för vilket till utdelningrätten inträder,
den företrädesrätt teckna aktier aktieägarna eller andraatt harsom

eller får teckna aktier,vem som annars
den tid inom vilken aktier kan tecknas, visst beloppnär ellerett ett

lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,
den tid, inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt,

7. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas,
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den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier som
inte har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, det inte före-om
skrivs fördelningen skall bestämmas styrelsen,att samtav

aktiernas mominella belopp och det belopp skall betalas försom
varje tecknad aktie.

Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt
första stycket 6 får inte kortare månad.än Tiden räknas frånvara en

det kungörelse §enligt 8 skedde,att
emissionsbeslutet, samtliga aktieägare har varit företrädda vidom

den bolagsstämma har fattat beslutet, ellersom
avstämningsdagen, det gällernär avstämningsbolag.

Om förbehåll enligt 3 kap. § fjärde1 stycket, 3 §ett andra stycket
eller 6 §kap. 8 skall förgälla de aktierna, skall emissionsbeslutetnya
innehålla erinran detta. I emissionsbeslutet skall också erinrasen om

den inskränkning i förvärva aktierrätten föreskrivs i 3 kap.attom som
§3 första stycket.
Om aktieägare skall ha företrädesrätt delta i emissionen gäller föratt

avstämningsbolag avstämningsdagen skall emissionsbeslutet.iatt anges
Avstämningsdagen får inte tidigaresättas veckor från detän tre att
kungörelse enligt §8 skedde.

Om de kuponger hör till aktiebreven skall användas emis-som som
sionsbevis, skall detta i beslutet.anges

I tredje stycket har på motsvarande i 3 4§sätt kap. andra stycketsom
tillagts hänvisning till 3 §kap. 3 andra stycket.en

5 kap. Konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning m.m.

4§

Beslutet emission skallom ange
emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det lägsta och

högsta beloppet för emissionen,
den företrädesrätt delta i emissionen tillkommer aktieägareatt som
någoneller eller får delta i emissionen,annan vem som annars
den tid inom vilken teckning skuldebrev kan ske, visstnär ettav

belopp eller lägsta belopp har bestämts för emissionen,ett
4. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt till

teckning,
skuldebrevens nominella belopp, emissionskursen och räntefoten,
den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas densamt

beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev intesom
tecknats med företrädesrätt skall fördelas, det inte föreskrivs attom
fördelningen skall bestämmas styrelsen,av

7. tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
den8. skall tillkommarätt borgenären eller innehavarensom av

optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteck-
ningen ökas eller ned ellersätts konvertibla skuldebrev eller skul-nya
debrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller bolagetutges
upplöses eller upphör fusion,genom
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utbytekunna ökasaktiekapitalet skallvarmeddet belopp, genom
nyteckning,eller

fall aktierhöra, i deaktierna skallvartill de10. det aktieslag avnya
olika finns eller kanslag samtutges,

detaktiernadetillkommertill utdelning11. den samträtt nyasom
inträder.utdelningräkenskapsår vilket tillför rätten

enligtföreträdesrättsinanvändaaktieägare kantid inom vilkenDen
frånmånad. Tiden räknasfår kortareinteförsta stycket 4 än envara

skedde,§ första meningenförsta stycketenligt 6det kungörelse
§ fjärde stycket,i 6sådana falldet gällerbeslutet, när som avses

eller
avstämningsbolag.gälleravstämningsdagen, detnär

stycket§ andra§fjärde 3stycket,förbehåll enligt 3 kap. 1Om ett
emissionsbeslutetaktierna, skall§ för deskall gällaeller 6 kap. 8 nya

också erinrasskallemissionsbeslutetdetta. Iinnehålla erinran omen
i 3 kap.föreskrivsaktierförvärvainskränkning iden rätten att somom

§ stycket.3 första
gällerdelta i emissionen,företrädesrätthaOm aktieägare skall atten

emissionsbe-iskallavstämningsdagenavstämningsbolagför att anges
från detveckorfår tidigareAvstämningsdagen inte änsättasslutet. tre

skedde.meningenförsta§ första stycketenligt 6kungörelse
fond-Stockholmsföremål handel vidförbliskuldebrev skallOm ett

styrelsenbemyndigande föremissionsbeslutetdet ibörs, kan tas ettupp
påbörjasteckninginnanförordnarinom sigden styrelseneller attsom

villko-ochräntefotenemissionskursen,belopp,emissionensbestämma
skall dockavstämningsbolagfråganyteckning. Iför utbyte eller omren
aktieägar-på avstämningsdagen,nämnda villkor bestämmas senast om

i emissionen.företrädesrätt deltaskall ha attna

6i 4 kap.på motsvarandeändrats sätttredje stycke harParagrafens som

ledningBankaktiebolagets7 kap.

9§

anställd i bankendelegateller ärVerkställande direktör samtannan som
denne fullgöristyrelsen,ordförande ävenellerordförande annatvice om

styrel-fåromfattning, inteoväsentligbanken ickeiarbete för vara
består iverksamhethuvudsakliga attsådana företagseledamot i vars

emissionsrörelse.aktier eller drivermedhandelförvalta eller driva som
bankaktiebolagetsstyrelseledamöter,får deföretagI andra omvara

fårtillståndettillstånd. Denfall sittvarje särskiltstyrelse i avsersomger
frågan.ibesluti styrelsensinte delta

koncernföretag ingår isådantgäller förstycket inteFörsta sammasom
banken.som

anställdaÄndringen vissa i bankförbudet förstycket innebär attförstai att
:illutsträcksemissionsföretagochförvaltnings- attistyrelseledamotvara
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En förut-ordförande i bankens styrelse.viceordförande elleromfattaäven
dockomfattas förbudetskall ärför nämndasättning attatt personer av

omfattning.icke oväsentligför banken idessa fullgör arbeteäven annat
något omedelbartinte hararbetsuppgifterarbeteMed annat somavses
delegatsuppdrag.ordförande, olikasamband med uppdraget ex.som
omfattning,oväsentligsådant fullgörs i inteGenom arbetekravet, att avses

ordföran-arbetande vicestyrelseordförande ellerarbetandeendast k.att s.
ordförandeordförande eller viceförbudet.de skall träffas Enkunna enav

torde regelmässigt kommapå halvtidtjänstgör banken hel- elleri attsom
förbudet.omfattas av

förvaltnings- ellergällastadgade förbudet bör intestycketDet i första
paragrafen harbanken. Iingår koncerniemissionsföretag somsom samma

stycketden i förstastycket möjliggör förandradärför tillagts ett som
fondhandlarbolagstyrelseledamot iavsedda personkretsen ettatt ex.vara

systerföretag till banken.dotter- ellerärsom

8 kap. Bolagsstämma

3§

för sammanlagtoch andras aktier änIngen kan förrösta mer enegna
miljard kronor,bankens kapitaltiondel eller, överstigereget enenom

påföreträdstjugonde de aktier stämman.av som
koncern.bank dotterföretag i Istycket gällerFörsta inte ärsom en

stället moderföretaget koncernen.sådant fall gäller bestämmelsen ii
styckena gällerförsta och andra inteVad föreskrivs isom

banks aktieinnehav,och svenskstatens
Centralorganisation för banker,bransch- elleraktier innehassom av

samt
bildataktier bankföretagutländskt bankföretags innehav i ärsomav

utländsk bank.av
frågaifår själv ombudaktieägare inte eller röstaEn omgenom

honom,talan mot
förpliktelsefrån skadeståndsansvar ellerbefrielsehans gent-annan

bolaget, elleremot
beträffandei eller 2eller befrielse 1talan annan, omsom avses

stridafrågan väsentligt intresse kanaktieägaren i har motett som
bolagets.

fjärde aktieägare gälleri första och styckenaBestämmelserna om
ombud för aktieägare.även

förvaltar aktiertvå pensionsfondenOm flera styrelser i allmännaeller
vidför sig aktieägarebankaktiebolag, varje styrelsei visstett somanses

femte styckena.tillämpning första ochav

femtedelsregelnk.lydelse finns i första stycket denI nuvarande soms.
kan för sammanlagtinnebär för eller andras aktieringen röstaatt meregna

på Regelnföreträds bolagsstämman.femtedel de aktier ärän somen av
rösträttsbe-därför förordnas ingendispositiv och bolagsordningen kani att

gränsning föreligga påskall stämman.
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l denna paragraf har införts tvingande bestämmelse rösträttsbe-en om
gränsning i bankaktiebolag. Skälen härför harett utvecklats i avsnitt
7.4.8.1. Vid bestämmande skall hänsynrösträtten inte till eventuelltasav
intressegemenskap mellan aktieägare. Liksom beträffande ägandebegräns-
ning i bank frånskall rösträttsbegränsningen undantag i vissa fall.göras
Dessa undantag framgår andra och tredje styckena. dessa fallI skallav
ingen rösträttsbegränsning alls gälla. För bank eller banker-staten, annan

branschorganisationer har det således inte lämpligt någonhanas ansetts att
rösträttsbegränsning. Det fördel bankattanses snarare vara en ex. en

moderföretagär kan effektivutöva organisatorisk styrning kon-som en av
i dess helhet. Paragrafen i övrigt i sak oförändrad.ärcernen

12 kap. Bundna och fria aktier i bankaktiebolag

Som framgått den allmänna motiveringen, avsnitt 7.4.8.2, öppnasav se
möjlighet för begränsat utländskt ägande i svenska banker. Enligt 3ett kap.
3 § får högst tjugo bankens aktiekapital och motsvarande högstprocenta av
tio förröstetalet samtliga aktier innehas sådanaprocent av av personer som

kontrollsubjektär enligt års1982 företagsförvärvslag. De föreslagna be-
stämmelserna i 2 och 3 §§ kapitel medger vidare tiotilla attsamma upp

aktiekapitalet och motsvarande femprocent förröstetaletav procent av
samtliga aktier fritt får överlåtas och förvärvas, utländskaäven rätts-av
subjekt. Det ankommer på varje bank själv föreskrift i bolagsord-att genom
ningen ställning till och i vilken utsträckning deta i lag medgivnaom
möjligheterna skall utnyttjas. Efter 17 kap.mönster ABL införs särskildaav
bestämmelser bundna och fria aktier. En väsentlig skillnad i detom nu
föreslagna 12 kap. finns emellertid. ABL, liksom utgårBAL, från allaatt
aktier i aktiebolag fria. 17 kap.är ABLett emellertid sikte möjlig-tar
heten utesluta inte bara kontrollsubjekt ocksåatt andra svenska juridis-utan
ka från aktieägande. Aktierna i bolaget blir sålundadepersoner gentemot
uteslutna bundna. Om de uppräknade kategorierna får lov förvärva delatt

aktierna skall dessa aktier fria. För bankaktiebolagens vidkomman-av vara
de någongäller möjlighet föreskriva inskränkningaratt i svenska juridis-att
ka ägande aldrig har förekommit. Utländskt ägande har hittillspersoners
varit förbjudet. När nödvändiga bestämmelser bundna och fria aktiernu om
införs det därför naturligt påär ändra den i 17 kap. ABL angivnaatt
ordningen. I stället bör föreskrivas för det fall del bankens aktieratt, av

särskilt tillstånd skall kunna förvärvas kontrollsubjekt,utan dessa aktierav
skall benämnas fria. Alla utestående aktier i bankaktiebolagen är gent-nu

utländska intressen betrakta bundna. Anledning finns inte iemot att attsom
övrigt ändra gällande ordning alltså ocksåoch medge banker möjlighet att
inskränka ägarkretsen i enlighet med vad kan tillämpas i vanligasom
aktiebolag.
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1§

Av 3 kap. 3 § andra stycket och 3 § framgår det bolagsordningeniatta
kan förbehållintas aktier bolageti får förvärvas denatt ärav som
kontrollsubjekt enligt lagen 1982:617 utländska förvärv svenskaom av
företag Aktier i3 kap. 3 § andra stycket kallas fria aktier.m.m. som avses
Övriga aktier bolaget kallasi bundna aktier.

På den konstituerande kan ändring bolagsordningenstämman iav
fråga förbehåll enligt första stycket skeinte samtycke deom utan av
aktietecknare berörs ändringen.som av

Har aktieägare, enligt förbehåll inte teckning elleren som genom
överlåtelse får förvärva bundna aktier, på något förvärvatsättannat en
sådan aktie, hindrar förbehållet honom vidinte ökning aktiekapi-att av
talet den företrädesrätt tillutöva bundna aktier förenad medärnya som
aktier enligt denna lag eller den vid förvärvet gällande bolagsordningen.

Paragrafen med de inledningsvis angivna skillnaderna 17 kap. §motsvarar 1
ABL. Smärre språkliga justeringar har dessutom gjorts efter 18mönster av

§kap. 1 FRL.
Enligt tredje stycket förbehåll,utgör enligt vilket aktieägare inte genom

teckning eller överlåtelse får förvärva bundna aktier, inte hinder mot att en
ägare, förvärvat bundna aktier vid ökning aktiekapi-sätt,annatsom av
talet den företrädesrättutövar till bundna aktier kan förenadnya som vara
med aktierna. Som framgår 3 kap. 3 a§ krävs emellertid i vissa fallav

Äventillstånd till aktieförvärv. det i bolagsordningen intagna förbe-om
hållet inte hindrar aktieägaren från utnyttja sin teckningsrätt, kan hanatt
sålunda likväl förhindrad till detta på grund reglerna ägande-vara av om
begränsning i bank.

2§

aktietecknareEn med förvärva endast friarätt aktier skallatt attange
hans teckning fria aktier. Andra aktietecknare skall det beloppavser om

skall inbetalas för aktierna bestäms högre för fria aktier föränsom
bundna vid teckningsin det högsta antalet fria aktier de ärange som
beredda förvärva.att

företrädesrättDen vid ökning aktiekapitalet förenad med friaärsom av
aktier skall fria aktier.avse nya

Vid ökning eller nedsättning aktiekapitalet får förhållandet mellanav
antalet bundna och antalet fria aktier ändras stridinte i med förbehållet.
Om på grund detta vid hela antaletnyemission fria aktier, harav som
tecknats med företrädesrätt, inte kan skall de fria aktierna fördelasut,ges
mellan tecknarna förhållandei till det tecknade antalet och, deni mån
detta inte kan ske, lottning. fleraOm fria aktier ängenom utnya ges som
tecknats med företrädesrätt, skall överskottet på fördelassättsamma
bland dem tecknat med företrädesrätt på grund bundna aktier, isom av
den detmån kan ske rubbning förhållandet mellan antalet bund-utan av

och antalet fria aktier.na

Paragrafen §17 kap. 2 ABL. Smärre språkliga justeringar harmotsvarar
gjorts efter §18 kap.mönster 2 FRL.av



286 Specialmotivering 1988:29SOU

3§

antaletmellanskall iakttas förhållandetVid enligt 5 kap.emission att
denförbehållet,strid med ibundna och antalet fria aktier ändrasinte i om

skulle heltemissionsvillkoren medgivna utbytes- eller teckningsrätten ut-
nyttjas.

benyteckning fåreller kursen vidEmissionskursen, utbyteskursen
eller teckningsrättenfråga skuldebrev där utbytes-högre istämmas om

skuldebrev.fri aktie frågaiän annatavser om
enlighetaktierbundna och fria iVid eller nyteckning utfärdasutbyte

endastoptionsbeviset. Denmed skuldebrevet ellervad i somsom anges
aktie.aktie får tilldelas bundenhar förvärva fri interätt att

§kap. 3ändringar 17några redaktionellaParagrafen med smärremotsvarar
ABL.

4§

ellerbundenskall aktienaktiebrev eller interimsbevisI ärvarje anges om
fn.

aktie tillkommer aktieäga-skall tillemissionsbevisI rättenanges om ny
skul-konvertibelt skuldebrev,eller fri aktie. ipå grund bunden Ire av
skalloptionsbevistill nyteckning ochdebrev förenat med ioptionsrätt

bunden eller fri aktie.eller teckningsrättenutbytes- avseranges om
eller fri.bundenaktie anmärkas denaktieboken skall förI varje ärom

4§ med dendocki allt väsentligt 17 kap. ABL,Paragrafen motsvarar
inte-det i aktiebrev ellerförsta stycket har föreskrivitsändringen i attatt

sålunda intefri, ochhuruvida aktien bunden ellerrimsbevis skall äranges
dennasåsom Vid tillämpningbunden föreskrivs i ABL.endast den är avom

förvärvainskränkningarna ibestämmelse skall den erinran rätten attom
påi dag finnsbestämmelsen i 3 kap. 3aktier enligt den gällande somnu

såsom uppgiftoch interimsbevis, betraktassamtliga utelöpande aktier en
bunden.aktien ärattom

5§

enligt förbehålletkommit detfria aktier har överstigaOm antalet att
tillslag omvandlats aktierantalet sedan aktiermedgivna visst ettett avav

sambandogiltiga ellereller bundna aktier blivit islag attannat genom
skallindragna,aktiekapitalet har blivit inlösta ellermed nedsättning av

detanmäla ochbolaget månader därefter för registrering visainom atttre
bundna och antalet fria aktier åter-förhållandet mellan antalettillåtna

bolagetskall bankinspektionen föreläggaställts. dettaOm inte görs att
bolagetanmälan bevis. Ommånad inkomma med inteinom samten

tillanmälanföreläggandet, skall inspektionenefter rättensig görarättar
detta.underrätta bolagetförsättande likvidation ochför bolagets i om

har§ språkliga justeringarSmärreParagrafen 17 kap. 5 ABL.motsvarar
§gjorts efter 18 kap. 4 FRL.mönster av
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6§

Om antalet fria aktier efter registrering kommit detöverstiga enligtatt
förbehållet medgivna antalet sedan tiden för utbyte eller nyteckning enligt
5 kap. utgått, skall bankinspektionen förelägga bolaget inomatt sex
månader för registrering anmäla och visa det tillåtna förhållandetatt
mellan antalet bundna och antalet fria aktier återställts. Om inte bolaget

efterrättar sig föreläggandet, skall inspektionen anmälan tillgöra rätten
för bolagets försättande likvidationi och underrätta bolaget detta.om

Har bolaget föreläggandemottagit förstai stycket, får styrel-som avses
inom för bolagsordningens bestämmelser aktiekapitaletssen ramen om

storlek besluta sådan ökning aktiekapitalet utgivandeom av genom av
bundna aktier betalning i behövs för det tillåtnanya mot pengar attsom

förhållandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier skall återställas.
Styrelsen får därvid besluta avvikelse från den företrädesrätt tillom
teckning aktier tillkommer förutvarande aktieägare.av nya som annars
Full betalning för aktierna skall erläggas inom sådan tid den förstaiatt
stycket angivna tidsfristen kan iakttas. fullNär betalning erlagts, skall
styrelsen anmäla nyemissionen för registrering.

Overstiger tiden för utbyte eller nyteckning år, skall bankinspektio-tre
efter utgången varje treårsperiod under nämnda tid iaktta vadnen iav

första stycket Bestämmelsernasägs. andrai stycket skall därvid äga
motsvarande tillämpning.

Paragrafen någramedmotsvarar redaktionellsmärre ändringar 17 kap. §6
ABL.

7§

§Bolagsstämmobeslut, innebär förbehåll enligt kap. 3 andra3attsom
stycket eller 3 § bolagsordningen, fattas enligt kap. § förstain 8 13itasa

Sedan beslutet skall styrelsen verkställastycket. har registrerats, genast
detta.

fördelningOm på fria och bundna aktier enligt förbehållet kan skeinte
aktier eller eljest överenskommelse skallemissiongenom av nya genom

styrelsen inför publicus bestämma vilka aktier skall frianotarius som vara
och vilka skall bundna. Tillhör därvid aktie regi-närsom vara en

bolagsstämmobeslutet kungörs någon på grundstreringen av som av
förbehållet får förvärva bundna aktier, aktien fri,inte inteär ägarenom

överlåtelse har förvärvat den med vetskap beslutet. Har ägarnagenom om
skallaktier kommit något detövriga inte överens annat, genomav om

lottning bestämmas vilka aktier skall fria. skriftligövriga Ensom vara
redogörelse för vad sålunda bestämts skall och bestyrkasupprättassom

publicus.notariusav
Styrelsen detskall till aktieägarna påanmaning sättgenast, genom som

§föreskrivs 8 kap. 8 andra stycket det gäller kallelse till bolagsstäm-i när
infordra breven de aktier skallpå bundna. Styrelsen skallma, som vara se

till det på dessa aktiebrev anteckning aktiernagörs äratt atten om
bundna. Vidare skall styrelsen till det aktieboken för aktiei varjeattse
anmärks aktien bunden eller fri. Om den aktieägareär senastom som
antecknats aktieboken på grund förbehållet kan förvärva bundnai inteav
aktier, får brevet det aktiebokenanteckningen på inte igöras utan att
införs sådan till aktien får förvärva bundna aktierägare utanen som
hinder förbehållet.av
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Paragrafen § språkliga justeringar har17 kap. 7 ABL. Smärremotsvarar
§gjorts efter andra stycket18 kap. 5 FRL. Dessutom har imönster av

tillagts erinran uppdelning på fria bundna aktier normaltochatten om en
torde kunna åstadkommas emission i stället förriktadgenom ex. en
utnyttjande omständliga förfarandet inför notarius publicusdet omav mer
enighet eljest inte nås.kan

Eftersom utelöpande aktier bankaktiebolagsamtliga idag i är attett
betrakta bestämmelsen ibundna, blir det inte aktuellt tillämpaattsom
tredje för då omvandlarstycket de fall bank emitterar fria aktier elleren
befintliga sedan bankenaktier till fria. Bestämmelsen kan bli tillämplig först
givit fria aktier och därefter omvandlar dessa till bundna aktier.ut

8§

Inom år efter beslut har fattats förbehåll enligt 3 kap.inett att ett att taom
3 § andra stycket eller 3 § bolagsordningen eller talan klanderi om ava
beslutet dom ogillats, skall det förlagakraftvunnen har regi-genom

anmälas beslutet har verkställts. Om sådan anmälanstrering inteatt en
har den föreskrivna tiden eller bankinspektionengjorts inom genomom
lagakraftägande beslut har avskrivit sådan anmälan eller regi-vägraten

bolagsord-skall inspektionen förklara frågan ändringstrering, att om av
har fallit.ningen

stycket,Innan har skett på grund anmälan enligt förstaregistrering av
§ stycketkan bolagsstämman den ordning 8 kap. första12i isom anges

bolagsord-första besluta frågan förbehållet imeningen inatt att taom
skall falla. Beslutet skall anmälas förningen registrering.genast

Paragrafen § språkliga justeringar har17 kap. 8 ABL. Smärremotsvarar
gjorts efter §18 kap. 6 FRL.mönster av

9§

aktiebrevet ellerPå bunden aktie får utdelning detinte innan iägaen rum
interimsbeviset har aktien bunden.angivits äratt

Paragrafen § språkliga justeringar har17 kap. 9 ABL. Smärremotsvarar
gjorts efter § FRL.18 kap. 7mönster av

det möjligt för tvinga framBestämmelsen syftar till styrelsengöra attatt
aktiebrev bevis för förse dem med anteckning aktieneller ärattatt om

bankakti-bunden. Som tidigare anförts samtliga i dag utelöpande aktier iär
tillämpaebolag betrakta bundna. kan därför inte bli aktuelltDetatt attsom

bestämmelsen omvandlas tillförrän fria aktier givits och dessa därefterut
bundna aktier.
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iändringtill lag13.5 Förslaget om

1987:619sparbankslagen

ledningSparbankens3 kap.

8§

Sparbankendelegat anställd iVerkställande direktör eller ärannan som
fullgörstyrelsen, denneordförande eller ordförande i ävenvicesamt om

får styrel-oväsentlig omfattning, intearbete för banken ickeiannat vara
består ihuvudsakliga verksamhetsådana företagseledamot i attvars

driver emissionsrörelse.med aktier ellerförvalta eller driva handel som
styrelse istyrelseledamöter, bankensföretag får deI andra omvara

fårtillstånd. tillståndet inteDenvarje särskilt fall sitt avsersomger
frågan.idelta i styrelsens beslut

koncernsådant företag ingårstycket gäller för iFörsta inte sammasom
banken.som

Ändringar de förslagförvarande paragrafoch tillägg i motsvaras somav
§lämnats beträffande 7 kap. 9 BAL.

vinstdispositionFonder och5 Kap. m.m.

medhar omarbetatsgällande kap. i SBL5Kapitlet motsvarar mennu
förslag kan inrättasenligt kommitténstill garantifondhänsyn attutanatt en

Kapitlet harupprätthålla verksamhet.påkallat sparbanksdet förär att en
Sparbanksföreningens förslag. För-medutformats i överensstämmelsenära

i bilaga 6.i sin helhet intageteningens förslag finns nr

angående till garantifondtillskottAllmänna bestämmelser

I§

till garantifondsärskildasparbanktillskjutas insatserKapital får genom
medGarantifondsinsatser får tillskjutasgarantifondsinsatser. samman-

reservfondens storlek. Förhalvabelopplagt högst så motstort som svarar
garantifondsbe-Sparbanken utfärdagarantifond skalltillskott tillvarje ett

Vis.
efter beslutgarantifondsbevis erhåller avkastningInnehavare avav

sparbanksstämman.
garantifondsbevisinlösengarantifond nedsättasSkall kunna genom av

enligtreglementet 24skall förbehåll härom iintas
med hänsyn tillfår inlösas endast det kan skeGarantifondsbevis om

§§ 1987:617. övrigtbankrörelselagen I2 kap. 8-10bestämmelserna i
förbehållbeslutats enligtåterbetalningen gälla vadskall beträffande som

reglementet.i

§ sparbanksstämmanSBL föreskrivsI gällande lydelse 5 kap. l attavnu -
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fårverksamhetupprätthålla sparbankspåkallat fördet är att enom -
andra.ellerfrån huvudmänbidraggarantifondbildabesluta att genomen

skedet kanendastfår återbetalasgarantifondenvidarestadgasDet att om
övrigti§§ BRLoch 10i 2 kap. 9bestämmelserna samt atttillmed hänsyn

bildande.garantifondensvidvad bestämsskall gälla som
garantifondinsatserna iregleringenFörebild till den föreslagna är storaav

däriblandföreningarna,förlagsinsatser i de ekonomiskadrag reglerna om
återfinns ekono-dessa i 5 kap. lagenföreningsbankerna. Reglerna omom

1987:667 och 5 kap. FBL.miska föreningar
garantifond till-stycket kani första innebärDen föreslagna regeln att

upprätthålla sparbanks verksamhet.det erfordras förskapas attutan att en
får uppgå högst beloppgarantifondinsatserna tillVidare ettatt somanges

förmed vad gällerreservfondens storlek. I enlighethalvamotsvarar som
sitt förslagsparbanksföreningen iförlagsinsatskapital i föreningsbank har

reservfondens storlek. Närtill vadbegränsat garantifonden motsvararsom
departementschefen prop.i föreningar anfördedet gällde förlagsinsatserna

förlagsinsatskapitaletfråga47 inte borde komma i198384:84, det attatts.
insatskapitalet i föreningen.tillåts så det blir det huvudsakligabli stort att

tillinte harde gjort förlagsinsatserEtt skäl rättatt somsom angavs var
formmedlemsinflytande i rösträtt.av

bedömningenanslutit sig tillden allmänna motiveringenKommittén har i
härbör begränsad. Detockså garantifondsinsatsen i sparbank äratt vara
Detmarknad helt värdepapper.fråga introduktion för svensk nyttettavom

på finnsreaktioner längre sikt. Detdärför svårt förutse marknadensär att
utvärderingförsiktigt fram. Endärför vid introduktionenskäl att av

innebäraefter introduktionen kangarantifondsinsatsema tid om-enen
restriktionen. garanti-vidare bör dockTillsprövning den här föreslagnaav

reservfondensvad halvafondens storlek inte större än motsvararsomvara
storlek.

be-på garantifondsinsats skallandra stycket avkastningenI attanges
frångått sparbanksföre-Kommittén har härsparbanksstämman.stämmas av

förenadgarantifondsinsatsen skulleningens förslag innebar att varasom
motivering-Kommittén har i den allmännamed sparbanken utfäst ränta.av

garantifondsbeviset. Härinte bör utfästas iutvecklat skälen för räntaatten
i prospektetemellertid understrykas inget hindrar Sparbankenskall attatt

avkastningsnivån former föroch olikabeträffandeavsiktsförklaringavge en
in-gjorts med deavkastningen. En jämförelse har härberäkningen av

Någon ovillkorligSvenska Handelsbanken.dexaktier utgivits rätt attsom av
garantifonds-få vinst föreligger här inte. Innehavaredel sparbankens avav

kriterier sparbanksstäm-få avkastning sin insats efter debevis skall som
någonbundenvid fastställandet intebestämmer. Stämman bör avvaraman

avkastningenemellertid inget hindersärskild formel. Det finns mot att
förhållande till sparbankens vinst.bonus ibestäms sattsom

garantifonden. Här harmöjlighetentredje stycket behandlasI sättaatt ner
aktier.inlösningsbarajämförelse gjorts med regleringen aven

§8 ABL.inlösningsbara aktier regleras i 6 kap.Möjligheten emitteraatt
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bolagsordningen. Iibestämmelsersärskildamöjlighet förutsätterDenna
förbehåll aktiekapitaletinbolagsordningen kanföreskrivs iABL atttasatt

minimikravet.inte underaktier, dockinlösenkan nedsättas avgenom
inlösningsbeloppetochför inlösningenFörbehållet ordningenskall ange

förbehållskallberäkning. aktiebrevenför dess Ieller grunderna omanges
ochbolagsbildningsamband medsker iGenom den publicitetinlösen. som

blivandebolagetsför allmänheten ochförbehållet bli käntnyemission anses
fåförbehållet kanföljdför de tillriskenborgenärer kan pröva att enav

kanhänsyn till borgenäremafordringar. Avotillräckllig säkerhet för sina ett
bolagsordningen inteändring iinlösningsförbehåll införs gesgenomsom

teckna-beträffande tidigarealltså gällaintetillbakaverkande kraft. Det kan
aktier.de eller utgivna

affärsbanker-alltså innebärvilketöverförts till BAL,Dessa regler har att
avseddafrån börjanredanaktier ärmöjlighet emittera atthar att somna en

något hinderintevid tidpunkt. Detta utgöra motinlösas viss ansessenare
ifråga kapital.räknasaktiekapitalet egetatt som

intekapitaltillskottutgångspunkt här varitharKommitténs egetatt av
sida det skallfrånuppsägningsbart placerarens egetbör somansesomvara

sida. Kommit-från bankensfråga uppsägningsbarhetdetkapital. Här är om
möjlighethärvidlag skall hasparbankernahartén attansett somsamma

affärsbankerna.
lösaför möjlighetenbegränsning gällerFjärde stycket den attsomanger

garantifondsbe-ordningen för inlösengarantifondsbevis. Denin närmare av
slås fast sparbanksstämmanskall emellertidbehandlas i 24 Härvis att

inlösningen.godtyckligt kan bestämmainte om
innehållerförbehålletsåbestämmasOrdningen kan i reglementet att en
får nedsättasgarantikapitaletexempelvisfullständig amorteringsplan, att

Ordningengarantifondsbevis intill visst belopp.årligen inlösengenom av
amorterings-påockså bestämmasför inlösen kan sätt änannat engenom

beslutanderättvissså tillerkännssparbanksstämmanplan att omex.
inlösnings-Förbehållet skallföreskrivs i reglementet.nedsättning angesom

får förutsättasberäkning. Det härgrunderna för dessbeloppet eller att
för in-förutsättningarnade tänktaemissionprospektetsparbanken i anger

§ stycket stadgastredjenuvarande 5 kap. 1garantifondsbevisen. Ilösen av
förhållande tillgarantifonden iåterbetalningbegränsning förredan aven

kvarstår enligt kom-begränsningDennakapitaltäckningsreglerna i BRL.
förbehåll enligt vaddemitténs förslag. I övrigt gäller sagtssom ovansom

skall intas i reglementet.

2§

garantifond fattas sparbanksstämman.tillBeslut tillskott avom
Betalningen förbetalas medgarantifond skallTillskott till pengar.

vilket beviset lyder.det belopp pågarantifondsbevis får understigainte
andra styck-med villkor stridertecknasgarantifondsbevisOm motsom

ändå betalas.det nominella beloppetskallet,



292 Specialmotivering sou 193339

Första stycket innebär beslut tillskott skalltill garantifond liksomatt om nu
fattas jfrsparbanksstämman kap. § första SBL.5 1 stycketav

Andra 2§stycket BAL.regeln aktieemission i 4 kap.motsvarar om
Reglerna bör inte gälla för betalningen garantifondsbevis.apportom av

Tredje stycket helt i § tredjeregeln 4 kap. 2 stycket BAL.motsvarar

3§

I reglementet kan föreskrifter begränsningar frågain itas vemom om
har tillskott överlåtelsetill garantifond ellerrätt göraattsom genom

förvärva de rättigheter förenade med garantifondsbevis. redanFörärsom
gjorda tillskott får gälldeinföras begränsningar vadinte strängare än som

tillskottet gjordes.när
garantifondsbevis stridFörvärv föreskrift förstai imotav som avses

stycket ogiltigt.är

Regeln, återfinns ii sparbanksföreningens förslag, har sin förebild 5som
§kap. 2 FBL behandlar förlagsinsatserna. kan sig naturligtDet te attsom

sparbank be-liksom föreningsbank möjlighet ställaattges en upp- -
gränsningar i fråga fårvilka tillskjuta garantikapital ochom som genom
överlåtelse med.förvärva den garantifondsbevis förenaträtt ärettsom

stycket innehåller tillåter såda-Första första meningen bestämmelseen som
begränsande föreskrifter i reglementet. Införs eller ändradereglerna nya

sådana föreskrifter får gåendede givetvis inte medföra längre begränsningar
för redan orda tillskott de gällde vid tillskottet.än som

enligtFörvärv i strid begränsande föreskrift i blirreglementetmot en
andra stycket ogiltigt.

4§

Förslag till beslut tillskott skall sändas till huvudmännen minst enom
vecka före den sparbanksstämma vid vilken beslut skall fattas. Förslaget

behandlasskall läggas fram på årsredovisningen skallOm intestämman.
tillgängligapå sparbanksstämman skall följande handlingar hållasäven

och läggas fram på stämman:
avskrift den årsredovisningen med anteckningförseddsenaste omav

sparbankstämmans beslut rörande sparbankens eller förlustvinst samt
avskrift revisionsberättelsen för det år årsredovisningenav avser,

väsentligstyrelsen undertecknad redogörelse för händelseren av av
betydelse för sparbankens ställning vilka inträffat efter årsredovisningens
avgivande, och

yttrande redogörelsen.revisorerna avgivet överett av

§ detRegeln har sin förebild i 4 kap. 5 BAL, vilken regel har hämtatsur
relevant för beslut emission garantifondsbevis.ansettssom om av

5§

Beslut tillskott till garantifond skall angeom
varmed tillskott till garantifond kan ske,det högsta belopp

den tid vilken teckning garantifondsbevis kan ske,inom av
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den tid vilkeninom tecknade garantifondsbevis skall betalas,
den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning garantifondsbe-

skall fördelas,vis föreskriftinte meddelas fördelningen skallom att
bestämmas styrelsen, samtav

5. garantifondsbevisens nominella belopp och det belopp skallsom
betalas för tecknatvarje garantifondsbevis.

Sparbanksstämman kan uppdra åt styrelsen fatta beslut de hänse-iatt
enden första stycketi 2-3 ochsom anges

Om föreskrift §i 3 första stycket skall gälla för garantzfonds-som avses
bevisen, skall däromerinran intas emissionsbeslutet.i

Regeln har sin förebild i 4 kap. §6 BAL, har hämtats vad ansettsvarur som
erforderligt vid beslut tillskott till garantifonden. Vissa besluten harom av

kunna delegeras till styrelsen.ansetts

6§

Beslut utfärdande garantifondsbevis eller redogörelse för detom av en
väsentliga innehållet besluteti skall kungöras Post- ochi Inrikesgenast
Tidningar och den eller de ortstidningar styrelsen bestämmer.

Regeln har sin motsvarighet i §4 kap. 8 BAL. Offentliggörandet kan vara
betydelse för redanägarna utgivna garantifondsbevis.av av

7§

För bindande skall teckning garantifondsbevis skeatt på teck-vara av
ningslista innehåller beslutet utfärdande garanttfondsbevis.som om av
Avskrift de enligt § framlagda4 handlingarna skall fogade tillav vara
teckningslistan eller hållas tillgängliga på plats listan.isom anges

Skall garantifondsbevisen kunna inlösas får teckning ske förräninte
förbehåll enligt §24 registrerats.

Om teckningen har skett strid dennai paragraf eller garanti-mot ettom
fondsbevis har tecknats med villkor inte med destämmer iöverenssom
emissionsbeslutet villkoren,angivna teckningenär garantifondsbevisav
ogiltig, under förutsättning ogiltigheten har anmälts hos bankinspek-att
tionen innan anmälan enligt §12 har registrerats.

Första stycket gällande i 5 kap. §rätt 1 andramotsvarar stycket SBL.nu
Andra stycket innebär anpassning efter vad gäller för inlösnings-en som

bara aktier enligt 6 kap. §8 BAL.
Tredje stycket 4 kap. §9 tredje stycket BAL.motsvarar

8§

När teckningen avslutats skall styrelsen besluta tilldelning garanti-om av
fondsbevis till dem tecknat härför.sig Anses därvid teckningsom att av
garantifondsbevisen ogiltig, skall denär tecknat för bevisetsig genastsom
underrättas härom. Garantifondsbevisen skall styrelsens försorggenom

den §i i 22 angivna förteckningen.genast upptas

Regeln 4 kap. §10 BAL.motsvarar
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9§

fårgrund teckning fordran hos sparbankenskuld påKvittning motav av
ske.inte

på tecknat beloppSparbanken kan överlåta eller fordraninte pantsätta
avseende garantifondsbevis.

förvärvat garantifondsbevisöverlåtelse har inteDen ärsomsom genom
för betalningen,tillsammans med överlåtarenhelt betalat ansvarigär

§ för-införande densedan han anmält för i 22 angivnasitt inamn
teckningen.

§§ 1213 till vilken 4 kap.Stadgandet regeln i 2 kap. BALmotsvaras av
hänvisar.BAL

10§

månad eftergarantifondsbevis betalas tid, kan styrelsenOm iinte rätt en
betalningsskyldi-förklara beviset förverkat för denbetalningsanmaning

garantifondsbeviset kanskall innehålla meddelandeAnmaningen attge.
skall ske avsändande rekom-förklaras förverkat. Anmaningen genom av

teck-betalningsskyldiges adress vidmenderat brev, den angivenärom
falleller anmäld till sparbanken, ochningen i annat genomannars

eller de ortstidningar styrelsen bestämmer.kungörelse deni som
garantifondsbevis blivit ogiltigt låtaStyrelsen kan förverkatinnan an-

tecknade beloppet.beviset och betalningsansvaret för detövertanan
garanttfondsbevis förklarats förverkat ochOm inte övertagitsett av

erlagt full betalning, skall den, för vilken bevisetnågon annan som
femtedel full betalningförverkats, sparbanken förgentemot svara en av

för beviset.

§§i 2 vartill 4 kap. 12Regeln har sin materiella motsvarighet kap. 14 BAL,
BAL hänvisar.

11§

Beslut tillskott till garantifond skall anmälas för inomregistrering sexom
hälftenHinder föreliggermånader efter beslutet. registrering intemot om

ochbelopp, skall betalas för de tecknadedet sammanlagdaav som
yttrande företestilldelade garantifondsbevisen, har inbetalats och inteom
iakttagits.auktoriserad vilket framgår detta harfrån revisor attav

den förstabeslutetanmälan inte gjorts inom iHar registrering avom
har registreringsmyndigheten lagakraft-stycket tiden ellerangivna genom

beslutetägande beslut avskrivit sådan anmälan eller registreringvägrat är
garantifond förfallet.tillskott tillom

bildad eller ökad förrän skett.Garantifond skall registreringinte anses
Garantifondsbevis förklarats förverkade och inte övertagits av annansom

tillutfärdade garantifondsbevisen medförblir därmed ogiltiga. De rätt
beslutet tillskott tillavkastning enligt vad därom bestämts garanti-i om

inträder förBeslutet dock innebära sådanfond. får inte änrättatt senare
skallunder vilket garantifondsbevisen haräkenskapsåret efter det år

slutligt betalats.
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regi-13§ Kommittén harBAL.4 kap.Förebild för regeln ansett attär
värde. Mangarantifond kantilltillskottstrering beslut vara avomav

från garantifon-vilkenbestämd tidpunkterhåller registreringen engenom
sparbankenssärskilt förfår betydelsefår rättsföljd. Dettadens belopp
sammanhangdettaerhåller publicitet. IbeslutetSlutligenkapitaltäckning.

denbankinspektionen harkontrolltillden möjlighetkan erinras genomom
varje sparbank.föreller de revisorer utsettssom

anslutit sig tillkommitténregistrering harfördet gäller villkorenNär
i BALföreskrivsförutsättningarförslag deSparbanksföreningens att som

garantifonds-förskall betalasdet belopphälftenskall gälla, dvs. att somav
ha inbetalats.bevisen skall

12§

heltskallvidhar tecknats emissiongarantifondsbevisDe varaensom
Senastfrån emissionen.månader registreringenbetalda inom enavsex

Sparbanken för registreringtid skalldennamånad efter utgången av
garantifondtillskottet tillregistreradede detanmäla hur många iav

Anmälningenbetalda.blivit helthargarantifondsbeviseningående som
auktoriserad revisor.skall bestyrkas enav

garantifondsbevisenanmältsstycket hardet enligt förstaOm inte att
hörande,sparbankensefterskall bankinspektionen,helt betalats,har
nominel-sammanlagdamed detnedgarantifonden harregistrera sattsatt

garantifondsbevisgarantifondsbevis. Debetaldabeloppet somav
nedsättningen har registrerats.ogiltigahar betalats blir närinte

§ BAL.förebild finns i 4 kap. 14Regelns

garantifondför tillskott tillEmissionsprospekt

I3§

inbjudan förvärvariktarvidare kretssparbank tillNär attenenen
särskild redo-styrelsenisparbartken, skallgarantifondsbevis upprätta en

§§.14-18emissionprospekt enligtförhållandensparbankensgörelse för
de beloppendastEmissionsprospekt skall dock upprättas avom summan

tillbetalas uppgår minstinbjudan kan kommatill följd att ensom av
miljon kronor.

garantifondinrättandeförslagetligger bakomEn förutsättning avomsom
sådant fallkrets. Ivända sig till vidare ärsparbank skall kunnaär att enen
förevarandeRegeln iemissionsprospektdet upprättas.väsentligt att ett

enlighet med vad§ innebär i19 BAL ochparagraf har sin förebild i 4 kap.
tillskottetbehöveremissionsprospekt intedär gäller upprättasatt omsom
det gällermilj. kr. Närsammanlagt överstigertill garantifonden inte en

lagreglerna.tillkommitutfyllande praxis utöveremissioner i aktiebolag har
utformningenpraxis ske det gällertillämpning denna börEn analog närav

för sparbank.emissionprospektav
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14§

Emissionsprospektet skall innehålla
balansräkningar avseende de räkenskaps-utgången tre senasteav
för vilka årsredovisning revisionberättelse haråren, och avgivits,
resultaträkningar för dessa räkenskapsår,2. ochtre

sammandrag de uppgifter det ålegat sparbanken in iett att taav som
förvaltningsberättelserna för de räkenskapsåren.tre

Fyller handlingarna de bestämmelsernakrav framgår i 4inte som av
§ fullständigaskap. 9 fjärde stycket bankrörelselagen 1987:617 skall de

enlighet med dessa bestämmelser.i
§ bankrörel-Bestämmelserna kap. 2 första stycket andrai 4 meningen

selagen skall tillämpas emissionsprospektet.på
Till redovisningen de enligt styck-för räkenskapsåren förstatre senaste
skall uppgifter lämnas utvecklingen och utlåningin-et samtom av

likviditet.
sparbanken moderföretag, skall sparbankenOm emissionspro-iär

räkenskaps-spektet koncernresultaträkningarna för deinta tre senaste
åren. redovisningshandlingarna och andra uppgifter för koncernNär en

prospektet får de uppgifter för sparbankenin i mottas svararsom
saknauppgifter dessa handlingar utelämnas den mån de kani i anses

väsentlig betydelse för bedömningen sparbankens garantifondsbevis.av
Dock sparbankens resultaträkning och balansräkning för detfår senaste

enligt stycketräkenskapsåret första utelämnas.inte

§uppbyggd helt efter modell i 4 kap.Regeln 21 BAL.är

15§

Upplysning skall lämnas i emissionsprospektet sådana förhållandenom
och händelser hänför till tidensig efter den period, omfattassom som av
de §14i angivna handlingarna, och viktiga för bedömningenärsom av
sparbankens verksamhetsresultat och ställning eller väsentligi övrigt är av
betydelse för sparbanken.

Om emissionsprospektet läggs fram åtta månader efterän ut-senare
gången det räkenskapsår, för vilken årsredovisning och revi-senasteav
sionsberâttelse har skall prospektet innehålla uppgifteravgetts, motsva-
rande delårsrapport enligt kap.4 13 och §§14 bankrörelselagen
1987:617. Dessa uppgifter skall tiden från utgången nämndaavse av
räkenskapsår till dag tidigare månader föreän emissionspro-treen
spektets tillhandahållande.

ÄvenParagrafen överensstämmer materiellt med 4 kap. §22 BAL. vid en
emission garantifondsbevis har det särskilt nödvändigt resulta-ansettsav att
tuppgifter och andra upplysningar sparbanken aktuelladenmotom svarar
situationen.

16§

emissionsprospektet skall följande uppgifter nämligenI lämnas,
kortfattad historik sparbanken och dess verksamhet,överen
redogörelse för sparbankens och det finns dotterföretag,2. en om

koncernens för sparbankens delverksamhet, uppgifter ärsamt som av
betydelse för bedömningen rörelsens karaktär och utveckling,av
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§§ bankrö-kapitaltäckningen enligt 2 kap. 8-10redogörelse fören
betydelse för Sparbanken,relselagen 1987:617 och dess samt

anställ-styrelseledamöter,uppgifter sparbankens revisorer samtom
delegater ledande ställning.da och i

§ vissaparagrafen, med 4 kap. 23 BAL,I i överensstämmerstort angessom
emissionsprospektet i syfte vid sidanuppgifter skall in i att,tas omsom

presentationtillfredsställanderedovisningshandlingarna enligt 15 ge en
sparbanken.av

I7§

§ stycketUppgifterna emissionsprospektet enligt 14 15 förstai samt
berättelse§ skall granskas sparbankens revisorer. Deras16 överav

emissionsprospektet.granskningen skall in itas

§Paragrafen med 4 kap. 24 BAL.överensstämmer

I8§

ellertillhandahållas de platser där teckningEmissionsprospektet skall på
ellerföre den dag då teckninginköpsanmälan dagartas emot senast tre

bestämmande skall söndagar,ske. Vid tidens inteinköp tidigast kan
lördagar, midsommarafton, julafton ochandra allmänna helgdagar, ny-

årsafton räknas in.

§ emissions-med kap. 25 BAL. HärParagrafen 4överensstämmer attanges
dådag teckningtillhandahållas dagar före denprospektet skall senast tre

mångfaldigatpå prospektske. Tryckt ellereller inköp tidigast kan sättannat
till ochexemplar för kunna överlämnasskall finnas i tillräckligt antal att var

dagdenerhålla det. Emissionen börönskar utannonseras senasten som
anmälnings-kungjorts förstafinns tillgängligt. Den dagprospekt somsom

då inkommande, ellerockså hållas alladag skall det föröppet att ta emot
anmälningaranmälningar. Allaeventuellt dessförinnan inkomna,även som

angivna tecknings- ellerdagen den i inbjudaninkommit förstasenast av
dag ochaffärstidens slut nämndaskett vidinköpsperioden skall haanses

anmälningarförsta dagen inkomnaoch eventuellt föresamtliga under --
likabör rätt.ges

Garantifondsbevis förteckning däröversamt m.m.

19§

garantifondsbe-skall sparbanken utfärdagarantifondsinsatsFör varje ett
införd förteckning, angiven ifår lämnas endast till den iDetvis. ärut som

garantifondentillbeviset betalats tillskottet22 och först när samt
registrerats.

dels aktien, delsgarantifondsbeviset hardet gäller utformningenNär av
paragraf harutgjort förebilder. Regeln i dennaförlagsandelsbeviset närmast

§sin förebild i 3 kap. 4 BAL.
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20§

eller tillskall till innehavaren vissGarantifondsbevis ställas till viss man,
uppgiftoch innehållaeller order omman

firma,sparbankens. beteckning för beviset,ordningsnummer eller annan. nominella belopp,bevisets. utfärdandet,dagen för. till beviset medför,den avkastningrätt som. skall betalas,det vilket avkastningpåsätt. §enligt 3§3 första stycket erinranföreskrifter i samtavsessom.andra stycket, samt
§ garantifondsbevis.förbehåll enligt inlösen24 avom

Styrelseleda-sparbanken.Garantifondsbeviset skall undertecknas av
tryckningnamnteckning får återgeseller firmatecknaresmöters genom

liknandeeller på sätt.
skall detta försesvid inlösen garantifondsbevisutbetalningNär görs av

med påskrift utbetalningen.om
stället förmed dödninggarantifondsbevis samband iEtt i ettutgessom

uppgift detta.skall innehållaannat, om

före-helt vadandra styckena i detFörsta och närmastemotsvaras av som
fjärde styckena har§ Tredje ochförlagsandelsbevis i 5 kap. 4 FBL.skrivs för

§ fjärde styckena BAL.3 4 tredje ochsin förebild i kap.
fråga förlagsan-föreningsbank isparbank bör liksom centralEn omen

ställas till vissgarantifondsbevis skalldelsbevis frihet bestämmaäga att om
Garantifondsbeviseller order.till innehavaren eller till viss manman,

får såledesföreslås överlåtbara och förvärvasi princip fritt vem somavvara
fårinte förvärvasparbank regelhelst. Enda undantaget är att egnasom

såemittentenlöpandebevis. därför kunnaVärdepapperet bör omvara
Å lös-anföras skäl denandra sidan kan knappastönskar. mot motsatta

sparbanken finner dettatill vissningen, nämligen ställa bevisenatt man, om
lämpligare.

21§

denna lag,gäller, följer ifråga garantifondsbevisI annatom avom
skuldebrev.lagen I936:81delar vad föreskrivstillämpliga i omsom
skuldebrevställts till med enkeltharHärvid jämställs bevis viss mansom

löpandeeller order medeller tilloch bevis till innehavaren viss man
ellertillgaranttfondsbevis ställtinnehar vissskuldebrev. Den mansom

tillpåskrift beviset garanti-enligt sparbankens påorder och ägareärsom
lagenligt 13 § andra stycketlikställd med denfondsbeviset är sammasom

skallgällande. Påskrift på bevisetskuldebrevetförmodas göraäga rätt att
garantifondsbeviset.förvärvinnehavaren styrktendast sittgöras avom

garantifonds-§ förFBL med tillägg5 kap. 5regel heltDenna motsvaras av
för-garantifondsbevisen medheltdetta hänseendelikställer ibevis och

lagsandelsbevis.
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22§

garantifondsbevis. Den-förteckning samtligaStyrelsen skall föra överen
eller föras medbetryggande lösblads- eller kortsystembeståkan avna

liknande Förteckningenautomatisk databehandling eller på sätt.annat
garantifondsbevis, tid-storleken påskall innehålla uppgift varje omom

och den till avkastningpunkten för insatsenvarje insats rätt somom
villskall hållas tillgänglig för ochFörteckningenmedför. tavar en som

del den.av

§ denhelt med 5 kap. 6 FBL. FörParagrafen över-överensstämmer som
garantifondsbevisförvärvagarantifondsinsats ellerskjuta tillväger ettatt en

få på garantifondsbevis finns.reda vilka övrigadet givetvis viktär att somav

23§

aktiefondslagen 1974:931,aktiefond enligtgarantifondsbevisIngår i en
fondenfondandelsägarna det fondbolag förvaltarstället förskall i som

förteck-garantifondsbeviset ochföras ifondens beteckning in isamt
ningen.

§ BAL.Bestämmelsen 3 kap. 17motsvarar

garantifondNedsättning av

§24

garantifondsbevisinlösenSkall garanttfond kunna nedsättas avgenom
ord-förbehåll Förbehållet skallskall reglementet härom.intasi ange

eller grunderna för dessinlösningen och inlösningsbeloppetförningen
beräkning.

Ändras garantzfondsbevis fårförbehållet reglementet inlöseni om av
efterförbehållet endast garantifondsbevis tecknasdet ändrade avse som

det ändringen registrerats.att
bestämt garantifondsbevisdet enligt förbehållet har blivit vissaNär att

garantifondenskall lösas skall det anmälas för registreringin, genast att
sammanlagda beloppet dessagarantifondsbe-ned med nominellasätts av

garantifonden nedsatt.skettNär registreringen harvis. är

garantifond garantifondsbevisMöjligheten ned inlösensättaatt genom av
någotföreliggahar behandlats redan under 5 kap. 1 Det har inte ansetts

föreliggersparbank motsvarande möjlighethinder beredaattmot somen
§ skall förbe-ifråga aktier. Som redan vid 1för bankaktiebolag angettsom

inlösningen ochhåll garantifondsbevis ordningen förinlösen angeom av
Förbehållet i regle-grunderna för dess beräkning.inlösningsbeloppet eller

några särskildabland bankens borgenärer ochblir allmänt käntmentet
skyddsregler därför erforderliga.inteär

måsteemissionstillfälletfår följd sparbanken redan vidRegeln till att
då eller iinlösen skall och med vilket belopp inlösen skerske annatange om

Som fram-fall grunderna för beräkningen inlösenbeloppet.de närmare av
§ får kapitalbasen integår fjärde stycket inlösen inte skeregeln i 1 omav

på §§skulle uppfylla kapitaltäckning i 2 kap. 8-10 BRL.kraven
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Vinstdisposition övriga bestämmelser fondersamt om

Reglerna §§i 25-29 kap. §§5 2-6 SBL.motsvarar

25§

Sparbankens vinst skall, i den mån grundfonden eller garantifondom en
bildats, denna gått förlorad, i första hand användas för uppbringaatt
sådan fond till det belopp, vartill den skall uppgå.

Den del vinsten inte i anspråk för det i första styckettasav som
nämnda ändamålet skall till reservfond.avsättas en

Utan hinder andra stycket får sparbanksstämman besluta gåvorav om
till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, det med hänsynom
till ändamålet, sparbankens ställning och omständigheterna i övrigt kan

skäligt. Styrelsen får sådanaför ändamål endast använda till-anses
gångar med hänsyn till sparbankens ställning ringa betydelse.ärsom av

Regeln 5 kap. 2 § SBL.motsvarar

26§

Finns det i reglementet förbehåll återbäring grundfonden ellerett om av
del därav, får sådan återbäring inte ske inte reservfonden uppgår tillom
belopp tio gånger grundfonden. heller får återbäringmotsvarar Intesom

såske, länge garantifond, sådandär bildats, inte återbetalts eller om
Sparbanken till följd återbäringen inte skulle kunna uppfylla det i 2av
kap. 8-10 §§ bankrörelselagen 1987:617 föreskrivna påkravet egna
fonder.

Regeln 5 kap. 3 § SBL.motsvarar

27§

Utfäst på grundfonden avkastningränta eller på garantifonden skall inte
betalas till följd detta påvinsten rörelsen inteut, skulle räcka tillom av

få grundfonden eller garantifonden till det i §att 25 första stycketupp
angivna beloppet. Avkastningen på garantifonden skall inte heller be-
talas utbetalningen sådan förlust skulle uppkomma påut, om genom en
rörelsen, sparbanken inte skulle kunna uppfylla idet 2 kap. 8-10 §§att
bankrörelselagen 1987:617 föreskrivna kravet på fonder. Grund-egna
fondsräntan skall inte i något fall betalas till följd detta förlustut om av
skulle uppkomma.

Huvudmännen kan besluta ytterligare begränsning skyldigheteniom
utbetala utfdst på grundfonden eller avkastningränta på garantifondenatt
utbetalningen med hänsyn till sparbankens konsolideringsbehov, lik-om

viditet eller ställning i står stridövrigt i god añärsed. beslutFörmot
härom krävs de på närvarande huvudmannensstämman antal minstatt är
23 hela antalet huvudmän och de närvarande huvudmännenattav av
minst 23 beslutet.är ense om

Paragrafens första stycke §5 kap. 4 SBL.motsvarar
I andra stycket föreslås begränsning motsvarande den finns i 9en som

kap. §2 tredje stycket BAL. Det har viss kvalificerad majoritetansetts att
skall krävas för sådant beslut.ett
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28§

Om Sparbanken försätts i konkurs på ansökan gjorts inom åretten som
från det beslut fattades återbetalning garantifonden elleratt om av om
återbäring grundfonden, skall uppburna belopp betalas tillbaka i denav
mån det krävs för sparbankens skulder skall kunna betalas.att

På det belopp till följd första stycket skall erläggas till kon-som av
kursboet skall betalas. Räntan beräknas enligt 5§ränta räntelagen
1976:635 från den dag beloppet betalades sparbanken till ochut av
med den dag återbetalning återbäringeller till konkursboet skall ske och
enligt §6 räntelagen för tiden därefter.

Paragrafen §5 kap. 5 SBL.motsvarar

29§

Om inte följer bestämmelserna i §§ får1 och 26 grundfond,annat av
garantifond och reservfond inte minskas, det inte behövs för attom
täcka förlust uppstått i rörelsen.en som

Paragrafen 5 kap. §6 SBL.motsvarar

30§

En sparbank får förvärva bevis tillskott till garantifond eller grund-om
fond i sparbanken endast återbetalningförutsättningar för fondenom av
föreligger enligt eller24 26 Sparbank får hellerinte pantsom

garantifondsbevis. Avtal strid dessaförbudi ogilti-ärmottaga motegna
ga.

Har sparbank tillstånd driva aktiemarknadskommission, fåratten
sparbanken hinder första stycket, för underlätta sådan verk-utan attav
samhet, förvärva garantifondsbevis. Anskaffningsvärdet detegna av sam-
manlagda innehavet garantifondsbevis får vid något tillfälleinteav egna

beloppöverstiga det för sparbankenett mot tre procentsom svarar av
högsta tillåtna värdet enligt5 §kap. 2 kapitalmarknadslagen 1989:000.

Lämnas värdepapper säkerhet för kredit och ingår mindresom som en
del bland dessa garantifondsbevis isparbanken, första stycketäven utgör

hinderinte för sparbanken de garantifonds-ävenatt pant mottasom egna
bevisen. Regeringen, eller efter bemyndigande, bankinspek-regeringens
tionen skall utfärda föreskrifter vilka begränsningarnärmare iom som
detta fall skall gälla.

En juridisk i vilken sparbank eller tillsammans medperson en ensam
andra sparbanker har dominerande fårinflytande inte förvärva bevisett

tillskott till garantifond eller grundfond utgivet sparbanken. Utanom av
hinder härav får sådant företag efter tillstånd bankinspektionen för-av

och driva handel medvärva garantifondsbevis.

Första stycket §5 kap. första7 stycket SBL. Beträffandemotsvarar mot-
tagandet garantifondsbevis har §parallell dragits med 6 kap. 9pantav som
första stycket BAL.

Andra och tredje styckena 6 kap. §9 andra och tredje styckenamotsvarar
BAL.
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Fjdrde §stycket gällande 5 kap. andra stycket SBL7motsvarar mennu
anvisar samtidigt möjlighet för sparbanksnära företag ettetten ex.-
dotterbolag få tillstånd makertill Sparbankernas Bank marketatt att vara-
för garantifondsbevisen. sådant lagerrestriktio-Ett företag inte bundetär av

i andra stycket.nen
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13.6 till ändring iFörslaget lag om

1987:620föreningsbankslagen

5 GarantifondKap. och förlagsinsatser.

Ändringarna föreslåsi kapitlet föranledda garantifond bliär attav en
inrättad för föreningsbank. Uppbyggnaden garantifonden har skett efterav

i förslaget till ändringar i SBL.mönster

Allmänna bestämmelser garantifond fdrlagsinsatser.ochom

I§

En föreningsbankcentral kan i stadgarna föreskriva vadutöveratt, som
följer §2 kap. 4 första stycket får tillskjutaskapital sär-av genom
skilda insatser, garantifondsinsatser eller sådanaförlagsinsatser, och att
insatser får tillskjutas andra medlemmar.även änav

fårFörlagsinsatser tillskjutas med så belopphögst ett stort att sum-
gjorda förlagsinsatser efter uppgårtillskottet till högst det be-man av

lopp dåandra inbetalda insatser för-änmotsom svarar summan av
lagsinsatser i den centrala föreningsbanken och i anslutna lokala för-
eningsbanker.

Garantifondsinsatser får tillskjutas med belopphögst såett stort som
halva det kapitalet den centrala föreningsbankenövrigamotsvarar egna

tillsammans med anslutna lokala föreningsbanker. Férlagsinsatserna räk-
därvid det kapitalet. tillskott till garantifondinte in i För varjenas egna

skall den centrala föreningsbanken utfärda garantifondsbevis.ett
Skall garantifond kunna nedsättas inlösen garantifondsbevisgenom av

skall förbehåll härom stadgarna enligti 24intas
Garantifondsbevis inlösasfår endast det kan ske med hänsyn tillom

bestämmelserna §§2 kap. 8-10 bankrörelselagen 1987:617.i I övrigt
skall beträffande återbetalningen gälla vad beslutas enligt förbehåll isom
stadgarna.

denI allmänna motiveringen avsnitt 7.3.5.3 har kommittén motiverat in-
rättandet garantifond för föreningsbankernas del. förMönsterav en garan-
tifonden föreslåsi föreningsbank vad för sparbankerna.gällaär som

Första och andra styckena gällande Garantifondsinsatsen irätt.motsvarar
såväl sparbank föreningsbank bör, i fall inledningsvis, be-vartsom vara
gränsad. Kommittén har valt relatera den till det övriga egentligaatt egen-
kapitalet i banken föreskrivit fåroch garantifonden inte större änatt vara
vad halva reservfonden i sparbank eller det övrigamotsom svarar en egna
kapitalet i central föreningsbank fårdärvid tillgodoräkna sigen som egen-
kapitalet i anslutna lokala föreningsbanker.

I SBL har intagits sådanuttrycklig regel avkastningen. En regel ären om
inte erforderlig för föreningsbankernas del. Dessa har bestämmarätt att
utdelning i enlighet med vad gäller för övriga insatser i förenings-som
banken. framgår 4§Detta 5 kap. 4 Liksom föreslagits gälla förav p.
sparbankerna får pådock avkastningen garantifondsbevisen inte vara ga-
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årför ifastställas föreningsbanksstämmanranterad. Den bör därför ettav
taget.

i Sparbankregler gällaned garantifonden börFör sättarätten att samma
styckena.framgår fjärde och femteoch föreningsbank. Dessa regler av

2§

föreningsbanksstämman.garantifond fattasBeslut tillskott till avom
förBetalningenskall betalas medTillskott till garantifond pengar.

garantifondsbe-belopp vilketgarantifondsbevis får understiga det påinte
lyder.viset

styck-andramed villkor stridergarantifondsbevis tecknasOm motsom
betalas.beloppet ändåskall det nominellaet,

§ ändring SBL.i förslaget tillRegeln 5 kap. 2motsvarar av

3§

frågaibegränsningarin föreskrifterI stadgarna kan tas somom vemom
garantifondtillskott tillellertillskjuta förlagsinsatserhar görarätt attatt

medförenaderättigheteröverlåtelse förvärva deoch ärsomgenom
gjordagarantifondsbevis. För redanförlagsandelar ellerförlagsinsatser

gälldebegränsningar vad närfår införasinsatser inte änsträngare som
insatsen gjordes.

före-garantifondsbevis i stridförlagsandelar ellerFörvärv motav
ogiltiga.i första stycketskrifter ärsom avses

de§ med det tilläggeti 5 kap. 2 FBLgällandeRegeln rätt attmotsvarar
Regelnfår också för garantifondsbevisen.gällabegränsande föreskrifterna

§ till ändring SBL.återfinns också 3 förslageti 5 kap. av
visstviss insyn ochförenade medgrund i insatsernaRegeln har sin äratt

därför naturligtföreningsbanken. Detden centralainflytande är attöver
fråga vilkenibegränsningarbanken möjlighet ställaatt somomuppges en

förlagsinsatskapital ochgarantifond eller över-får tillskott tillgöra genom
garanti-med förlagsandelarna ellerlåtelse förenadförvärva den rätt ärsom

begränsade föreskrifter.stycket reglerar dessafondsbevisen. Första
stycketandraföreskrift blir enligtbegränsandeFörvärv i strid mot en

ogiltiga.

4§

medlemmarnaskall sändas till minstbeslut tillskottFörslag till enom
skall fattas. För-vid vilken beslutföreningsbanksstämmavecka före den

skallårsredovisningen intefram på Omslaget skall läggas stämman.
följande handlingarskallföreningsbanksstämmanbehandlas på även

påtillgängliga och läggas framhållas stämman:
försedd med anteckningårsredovisningenavskrift den1 senaste omav. föreningsbankenscentralabeslut rörande denföreningsbanksstämmans

års-revisionsberättelsen för det åravskrifteller förlustvinst samt av
redovisningen avser,
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redogörelse för händelser väsentligundertecknadstyrelsen aven av
efter årsredovis-föreningsbankens ställning vilka inträffatbetydelse för

avgivande, ochningens
redogörelsen.yttrandeavgivetrevisorerna överett av

§ ändring SBL.5 kap. 4 i förslaget tillRegeln motsvarar av

5§

skallBeslut tillskott till garantifond angeom
varmed tillskott till garantifond kan ske,det högsta belopp

teckning garanfondsbevis kan ske,den tid vilkeninom av
garantifondsbevis skall betalas,den tid vilken tecknadeinom

garantifondsbe-enligt vilken vid överteckningden beräkningsgrund,
skallföreskrift meddelas fördelningenskall fördelas, intevis attom

styrelsen,bestämmas samtav
skallnominella belopp och det beloppgarantifondsbevisens som

tecknat garantifondsbevis.betalas för varje
beslut deFöreningsbanksstämma kan uppdra åt styrelsen fatta iatt

stycket ochhänseenden första 2-3isom anges
§ garantifondsbevisen, skallförbehåll enligt skall gällaOm 3 1 st.

emissionsbeslutet.däromerinran intas i

§ SBL.i förslaget till ändringRegeln 5 kap. 5motsvarar av

6§

redogörelse för detgarantifondsbevis ellerutfärdandeBeslut enavom
och Inrikesinnehållet beslutet skall kungöras i Post-väsentliga i genast

styrelsen bestämmer.den eller de ortstidningarTidningar och

§ till ändring SBL.5 kap. 6 i förslagetRegeln motsvarar av

7§

teck-garantifondsbevis ske påbindande skall teckningFör att avvara
garantifondsbevis.utfärdandeningslista innehåller beslutet om avsom

fogade vidframlagda handlingarna skallde enligt §Avskrift 4 varaav
listan.eller hållas tillgängliga på plats iteckningslistan som anges

ske förränteckninggarantifondsbevisen kunna inlösas får inteSkall
§förbehåll enligt 24 registrerats.

strid denna paragraf eller garanti-teckningen har skettOm i ettmot om
med defondsbevis tecknats med villkor ihar inte stämmer överenssom

garantifondsbevisvillkoren, teckningenemissionsbeslutet angivna är av
anmälts hos bankinspek-ogiltigheten harogiltig, under förutsättning att

§ haranmälan enligt 12 registrerats.tionen innan

§ ändring SBL.i förslaget tillRegeln 5 kap. 7motsvarar av

8§

besluta tilldelningavslutats skall styrelsen garanti-teckningenNär avom
därvid teckningtecknat härför.fondsbevis till dem sig Anses att avsom

den tecknat för bevisetgarantifondsbevis ogiltig, skall sigär genastsom



306 Specialmotivering 1988:29SOU

underrättas härom. Garantifondsbevisen skall styrelsen försorggenom
§deni i 22 förteckningen.angivnagenast upptas

Regeln §5 kap. 8 i förslaget till ändring SBL.motsvarar av

9§

skuldKvittning på grund teckning fordran centralahos denmotav av
föreningsbanken eller dennatill ansluten lokal föreningsbank får ske.inte

Den centrala föreningsbanken kan överlåta eller fordraninte pantsätta
på tecknat belopp avseende garantifondsbevis.

överlåtelseDen har förvärvat garantifondsbevis inte ärsom genom som
helt betalat tillsammans med överlåtaren för betalning, sedanär ansvarig
han anmält för införande den §sitt 22 förteckningen.i i angivnanamn

Stadgandet §regeln i kap. förslaget5 9 i ändring SBL.motsvarar av

10§

Om garantifondsbevis betalas tid,inte i kan styrelsen månad efterrätt en
betalningsanmaning förklara beviset förverkat för den betalningsskyldi-

skallAnmaningen innehålla meddelande garantifondsbeviset kange. att
förklaras förverkat. Anmaningen skall ske avsändande rekom-genom av
menderat brev, den betalningsskyldiges adress vid teck-angivenärom

ellerningen anmäld till bolaget, och fall kungörelsei annatannars genom
den eller dei ortstidningar styrelsen bestämmer.som
Styrelsen kan förverkatinnan garantifondsbevis blivit ogiltigt låta an-

beviset och betalningsansvaretöverta för det tecknade beloppet.nan
Om garantifondsbevis förklarats förverkat och inte övertagitsett av

någon erlagt full betalning, skall den, för vilken bevisetannan som
förverkats, den centrala föreningsbanken femtedelförgentemot svara en

full betalning för beviset.av

Regeln §5 kap. 10 förslageti ändring SBL.motsvarar av

I1§

Beslut tillskott till garantifond skall anmälas för registrering inomom sex
månader efter beslutet. Hinder hälftenföreliggerregistrering intemot om

det sammanlagda belopp, skall ochbetalas för de tecknadeav som
tilldelade garantifondsbevisen, har inbetalats yttrande företesoch inteom
från auktoriserad vilket framgår detta iakttagits.revisor harattav

anmälanHar beslutet denregistrering förstainte gjorts inom iom av
stycket tiden eller harangivna registreringsmyndigheten lagakraft-genom
ägande beslut avskrivit sådan anmälan eller beslutetregistreringvägrat är

tillskott till garantifond förfallet.om
Garantifond skall bildad eller ökad förrän skett.inte registreringanses

Garantifondsbevis förklarats förverkade och inte övertagitssom av annan
blir därmed ogiltiga. utfärdade tillDe garantifondsbevisen medför rätt
avkastning enligt vad därom bestämts beslutet tillskott tilli garanti-om
fond. Beslutet får dock innebära förinte sådan inträderrätt änatt senare
räkenskapsåret efter det under vilket haår garantifondsbevisen skall
slutligt betalats.

Regeln § i förslaget5 kap. 11 ändring SBL.motsvarar av
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I2§

De garantifondsbevis har tecknats vid skall heltemission be-som vara
talda inom månader från registreringen emissionen. Senastsex av en
månad efter utgången denna tid skall den centrala föreningsbanken förav
registrering anmäla hur många de deti registrerade tillskottet tillav
garantifond ingående garantifondsbevisen har blivit helt betalda.som
Anmälningen skall bestyrkas auktoriserad revisor.av en

Om det enligt förstainte stycket har anmälts garantifondsbevisenatt
har helt betalats, skall bankinspektionen, efter den centrala förenings-
bankens hörande, garantzfondenregistrera har ned med detatt satts
sammanlagda nominella beloppet betalda garantifondsbevis. Deav
garantifondsbevis har betalats blirinte ogiltiga nedsättningen harnärsom
registrerats.

Regeln §5 kap. 12 i förslaget ändring SBL.motsvarar av

Emissionsprospekt för tillskott till garantifond

13§

När central färeningsbank till vidare krets riktar inbjudanen atten en
förvärva garantifondsbevis banken,i skall styrelsen särskildupprätta en
redogörelse för den centrala föreningsbankens förhållanden emissions-
prospekt enligt §§.14-18 Emissionsprospekt skall dock endastupprättas

de belopp till följd inbjudan kan kommaom summan attav som av
betalas uppgår till miljonminst kronor.en

Regeln §5 kap. 13 i förslaget till ändring SBL.motsvarar av

14§

Emissionsprospektet skall innehålla
balansräkningar avseende utgången de räkenskaps-tre senasteav

åren, för vilka årsredovisning och revisionsberättelse har avgivits,
resultaträkningar för dessa räkenskapsår, ochtre

sammandrag de uppgifter det ålegat den centrala för-ett av som
eningsbanken förvaltningsberättelsernain i för de räkenskaps-att ta tre
åren.

Fyller handlingarna de kravinte framgår bestämmelserna i 4som av
kap. §9 fjärde stycket bankrörelselagen 1987:617 skall de fullständigas

enligheti med dessa bestämmelser.
Bestämmelserna kap. §4 2 första stycketi andra bankrörel-meningen

selagen skall tillämpas på emissionsprospektet.
Till redovisningen för de räkenskapsåren enligt första styck-tre senaste
skall uppgifter lämnas utvecklingen in- och utlåninget samtom av

likviditet.
Om den centrala föreningsbanken moderföretag, skall bankenär i

emissionsprospektet koncernresultaträkningarnain och koncernba-ta
lansräkningarna för de räkenskapsåren. När redovisnings-tre senaste
handlingarna och andra uppgifter för koncern prospektet får dein itasen
uppgifter för den centrala föreningsbanken uppgifter imotsom svarar
dessa handlingar utelämnas den mån de kani sakna väsentliganses
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föreningsbankens garanti-centraladenför bedömningenbetydelse av
ochresultaträkningföreningsbankenscentralaDock får denfondsbevis.

stycketenligt första interäkenskapsåretför detbalansräkning senaste
utelämnas.

till SBL.§ förslaget14 i5 kap.Regeln motsvarar

15§

förhållandensådanaemissionsprospektetskall lämnas iUpplysning om
period, omfattastiden efter dentillhänför sighändelseroch avsomsom

bedömningenförviktigaochhandlingarna,§ ärde 14 angivnai avsom
ellerställning iverksamhetsresultat ochföreningsbankenscentraladen

föreningsbanken.centraladenbetydelse förväsentligövrigt är av
månader efteråttaframemissionsprospektet läggs än ut-Om senare

och revi-årsredovisningför vilkenräkenskapsår,detgången senasteav
uppgifterinnehållaprospektetskallsionsberättelse har motsva-avgetts,
bankrörelselagen§§ochkap. 13 14enligt 4rande delårsrapport

nämndautgångentiden frånuppgifter skall1987:617. Dessa avavse
före emissionspro-månadertidigaredagtill änräkenskapsår treen

tillhandahållande.spektets

till SBL.§ i förslagetkap. 155Regeln motsvarar

16§

nämligenlämnas,uppgifterskall följandeemissionsprospektet1
dessochföreningsbankencentraladenhistorikkortfattad överen

verksamhet,
det finnsochföreningsbankenscentraladenredogörelse för omen

centrala förenings-denförverksamhetkoncernensdotterföretag, samt
rörelsensbetydelse för bedömningendel uppgifterbankens är avavsom

utveckling,ochkaraktär
bankrörel-§§kap. 8-10enligt2kapitaltäckningenredogörelse fören

föreningsbanken,centralaför denbetydelseoch dess1987:617selagen
samt

revi-styrelseledamöter,föreningsbankenscentralauppgifter denom
ledande ställning.delegateranställda och isamtsorer

till SBL.§ förslaget16 i5 kap.Regeln motsvarar

17§

stycket§ första15emissionsprospektet enligt 14 samtUppgifterna i
Derasföreningsbankens revisorer.centraladengranskas§ skall16 av

emissionsprospektet.skall in igranskningenberättelse över tas

SBL.§ tilli förslagetkap. 175Regeln motsvarar

l8§

ellerteckningplatser därdetillhandahållas påskallEmissionsprospektet
ellerteckningdåden dagdagar föreinköpsanmälan treemot senasttas

söndagar,bestämmande skall intetidensVidske.inköp tidigast kan
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ochjulaftonmidsommarafton,lördagar,helgdagar,andra allmänna ny-
årsafton räknas in.

till SBL.§ förslageti5 kap. 18Regeln motsvarar

Förteckning m.m.

I9§

utfärdaföreningsbankencentralaskall dengarantifondsinsatsvarjeFör
infördtill den iendast ärfår lämnasgarantifondsbevis. Det ut somett

tillskottetbetalatsbevisetoch försti 22 närförteckning, angiven samt
garantifonden registrerats.till

utfärdaföreningsbankencentralaskall denförlagsinsats ettvarjeFör
förlagsandelsbevis.

4§ förstaoch 5 kap.I9§ till SBLi förslaget5 kap.Regeln motsvarar
FBL.meningenförstastycket,

20§

eller förlagsandelsbevisGarantifondsbevis skall ställas till viss tillman,
innehållaorder och uppgiftinnehavaren eller till viss eller omman

föreningsbankens firma,. beviset,eller beteckning förnummer annan. bevisets nominella belopp,. dagen för utfärdandet,. medför,den till utdelning beviseträtt som. pådet vilket utdelning skall betalas,sätt. § §föreskrifter i 2 första stycket erinran enligt 2samtsom avses.andra stycket, samt
förbehåll inlösen.om

ban-Garantifondsbevis eller förlagsandelsbevis skall undertecknas av
får återgesken. Styrelseledamöters eller firmatecknares namnteckning

tryckning på liknandeeller sätt.genom
garantifondsbevis skall detta försesutbetalning vid inlösenNär görs av

med påskrift utbetalningen.om
garantifondsbevis förlagsandelsbevis samband medEtt eller iett som

detta.dödning stället för skall innehålla uppgiftiut ett annat,ges om

föroch andra styckena i det helt vadFörsta närmastemotsvaras av som
§ Tredje ochnärvarande föreskrivs för förlagsandelsbevis 5 kap. 4 FBL.

§fjärde styckena har sin förebild i 20 förslaget till ändringar i SBL.5 kap.

2I§

frågaI garantzfondsbevis eller förlagsandelsbevis gäller,om annatom
följer denna lag, i tillämpliga delar vad föreskrivs i lagenav som
1936:81 skuldebrev. Härvid jämställs bevis har ställts till viss ’om som

med enkelt skuldebrev och bevis till innehavaren eller till vissman man
eller order med löpande skuldebrev. Den innehar garantifonds-ettsom
bevis eller förlagsandelsbevis ställt till viss eller order ochman som
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påskrift påföreningsbankens bevisetenligt den centrala ärär ägare
§ andra lag förmodaslikställd med enligt 13 stycket ägaden sammasom

Påskrift på beviset skall endastskuldebrevet gällande. görasrätt göraatt
garanttfondsbeviset eller för-sitt förvärvinnehavaren styrkerom av

lagsandelsbeviset.

§ för garanti-nuvarande 5 kap. 5 FBL med tilläggDenna regel motsvarar
garantifondsbevisen medfondsbevis likställer i detta hänseende heltoch

§också förslaget tillförlagsandelsbevis. har intagits i 5 kap. 21Regeln
ändringar i SBL.

§22

garantifonds- för-förteckning samtliga ochStyrelsen skall föra överen
bestå kortsystemkan betryggande lösblads- ellerlagsinsatser. Denna av

pådatabehandling eller liknandeeller föras med automatisk sätt.annat
innehålla på varje insats,skall uppgift storlekenFörteckningen omom

tidpunkten varje insats och den till utdelning insatsenför rättom som
hållas tillgänglig för och villmedför. Förteckningen skall tasomvar en

del den.av

§med nuvarande 5 kap. 6 FBL med detParagrafen heltöverensstämmer
införandet garantifondsinsatserna.tillägg föranledssom av av

23§

garantifondsbevis aktiefond enligt aktiefondslagen 1974:931,Ingår i en
fondenfondandelsågarna det fondbolag förvaltarskall stället föri som

förteck-fondens beteckning föras garantifondsbeviset ochin i isamt
ningen.

SBL.§ förslagetBestämmelsen 5 kap. 23 till ändringar imotsvarar

garantifondNedsättning av

24§

garantifondsbevisSkall garantifond kunna nedsättas inlösengenom av
skall stadgarna förbehåll härom. Förbehållet skall ordningeni intas ange

inlösningsbeloppet eller grunderna för dess beräk-för inlösningen och
ning.

Ändras detförbehållet istadgarna inlösen garantifondsbevis fårom av
detförbehållet endast garantifondsbevis tecknas efterändrade somavse

ändringen registrerats.att
det enligt förbehållet har blivit bestämt garantifondsbevisNär vissaatt

för garantifondenskall lösas skall det anmälasin, registreringgenast att
beloppet dessagarantifondsbe-ned med sammanlagda nominellasätts av

skett garantifonden nedsatt.vis. När harregistreringen är

§Regeln den 24 förslagen till ändringar i SBL.i 5 kap.motsvarar
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Övriga bestämmelser

25§

Om central föreningsbank försätts konkurs på ansökani gjortsen en som
år från det beslut fattades återbetalning garantifonden,inom ett att om av

skall vad föreskrivs kap. § motsvarande tillämpning.4 2i ägasom
det tillPå belopp på grund första stycket skall erläggas kon-som av

§kursboet skall betalas. beräknas enligt räntelagenRäntan 5ränta
1976:635 dag till med denfrån den beloppet betalades banken ochut av

enligt §dag återbetalning eller återbäring till konkursboet skall ske och 6
räntelagen för tiden därefter.

§Regeln 5 kap. 29 i förslaget till ändringar SBL.motsvarar av

26§

En central föreningsbank får bevisförvärva tillskott till garantifond iom
banken endast förutsättningar för återbetalning fonden föreliggerom av
enligt ellerI 24 En föreningsbank får hellerinte pant mottagasom

garantifondsbevis. Avtal strid dessaförbud ogiltiga.i ärmotegna
Har föreningsbank tillstånd driva aktiemarknadskommission,atten

får banken hinder första stycket, för underlätta sådan verk-utan attav
samhet, förvärva garantifondsbevis. Anskaffningsvärdet detegna av sam-
manlagda innehavet garanttfondsbevis får vid något tillfälleinteav egna

beloppöverstiga det för banken högstaett mot tre procentsom svarar av
tillåtna värdet §enligt 5 kap. 2 kapitalmarknadslagen 1989:000.

Lämnas värdepapper säkerhet för kredit och ingår mindresom som en
del bland dessa garanttfondsbevis föreningsbanken, förstaiäven utgör
stycket hinder för bankeninte de garanti-ävenatt pant mottagasom egna
fondsbevisen. ellerRegeringen efter bemyndigande bankin-regeringens
spektionen skall utfärda föreskrifter vilka begränsningarnärmare om

detta falli skall gälla.som
juridiskEn vilken central föreningsbank elleri till-person en ensam

med andra färeningsbanker har dominerande inflytande fårettsammans
förvärvainte bevis tillskott till garantifond eller grundfond utgivetom av

föreningsbanken. Utan hinder härav får sådant företag tillståndefter av
bankinspektionen förvärva och driva handel med garantifondsbevis.

Paragrafen §kap. 305 i förslaget till ändring SBL.motsvarar av

Särskilt förlagsinsatserom

27 §

Den fåinnehar förlagsandel har förlagsinsatsen inlösträtt attsom en
tidigast år frånefter fem tillskottet under förutsättning han skrift-att

årligen beloppet minst två i förväg.säger upp
tidigast efterförlagsinsatsfår inlösaföreningsbankenDen centrala en

skriftligenbanken sägerförutsättningår från tillskottet underfem att
månader i förväg.beloppet minst sexupp

insatsenstill det beloppparagraf sker utgörenligt dennaInlösen som
överstiga vadfår dock inteförlagsandelsbeviset. Beloppetenligtstorlek

förenings-anslutna lokalaföreningsbankens ochden centralasom av
balansräkningarna,fastställdaenligt dekapital utanbankers senastegna
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anlitande reservfond eller uppskrivningsfond, påbelöper andelen iav
förhållande till övriga förlagsinsatser. Om den centrala föreningsbanken
försätts i konkurs på ansökan årinom efter inlösen, skallgörs etten som
vad föreskrivs §i 4 kap. 2 beträffande återbetalning itillämpassom
fråga förlagsinsatsen.om

Regeln har överförts från gällande §5 kap. 7 FBL.nu

28§

Om den centrala föreningsbanken upplöses och det vid upplösningen
finns överskott, har innehavarna förlagsandelar så långträtt attav
överskottet räcker förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande
insatsernas storlek, innan utbetalning sker ändamål.för andra Finns
flera förlagsinsatser förslåroch inte överskottet till full betalning av
samtliga, har den centrala föreningsbanken fråntill tillskott derätt
anslutna lokala föreningsbankerna §enligt 1 kap. andra stycket.7 För-
slår inte överskottet till full betalning efter sådana tillskott skall över-
skottet fördelas på insatserna förhållandei till deras storlek.

Regeln överensstämmer helt med gällande §5 kap. 3 FBL.

6 kap. Föreningsbankens ledning

8§

Verkställande direktör eller delegat anställd i före-ärannan som en
ningsbank ordförande eller ordförande styrelsen, dennevice isamt om
fullgör arbete för banken icke oväsentlig fåräven i omfattning, inteannat

styrelseledamot sådanai företag huvudsakliga verksamhetvara vars
består i förvalta eller driva handel med aktier eller driveratt som
emissionsrörelse. I andra företag får de styrelseledamöter,vara om
bankens styrelse i varje särskilt fall tillstånd.sitt tillståndetDenger som

får inte delta i frågan.styrelsens beslut iavser
Första stycket gäller för sådantinte företag ingår koncernisom samma

banken.som

Ändringar och tillägg i förevarande paragraf de förslagmotsvaras av som
lämnats beträffande §7 kap. 9 BAL.
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iändringtill lagFörslaget13.7 om

1982:713försäkringsrörelselagen

Rörelsen7 kap.

17§

medgivandeförsäkringsinspektionensfår inteförsäkringsbolagEtt utan
aktiebolagutländskt änsvenskt elleriaktiernaandel ettstörreäga av
röstetalet förfemhögströstetal procentmot ett avomsvararsom

andelenfårröstvärdenmed olikaaktierdet finnsOmaktier.samtliga
för-Tillhöraktiekapitalet.uppgå till tiodock äninte procent avmer

gälla koncernen.bestämmelsenskallkoncern,säkringsbolaget en
medgivan-försäkringsinspektionensfår inteförsäkringsbolagEtt utan

aktiebolag.juridisk änaktiefond eller iandelar ide äga personannanen
försäkrings-iandelarpå aktier ellertillämpasskall intestycketFörsta

tilluteslutande harverksamhetjuridiskaibolag eller personer vars
igarantikapitaltillskjutaförsäkringsbolag,iföremål aktier attägaatt

fastighe-försäkringsbolagensförvaltaförsäkringsbolag,ömsesidiga att
bedrivande.vid rörelsensförsäkringsbolagbiträdaeller attter

aktier inte ärsådanasamlade innehavförsäkringsbolagsEtt somav
vadvärdetill högreuppgå änfallfåranläggningstillgångar i intet som

skallDärvidsamtliga tillgångar.bolagetstjugo somprocentmotsvarar av
deteller,anskaffningsvärdeaktiernasaktiernavärde på omtagas upp

på bolagetsvärdeochvärdet,verkligalägre, detvärdetverkliga är som
denitillgångarna tagitstill vilketdet värde senasttillgångarsamtliga upp

skallkoncernförsäkringsbolagetTillhörbalansräkningen.fastställda en
gälla koncernen.bestämmelsen

paragraf hardenna närmarei ut-ändringarnaföreslagnatill deMotiven
10.i kap.vecklats

inne-femprocentsregeln,gällandeföreslås denstycketförstaI somatt nu
medgivandeförsäkringsinspektionensförsäkringsbolag intebär utanatt ett

aktiebolag än mot ettaktierna iandelfår större ett svararäga somav
kompletterassamtliga aktier,röstetalet förfemröstetal högst procent avom

aktiekapitalet. Dennaavseende andelenbegränsningliknandemed aven
Ändringen dåfalli defår betydelsehögst tiotillandel har bestämts procent.

medförtydligashärvidskallDet attaktier.försäkringsbolag röstsvagaäger
förenatröstvärdedet ärstyckeförevarandeiröstetaluttrycket somavses

speciellasådana rösträtts-tillinteskallfråga. Hänsynaktieslaget imed tas
innebärandebolagsordningar,del attifinnasbegränsningar kan enensom

de vidvissexempelvis högstför procentfåraktieägare rösträttutöva aven
aktierna.företräddastämman

angivnastycketförstade iinnebärfjärde stycketDet föreslagna att
medbolag kompletterasenskildai ettaktierbegränsningarna äga gene-att

placeringsaktierinnehamöjligheterförsäkringsbolagsförrellt tak attett
värdetpå det ettsättetTaket konstruerat atthuvud är avöver taget.

vissöverstigafåraldrigplaceringsaktierinnehavförsäkringsbolags enav
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kvotdel påvärdet bolagets samlade tillgångar enligt den fastställdaav senast
balansräkningen. Kvoten, bestämts till 20 %, nivånöverstiger dehossom
riksbolagkoncerner har den andelenstörsta aktier i sina placerings-som
portföljer, räknat med utgångspunkt i aktiernas bokförda värden vid ut-
gången år 1986.av

Genom den föreslagna konstruktionen, enligt vilken aktierna skall värde-
efter anskaffningsvärdet eller, det verkliga värdet lägre, sistnämn-ärras om

da värde, undviks försäkringsbolag nödgas aktieratt enbart till följdavyttra
stigande börskurser. Den angivna regeln för aktievärderingen innebärav

inte försäkringsbolags hela aktieportfölj måsteatt värderasett enbart efter
någon de två nämnda värderingsprinciperna, regeln medgerav utan att
vissa aktieposter till anskaffningsvärdet medan andratas tilltasupp upp
marknadsvärdet. Bestämmelsen medger inte hänsyn till bokförings-att tas
mässiga nedskrivningar aktiernas värde. Om försäkringsbolag tillhörettav

koncern skall bestämmelsen tillämpas på koncernen. Bestämmelsenen
emellertid träffa endast svenska försäkringsbolag. Om detatt iavser en

svensk försäkringskoncern ingår eller flera utländska företag skall be-ett
såledesstämmelsen tillämpas enbart de i koncernen ingående svenska

företagen. På motsvarande frågaskall isätt utländska försäkrings-om
koncerner bestämmelsen tillämpning enbart påäga de svenska försäkrings-
företag ingår i koncernen.som

Enligt övergângsbestämmelsema måste försäkringsbolag eller koncernen
sådana bolag, vid tiden för lagens ikraftträdande innehar aktier iav som

omfattningstörre vad tillåtenän enligtär bestämmelserna i första ochsom
fjärde styckena, vidta dispositioner för årinom från ikraftträ-att senast tre
dandet uppfylla de i bestämmelserna angivna kraven.
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13.8 Förslaget till lag ändring iom om

1979:750lagen förfogarätt attom

tillhöriga fondpapperöver annan

2§

Avtal för den innehar fondpapperrätt förfoga överpant attom som som
fondpapperen för räkning skallän ägarens slutas skriftligen iannans
särskild för ändamålet upprättad handling, där det förfogande som

Fondpapperen skall specificeras i handlingennoggrantavses anges.
uppgift påeller lämpligt Avtal intesätt.annatgenom om nummer som

uppfyller de angivna formföreskrifterna ogiltigt.är
Avtal enligt första stycket innebär för bolag, fått tillståndrättsom som

enligt kapitalmarknadslagen 1989:000, förfoga fondpapper föröveratt
räkning ogiltigt.än ägarens ärannans

Om synnerliga skäl föreligger, får bankinspektionen medge undantag
från bestämmelsen andra stycket.i

Rebelåning fondpapper har behandlats i den allmännapantsattaav mo-
tiveringen under avsnitt 9.6.4. Kommittén har därvid föreslagit förbudett
för fondkommissionsbolag, fondhandlarbolag och kreditmarknadsbolag att
rebelåna kunder tillhöriga fondpapper. För inte hindra tillskapandetatt av

affärssystem penningmarknadscentralen, PmC, där rebelåning hartypnya
teknisk funktion vid likvidhanteringen, bör bankinspektionen ha möjlig-en

het synnerliga skäl föreligger, medge frånundantag förbudet.att, om
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förordningen13.9 Förslaget till ändring i

1982:878 utländska förvärv avom

svenska företag m.m.

7§

Frågor tillstånd 1982:617 förvärvenligt lagen utländska avom om
tredjeföljer andra ochsvenska företag skall, annatm.m. om av

styckena, länsstyrelsen.prövas av
frågan tillståndI följande fall skall regeringenprövasom av

gälleranställda hos det bolag eller den rörelse ärendetantaletom
räkenskapsåret har överstigit 100,under det senaste

tillgångarnas enligt den fastställda balansräkningennettovärdeom
räkenskapsåretför överstiger gränsbeloppdet motsvararsenaste ett som

gånger enligt 1962:381 allmän för-1000 det basbelopp lagen om
månaden räkenskapsåret,säkring gällde under den sista avsom

1982:618ärendet samband med ärende enligt lagenhar ett omom
fast egendom detta ärende skallutländska förvärv prövasav m.m. om

regeringen,av
ärendet gäller bolag eller rörelse för verksamhet fordras4. om vars

1983:1034tillstånd § kontroll tillverkningenenligt 2 lagen över avom
krigsmateriel, ellerm.m.,

frånärendet i fall kan särskilt betydelsefullt allmänannat ansesom
synpunkt.

gäller företag står under bankinspektionens tillsynOm förvärvet som
tillstånd.inspektionen fråganprövar om

Om ärende enligt andra stycket punkt gäller bolag1 ärettett som
skall i antalet anställda inräknas också demoderbolag inom koncernen

anställda i dotterbolag inom koncernen.ärsom
tillståndOm ansökan enligt lagen utländska förvärvom om aven

svenska företag skall hos länsstyrelsen ärendet skallgörasm.m. men
skall länsstyrelsen med yttrande överlämnaregeringen,prövas egetav

handlingarna till regeringen.

förslår rådande utlänningsförbud i finansbolag och fond-Kommittén att nu
kommissionsbolag upphävas. betyder utländska förvärv i kre-skall Det att
ditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag skall prö-

enligt 1982:617 utländska förvärv svenska företaglagen m.m.vas om av
årutlänningsförbudet infördesDenna ordning gällde för övrigt innanäven

frågor tillstånd1983. Kommittén har dock funnit prövningenatt av om
på bankinspek-enligt denna för de angivna bolagen skall ankommalag nu

§ delegerationen. Regeringen med stöd bemyndigande i lagens 15äger av
Ändringsförslagettillståndfrågor till myndighet.sin rätt prövaatt om

frågor tillstånd deiinnebär bankinspektionen skall rätt prövaattatt omges
här fallen.avsedda
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ändring itill lag13.10 Förslaget om

1968:576 Konungariketlagen om

stadshypotekskassa ochSveriges
stadshypoteksföreningarom

I§

ändamål drivaSveriges stadshypotekskassa har tillKonungariket att
ochlån till stadshypoteksföreningarlånerörelse lämna attattgenom

därmed.driva verksamhet har sambandsomannan
§ stycketi39 förstafår lämna lån till företagKassan även avses asom

bestämmande inflytande företaget.kassan har iettom

§ under vissaändring i 39 innebär kassanKommitténs förslag till atta
organisations-får möjlighet förvärva aktier och andelar iförutsättningar att

utvecklats i denföretag. sådan möjlighet bör, enligt vadMed somen
föravsnitt 8.3.6.3, följa möjlighet kassanallmänna motiveringen atten

paragraf,upplåningen åt organisationsföretag. I förevarandeför sinasvara
införtsändamålen för verksamhet, har därförkassans nyttettsom anger

får lån organisationsföretaglämna tillandra stycke enligt vilket kassan
inflytande i företaget.har bestämmandeunder förutsättning kassan ettatt

7§

lån obligationerverksamhetanskaffar medel för sinKassan motgenom
upplåning.eller genom annan

får verksamhet. Liksom enligtfinansiera sinI paragrafen hur kassananges
lån obligationer ellermedelanskaffningen skegällande lag skall motgenom

upplåningsrättenNågon uppställs emeller-upplåning. begränsning iannan
kommittén funnitmotiveringen hartid Som utvecklats i den allmännainte.
med kapitaltäck-upplåningsrättsbegränsningar börgällande ersättasatt nu

39 §§.intagna i 39 b ochningsregler. Dessa regler finns c
nedgång grund-§ uppställda bestämmelsernaDe i gällande 7 avom

§fonden skäl flyttats till 14har redaktionellaav

8§

förlämnats till föreningtillhörande säkerhet,Skuldförbindelse med som
stycket,lån, beslutats enligt andrautlämnat skall, snarastannatom

vård.under offentligställas
för-skall tillämpasbesluta första stycket ickeFörening kan att av

Sådant godkännas kassan.eningen. beslut skall av
ständigtskuld till kassanFörening för dess motsvarasatt avansvarar

lag till-enligt denna ellerlånefordringar för vilka finns säkerhet av
medel. övervakarkontanta Kassangodohavande hos bank eller attav

föreningen uppfyller detta ansvar.

avsnitt 8.3.6.5, harallmänna motiveringenAv skäl angivits i densom
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paragrafens sista stycke, med innebörd kassan aldrig får ha obliga-störreatt
tionsskuld utlåningen till föreningarna, utgått.än motsvarassom av

11§

Medel inflyter till kassan och denna inte omedelbart användersom som
för infria sina förbindelser för låneller lämna till föreningarnaatt att
eller till företag i39 § första stycket 3 skall räntebäran-görassom avses a
de placering betryggandepå sätt.genom

Vid tillämpningen första stycket skall kassan tillse den vid varjeattav
tidpunkt kan upprätthålla tillfredsställande betalningsberedskap.en

Paragrafen innehåller bestämmelser kassans likviditetshållning. Enligtom
gällande lag uppräkning på fårvilka tillfällig likviditetsättanges genom en
placeras. skälAv angivits i avsnitt 8.3.6.5 sådanhar exaktsom upp-en
räkning placeringsmöjligheterna befunnits mindre lämplig.av

I paragrafens första stycke har därför uppräkningen placeringsalterna-av
tiven med påkrav tillfällig likviditet skall räntebärandeersatts görasett att

placering på betryggande Det skall understrykas förvalt-sätt. attgenom
ningen kassans fårlikviditet aldrig bli självändamål måste ingåett utanav

led i strävandena uppnå bästa möjliga låntagarna.villkor förett attsom
När kassan väljer mellan olika placeringsalternativ måste självfallet alltid

tillses kassan vid varje tidpunkt kan upprätthålla tillfredsställandeatt en
betalningsberedskap. Detta har uttryckligen angivits i andra stycket.

I3§

Som garanttfond för kassan ställer till förfogande riksgälds-staten en av
fullmäktige utfärdad garantiförbindelse på sjutton och halv miljarderen
kronor.

l4§

Efter anmälan till riksgäldskontoret får kassan garantifonden ita an-
språk till fullgörande sina förbindelser, kassan för tillfället saknarnärav
tillgängliga medel till detta och kassan i likvidation.när trätt

Vid likvidation får garantifonden dock anspråk måni endast i dentas
tillgång saknas för kassans förbindelser.annan som svarar

När garantifonden i anspråktagits i fall lik-vid kassansänannat
vidation, skall kassan den med anledningersätta räntastaten statensom
härav kan ha utgivit och möjligt återbetala vad tagits isnarast som
anspråk.

Nedgår garantifonden förluster uppkommit på kassansgenom som
rörelse desshelheti med fem får kassan lånän procent, uppta nyttmer

Ärmedgivande. nedgångenregeringens ford-tiostörre änutan procent,
för upptagande lån riksdagens medgivande.ävennyttras av

Tas garanttfonden anspråk för täckai förlust, skall kassan anmälaatt
detta hos regeringen.

§§I 13 och 14 har endast vidtagits redaktionella ändringar. be-Bl.a. har
nämningen på den statliga fonden frånändrats grundfond garantifond.till
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15§

Kassans nettovinst skall till reservfond följeravsättas annaten om av
andra stycket.

Uppgår reservfonden till fårkassans skulder, vinstme-procenten av
del användas för syfte hänger med kassans ändamål.som samman

Om det krav ställs på kassans och föreningarnas reservfondersom
stadgat 39 bär igemensamt

Mot bakgrund de föreslagna kapitaltäckningsbestämmelserna detharav
minimikravet på reservfonden utgått. framgårSom förslaget tillseparata av

§15 har därmed inte heller bibehållamotiverat den nuvarandeansetts atta
begränsningen för kassans lämna bidrag förening.till Däremot finnsrätt att
det skäl ha kvar påminimikrav reservfonden förutsättning föratt ett som en

kassan fåskall använda vinstmedel för syfte hänger medatt som samman
kassans ändamål. Detta krav bör dock förhållandettill det attanpassas
reservfonden endast kommer bestå beskattade medel. Minimikravetatt av
på reservfonden har därför från tvåsänkts till kassans skulder.procenten av

Paragrafens sista stycke innehåller hänvisning till deten gemensamma
krav enligt kapitaltäckningsreglerna uppställs på kassans och förening-som

reservfonder.arnas

15a§

Inom för årets resultat får kassan bevilja förening bidrag utanramen
återbetalningsskyldighet. Sådant bidrag får lämnas till företagäven som

§39 första stycketi kassan har bestämmande inflytande iettavses a om
företaget.

För den möjlighet till koncernbildning föreslårkommittén skallatt som
fungera tillfredsställande måste vinstöverföringar kunna ske mellan kon-
cernföretagen. föreslåsI förevarande paragraf därför kassan inomatt ramen
för årets får bidrag återbetalningsskyldighetresultat lämna till sinautan
organisationsföretag. En förutsättning härför kassan har det be-är att
stämmande inflytandet i företaget.

l paragrafen behandlas också kassans återbe-lämna bidragrätt att utan
talningsskyldighet till stadshypoteksförening. Mot bakgrund någotattav

minimikrav enligt kommitténs förslag inte uppställs på kassansseparat
reservfond, finns inte skäl bibehålla den nuvarande förgränsen rättenatt att
lämna sådant bidrag.

För överföringar vinstmedel mellan kassan och dotterbolag skallatt av
kunna ske med skattemässig förslås också §verkan ändringar i 2 3 mom.
och §7 8 lagen statlig inkomstskatt.mom. om

I6§

Har förening lidit förlust den kan täcka fårmed sinasom reserver,
kassan bevilja föreningen bidrag reservfond återbetalnings-sin utanur
skyldighet med belopp högst hälften reservfonden.motsom svarar av
Sådant fårbidrag dock lämnas ombudsstämmans hörande.utan
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förlusttill täckafår användas endastkassans reservfondI övrigt att
dess helhet.på kassans rörelse iuppkommitsom

17§

reservuppbyggnadförvaltningskostnad ellerOm det behövs för täckaatt
beslutarbidrag denna. Kassantillskall förening erläggahos kassan,

sådant bidrag.närmare om

Ändringarna anledning detmed§§ följdändringari 16 och 17 utgör av
föranleddade däravkapitaltäckningsreglerföreslagna med samtsystemet

boksluts-och till möjlighetenförslagen fondernatill renodling att genomav
obeskattade medel.föravsättningar tilldispositioner göra reserver

medsäkerhetsfond§ sålunda orden sinharI 16 första stycket ersatts
reservfonder,såvälinnefatta föreningarnasorden sina reserver som avses

obeskattadeföreningarnassäkerhetsfonderna,dvs. de nuvarande re-som
§reservuppbyggnad i 17ordetPå motsvarande medsätt avsesserver.

obeskattadereservfondsåväl uppbyggnad kassans reserver.somav

I9§

verksamhetsom-ändamål sitttill inomStadshypoteksförening har att
råde låneverksamhet avseendeutöva

till bostäder,huvudsakligenavsedd användasbebyggelse är attsom
ändamål ochlokaler för allmännakontorslokaler elleraffärs- och

underbostadsrätt i bebyggelse avsessom
bostads-andel iskall gällabostadsrättVad i denna lag ävensägs om

tidenbegränsning idärbostadsaktiebolagförening eller aktie i utanen
förenad medoskiljaktigtupplåten lägenhetnyttjanderätt till är an-en

aktien.delen eller
medsambandverksamhet harfår drivaFörening även somannan

långivningen.

belåningsändamål. förstaIstadshypoteksföreningarnasParagrafen anger
iutgångspunktlåneverksamheten skall sinslåsstycket och 2 fast1 atttaatt

långivningen. Denmedslag skallbebyggelse visstdet är avsesav som
vilketavgörande,således heltblir inte längrefastighetsrättsliga karaktären

dåockså fallbyggnad ifinansieringlån kan beviljas förinnebär att av
stårbyggnadenarrenderar markenlånesökanden endastinte äger utan som

dock säkerhets-på. förutsättning härförpå Eneller skall uppföras är att
något de subjektdärför krävasfrågan ändå Oftast tordekan lösas. att av

på borgen.låntagare grund§ lånet eller31 föri avsvarar somsom anges
bidra tillpå lån förstatligtinte längre krav rättVidare uppställs att

ändamål.lokaler för allmännafinansiering av
gällandemedhelttredje styckenandra och överensstämmerParagrafens

lag.

28§

får följer§ förening,ändamål i 19 1deFör annat avomangessom
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låndenna lag, lämna betryggande säkerhetendast i formmot pant-av
i fastighet eller inteckningssäkerhet. det krävs förOmrätt tomträtt att

säkerhet för lån form byggnadskreditiv skall betryggande,iett ansesav
skall låntagaren ställa säkerhet.även annan

ändamålFör de § får låni 19 2 förening lämna motsom anges
pantsäkerhet bostadsrätten.i Om det krävs för betryggande säkerhetatt

lånetför skall föreligga, skall låntagaren ställa säker-ävenanses annan
het.

30§

påPantbrev i fast egendom eller skall lyda minst det belopp, tilltomträtt
lånvilket beviljas.

Pantbrev, bevis säkerhet för byggnadskreditiv, skallutgörsom om
på anspråk.lyda minst det belopp med vilket kreditivet itas

31§

får lån någonUtan pantsäkerhet förening lämna för vilket följan-en av
låntagare påde eller grund borgen: kommun,staten,svarar som av

sådanlandstingskommun, församling eller kyrklig samfällighet som av-
1988:180,i församlingslagen riksbanken, riksgäldskontoret, ban-ses

kaktiebolag, sparbank, central föreningsbank, kreditmarknadsbalag,
fondhandlarbolagfondkommissionsbolag, eller försäkringsföretag med

svensk koncession.

28, 30 och §§31 bestämmelser säkerheter för föreningarnasupptar om
utlåning.

§§i och 30Förslagen till ändringar 28 har behandlats i den allmänna
avsnitt 8.3.6.4,motiveringen vartill hänvisas. skäl harAv redaktionella

§bestämmelserna uppskattningsvärde i 30 flyttats till 39 bom
§ från lånI 31 uppräkning undantagen huvudregeln attanges genom en
får fråga subjektendast lämnas inteckningssäkerhet. Det vissaärmot om

Åndringsför-så säkra inteckningssäkerhet kan undvaras.ansetts attsom
slaget innebär de uppräknade subjekten utökas med institutenatt som
omfattas KML försäkringsbolag med svensk koncession. Dettasamtav
medför bl. Stadshypotek kreditförsäkringutnyttja alter-kanatt etta. som
nativ till bankgaranti.

33§

Förenings till reservfond.nettovinst skall avsättas en
Om det krav ställs och föreningarnas reservfonderpå kassanssom

stadgat 39 bär igemensamt
mån fårI den förenings medel behövs i rörelsen de räntebä-göras

pårande betryggande sätt.

Som följd det föreslagna med kapitaltäckningsregler har detsystemeten av
minimikravet på nuvarande säkerhetsfondenreservfondenseparata samt

utgått.bestämmelsen avsättning till kapitaltäckningsfondom
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36§

verksamhetsområdeI samband med beslut, varigenom del föreningsav
överförs till förenings område, efter hörandekan regeringenannan av
kassan och berörda föreningarna överförandede bestämma om av me-

reservfonden.del tillhörsom

37§

Låntagare utgårskall bidrag till sin förening. Bidraget mederlägga
belopp för förfordras föreningens förvaltningskostnader ochsom re-
servuppbyggnad.

Paragraferna Beträffande ändring-i sak med gällande lag.överensstämmer
§i 37 hänvisas till kommentaren till 17arna

39a§

fårKassan förvärva
aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte förvalta fastatt

egendom eller har förvärvats för bereda kassan ellertomträtt, attsom
förening för verksamhetenlokaler eller tillgodose därmeden samman-

hängande behov,
tillstånd sådant2. efter bankinspektionen, aktie i bolag eller andel iav

sådan ekonomisk förening tillgodoser intressen ärsom som gemen-
för kassan och föreningarna eller för dessa och andra kreditinsti-samma

tut,
efter tillstånd bankinspektionen, aktie eller andel företag mediav en

verksamhet har anknytning till kassans och föreningarnasnärasom en
verksamhet. Tillstånd skall från allmänlämnas hinder inte möterom
synpunkt.

Ar förvärv enligt första stycket eller 3 principiell betydelse skall2 av
bankinspektionen överlämna ärendet till förregeringen prövning.

En förening får förvärva aktier enligt första kassan harstycket om
medgett förvärvet aktier och andelar enligt första stycketsamt om
kassan har medgett det och bankinspektionen lämnat tillstånd.

Vad gäller fråga garantifondsbevis, förlagsbe-isägs ävensom ovan om
eller förlagsandelsbevis stycket.vis utfärdat företag förstaiav som avses

Paragrafen reglerar kassans och föreningarnas aktie- och andelsförvärvsrätt.
Ändringsförslaget innebär denna för kassans del utvidgas tillrättatt att
gälla förvärv i k. organisationsföretag, dvs. företag med verksam-även s. en
het har anknytning till kassans och föreningarnas verksamhet.närasom en
Bestämmelsen finns intagen i första stycket 3 och har utformats i över-

förslaget 4§ 4§ensstämmelse med till 2 kap. BRL och 4 kap. KML.
Beträffande den innebörden bestämmelsen hänvisas till kom-närmare av

till sistnämnda lagrum. Förvärv aktier och andelar i organisa-mentaren av
tionsföretag tillstånd Sådant tillståndförutsätter bankinspektionen. skallav

från tillstånds-hinder inte allmän synpunkt. Riktlinjer förmöterges om
§prövningen har uppställts i kommentaren till 2 kap. 4 BRL.

på ingårI kommitténs förslag till struktur kreditmarknaden det äratt
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tillståndsmyndig-tillsyns- ochförsta skalli handbankinspektionen varasom
tillstånd medregeringensi första stycket 2linje härmed harhet. I ersatts

enligt första styck-beträffande förvärvtillstånd. Liksombankinspektionens
§§ kap. 4 KML börBRL och 4organisationsförvärv enligt 2 kap. 4och3et

fortsättningeni avgörasviktiga ärendenemellertid principiellt även av
stycket.andraså skall ske iregeringen. Att utsägs

förvärvsmöjligheter och överens-föreningarnasTredje stycket reglerar
med gällande lag.i sakstämmer

enligt första stycketframgår förvärvsmöjlighetemastycketAv sista att
förlagsbevis och förlagsan-garantifondsbevis,beträffandeskall gälla även

första stycket.företag iutfärdatsdelsbevis har som avsesavsom

39b§

tillfonder vissthaskall tillsammansoch föreningarna ettKassan egna
och för-till kassansförhållandebetryggande ibelopplägsta ärsom

åtagandenandragaranttförbindelser ochingångnatillgångar,eningarnas
eller för-för kassankreditriskinnebärkapitalmarknadenpå ensom

fonderavseendedettaVad iplaceringar.eningarna som egnaansessom
39följer cav

belopptill lägstde uppgårbetryggandefonderna ettDe omansesegna
sammanlagtmotsvararsom

fordringar, garanti-placeringarvärdet utgörs avprocent somavaven- vilka harkapitalmarknaden föråtaganden påandraförbindelser och
1987:617,bankrörelselagen§kap. 9 B2säkerhet iställts avsessom

fordringar, garanti-placeringarvärdet utgörs-fyra procent avsomavav
harför vilkakapitalmarknadenåtaganden påandraförbindelser och

§ bankrörelselagenkap. 9 C2säkerhet iställts samtavsessom
sådana iplaceringarvärdet övrigaåtta utom avsessomprocent avav- avräknasskall§ tredje stycketenligt 39sådanaochfjärde stycket csom

fonderna.defrån egna
värden, nämligentill följandeskallPlaceringar tas upp

stycket§ andrai39vilkafordringar, för avsatts,som avses creserver
bruttovärde,till sitt

nettovärde,tilltillgångar sittövriga
till nomi-kreditgivning, sitttillknutnagarantiförbindelser, ärsom

nella belopp,
nominella belopptill halvagaranttförbindelser sitt samtövriga

belopp,nominellatillkapitalmarknaden sittåtagandenandra på om
bankinspektionen ibemyndigande,eller, efter regeringensinte regeringen

lägre belopp.föreskrift angivit ett
§9i2 kap. Aplaceringarför sådanafonder krävsEgna avsessom

hos förening.placeringarkassansbankrörelselagen eller för
tillämpningentill föreningarnameddelar anvisningarKassan avom

bestämmelser.dessa
uppskattatstadgasbankrörelselagen§ stycketkap. 9 fjärdeVad i2 om

föreningen bestämmerlångivandevarvid dendenna lag,värde gäller även
Åtnjuter förvaltarsamfällighetsförening,uppskattade värdet.det som

lånesökandens fastafordranför iförmånsrättgemensamhetsanläggning,
intecknings-beviljande lånskall videgendom eller tomträtt, motav

motsvarande den dellånesökanden till belopp,säkerhet avanses som om
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kostnaden för utförande anläggningen belöper hanspå fastaav som
egendom eller erhållit låntomträtt, säkerhet formi påmot panträttav
grund inteckning med bästa förmånsrätt.av

39c§

Med fonder kassans och föreningarnas reservfonder.egna avses
Med fonder får vid tillämpningen 39 b § likställasegna av

kassans garantifond, intill belopp fem gångerett motsvararsom
de fonderna,summan av egna

2. fyrtio belopp till värderegleringskonto,procent ett avsattsav som
intill belopp de fondernaett motsvararsom samtsumman av egna

det nominella värdet förlagslån och andra skuldförbindelser,av som
medför till betalning först efterrätt kassans och föreningarnas övriga
borgenärer, intill belopp de fonderna.ett motsvararsom egna

Från de fonderna skall avräknas vad kassan såsom aktiekapitalegna
eller form tillskjutiti till företag enligt §39 första stycketannan a

Paragrafema, saknar motsvarighet i gällande lag, bestämmelsersom upptar
kapitaltäckning. Som tidigare framgått bestämmelsernaersätter denom

nuvarande upplåningsrättsregeln, det särskilda kapitalkravct på kassans och
föreningarnas reservfonder reglerna kapitaltäckningsfond.samt om

39 §b reglerar kapitalkravet medan §39 innehåller bestämmelserc om
kapitalbasen. Paragraferna har utformats i möjligastörsta överensstämmel-

med motsvarande paragrafer i KML. Beträffande den inne-närmarese
börden §39 b hänvisas till kommentaren till §4 kap 8 KML. Förslagetav
till regler kapitalbasen 39 § har utförligt behandlats i den allmännaom c
motiveringen avsnitt 8.3.6.1.

39d§

[fråga årsredovisning och koncernredovisning gäller tillämpligaiom
delar bestämmelserna lageni I 980:I103 årsredovisning i vissaom m.m.
företag.

Fullgörande skyldighet enligt nämnda lag länsstyrelsevissgentemotav
skall länsstyrelsen det läni där kassan respektive föreningarna haravse

huvudkontor.sitt

Paragrafen ochär har behandlats i den allmänna avsnittmotiveringenny
8.3.6.3. Den innebär de bestämmelser gäller redovisning i lagenatt som om
årsredovisning i vissa företag blir tillämpliga för Stadshypotek. Där-m.m.

har det inte motiverat låta Stadshypotekemot omfattasansetts lagensatt av
bestämmelser revision, eftersom stadshypotekslagen innehåller sådanaom
bestämmelser.

Enligt lagen årsredovisning har de företag omfattasom m.m. som av
vissalagen skyldigheter länsstyrelsen. Bl.a. skall avskrift årsredovis-mot av

ning och koncernredovisning sändas in till länsstyrelsen i det län där före-
registrerat. Någon registreringär förekommer intetaget kassan ellerav

föreningarna. Kommittén föreslår därför Stadshypoteks fullgörandeatt av
skyldighet enligt lagen länsstyrelse skall länsstyrelsen i detgentemot avse



Specialmotivering 325sou 193339

län där respektive huvudkontor ligger. Detta framgår paragrafens andraav
stycke.

Förslaget till övergångsbestämmelse
Intill dess kassan och föreningarna visat, intäkt tagitsatt ettsom upp
belopp föravsättningar vilka avdrag enligt §motsvarar 2 8som mom.
åttonde stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt medgetts vidom
1986 och års skalltaxeringar, kapitaltäckningshänseendei dessasenare
avsättningar inte ingå dei fonderna.anses egna

Bestämmelsen har kommenterats i den allmänna motiveringen, vartill hän-
visas.
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ändring i13.11 Förslaget till lag om

1970:65 Sverigeslagen om

hypoteksbank ochallmänna om

landshypoteksföreningar

stadshypoteks-motsvarighet iI den mån de föreslagna ändringarna har sin
lagen har endast gjorts hänvisning till den lagen.en

I§

ändamål lånerörelseSveriges hypoteksbank har till drivaallmänna att
lån till landshypoteksföreningar och drivalämna attatt annangenom

verksamhet har samband därmed.som
§ stycketBanken får lämna lån till företag i30 förstaäven som avses a

bestämmande inflytande företaget.3 banken har iettom

Jfr kommentaren § stadshypotekslagen.till 1

18§

Banken anskaffar medel för sin verksamhet lån obligationermotgenom
och andra skuldförbindelser.

Bestämmelserna §i gällande nedgång18 grundfonden har redak-om av av
tionella skäl flyttats till 28 Jfri övrigt kommentaren §till 7 stadshypoteks-
lagen.

20§

använderdenna omedelbartMedel inflyter till banken och intesom som
ellerlämna lån tillför infria förbindelser eller för föreningarnasinaatt att

§ skall räntebärande placeringtill företag 30i göras genomsom avses a
på betryggande sätt.

vidVid tillämpningen stycket skall banken tillse den varjeförsta attav
tidpunkt kan upprätthålla tillfredsställande betalningsberedskap.en

§till 11Bestämmelsen motsvarighet i gällande lag. Jfr kommentarensaknar
stadshypotekslagen.

§24

reservuppbyggnadOm det behövs förvaltningskostnad ellerför täckaatt
bidrag härtill. beslutarhos banken, skall förening erlägga Banken när-

sådant bidrag.mare om

Jfr §kommentaren till 17 stadshypotekslagen.

25§

Förening för dess skuld till banken ständigt motsvarasatt avansvarar
till-lånefordringar lag ellerför vilka finns säkerhet enligt denna av
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medel. Banken övervakarbank eller kontantagodohavande hos attav
dettaföreningen uppfyller ansvar.

8.3.6.5avsnitt harmotiveringenangivits i den allmännaAv skäl som
får hainnebörd banken aldrigstycke, med störreparagrafens andra att

utgått.utlåningen till föreningarna,upplåningsskuld än motsvaras avsom

27§

förfogande riksgälds-garantifond tillSom för banken ställer staten en av
på tvåtusentrehundra miljonergarantiförbindelsefullmäktige utfärdad

kronor.

28§

får garantifonden ibankenEfter anmälan till riksgäldskontoret ta an-
tillfället saknarbanken förspråk fullgörande sina förbindelsertill närav

i likvidation.medel till detta eller bankentillgängliga trättnär
anspråk vid bankens lik-i fallgarantifonden tagits i änNär annat

meddenbankenvidation, skall räntaersätta statenstaten som an-
tagits imöjligt återbetala vadochledning härav har utgivit snarast som

återbetalningen påanspråk. anskaffa medel förOm banken kan
från föreningarna ifår det behövliga beloppetbankensätt, utannat ta

banken.förhållande delaktighet itill deras
fårellerNedgår garantifonden förluster med tio procent mera,genom

återställtsgarantifonden till sittlån förränbanken nyttuppta ur-
hållasskalldelägarsammankomstsprungliga belopp. Om ordinarie

föreningarnafrån sådan nedgång skedde, skallinom månad deten
åtgärderdeför beslutakallas till sammankomst attextra om som

påkallas omständigheterna.av

§§ vidtagits redaktionella ändringar.har endastl 27 och 28

29§

reservfond.tillBankens skallnettovinst avsättas en
reservfonderbankens föreningarnasdet ställs på ochOm krav som

stadgar 60iärgemensamt

kapitaltäckningsregler harmedbakgrund det föreslagnaMot systemetav
utgått. framgår förslagetpå reservfonden Somdet minimikravetseparata av

bibehålla den§ motiverattill 29 har därmed inte heller ansetts att nuva-a
bidrag till förening.rande för bankens möjlighet lämnabegränsningen att

hänvisning till kapitalkravetandra stycke har intagitsI paragrafens en
enligt kapitaltäckningsreglema.

29a§

bevilja förening bidragför resultat får bankenInom årets utanramen
till företagåterbetalningsskyldighet. Sådant bidrag får lämnasäven som

bestämmande inflytande§ banken har ii30 första stycket, ettavses a om
företaget.

§Jfr kommentaren till 15 stadshypotekslagen.a
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30§

Har förening lidit förlust den kan täcka med sina fårsom reserver,
banken bevilja föreningen bidrag bankens reservfond återbe-utanur
talningsskyldighet med belopp högst hälftenmotsom svarar av reserv-
fonden. Sådant bidrag får dock lämnas delägarsammankomstensutan
hörande.

fårI övrigt bankens reservfond användas endast till täcka förlustatt
uppkommit på bankens rörelse i dess helhet.som

Bankens fondmedel skall placeras på betryggande sätt.ett

De i paragrafen föreslagna ändringarna följdändringarutgör med anledning
det föreslagna med kapitaltäckningsregler de därav föran-systemetav samt

ledda förslagen till renodling reservfonderna och till möjligheten attav
bokslutsdispositioner avsättningargöra till för obeskattadegenom reserver

medel.
I första stycket har sin säkerhetsfond med sina reserverersatts som

innefatta såväl föreningarnas reservfonder obeskattadeavses som reserver.

30a§

fårBanken förvärva
aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte förvalta fastatt

egendom eller har förvärvatstomträtt, för bereda banken ellerattsom
förening lokaler för verksamheten eller tillgodose därmeden samman-

hängande behov,
tillståndefter bankinspektionen, aktie sådanti bolag eller andel iav

sådan ekonomisk förening tillgodoser intressen ärsom som gemen-
för banken och föreningarna eller för dessa och andra kreditins-samma

titut,
efter tillstånd bankinspektionen, aktie eller andel företag mediav en

verksamhet har anknytning till bankens och föreningarnasnärasom en
verksamhet. Tillstånd skall lämnas hinder inte från allmänmöterom
synpunkt.

Är förvärv enligt första stycket 2 eller 3 principiell betydelse skallav
bankinspektionen överlämna ärendet till förregeringen prövning.

föreningEn får förvärva aktier enligt första stycket banken harom
medgett förvärvet aktier och andelar enligt första stycketsamt om
banken har medgett det och bankinspektionen lämnat tillstånd.

Vad gäller fråga garantzfondsbevis,sägs i förlagsbe-ävensom ovan om
och förlagsandelsbevisvis utfärdat företag första stycket.iav som avses

Jfr kommentaren till §39 stadshypotekslagen.a

31§

Om förfarandet vid likvidation banken förordnar regeringen.av
Vid likvidation får garantifonden i anspråk månendast i dentas annan

tillgång saknas för bankens förbindelser.som svarar

I paragrafen har endast vidtagits redaktionell ändring.en
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48§

Pantbrev skall lyda på minst det belopp till vilket lån beviljas.
Tillhandahåller lånesökanden pantbrev med bästa förmånsrätt, får

lån beviljas endast under förutsättning lån, lämnats in-att motsom
teckningssäkerhet med bättre förmånsrätt, ordnat på betryggandeär

ochsätt ifrågavarandeäven pantbrevatt lånförpantsätts för-som
eningen beviljar.

Inskrivning fordranän och har avsevärdannatsom avser som
betydelse för egendomens värde, får stå kvar med förmånsrättbättre än
inteckning för lån från förening lånebeloppet nedsätts.utan att

Paragrafen vissa bestämmelserupptar säkerheter vid föreningarnasom
långivning. Den föreslagna ändringen innebär bestämmelsen i förstaatt
stycket, inteckning skall ligga inom %att 75 fastighetens belåningsvärde,av

Ändringsförslagethar utgått. har behandlats i den allmänna motiveringen
avsnitt 8.3.6.4, vartill hänvisas.

Andra och tredje styckena överensstämmer helt med gällande lag.

55§

Låntagare skall i efterskott till föreningen erlägga årsavgift, som om-
fattar kapitalavbetalningränta, enligt amorteringsplan bidrag medsamt
det belopp enligt föreningsstämmans beslut utgåskall för för-som
eningens förvaltningskostnader och för reservuppbyggnad.

Jfr §24 och kommentaren till §17 stadshypotekslagen.

58§

frågaI lån till lânesökande erhållit statlig lånegaranti gäller iom som
stället för 42, 43 §§och 48 denvad statliga myndigheten föreskriver om
garantilåns storlek och skyldighet ställa och underhålla säkerhetattom
för lånet.

Övergår egendom, med garantilån, till eller bru-ägaresom avses ny
kare gäller § lånet53 fårutöver denövertasatt ellerägarenav nye
brukaren endast den statliga myndigheten medgivit, lånegarantinom att
skall den ägarens brukarenseller förpliktelser.avse nye

Genom lagändring trädde i kraft den juli framgår1 1987 redanen som av
§41 lånesökande med statlig lånegarantiatt kan beviljas lån hanäven om

inte fast egendom.äger Första stycket i 58 § har därför utgått

59§

Förenings nettovinst skall tillavsättas reservfond.en
Om det krav ställs på bankens och föreningarnas fondersom gemen-

stadgar 60är isamt
I den mån förenings medel behövs i rörelsen får de räntebä-göras

pårande betryggande sätt.ett

Som följd det föreslagna med kapitaltäckningsregler har deten systemetav
minimikravet på reservfondenseparata utgått. Vidare har i paragrafen
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införts hänvisning till det krav enligt de kapital-en gemensamma som nya
täckningsreglerna påuppställs banken och föreningarna.

60§

Banken och föreningarna skall tillsammans ha fonder be-äregna som
tryggande förhållande till bankens och föreningarnas tillgångar,i in-
gångna garantiförbindelser andraoch åtaganden på kapitalmarknaden

innebär kreditrisk för banken eller föreningarna placeringar.som en
Vad detta avseende fonder följeri 60som anses som aegna av

De fonderna betryggande lägstde uppgår till beloppettegna anses om
sammanlagtmotsvararsom
värdet placeringar fordringar, garanti-utgörsprocenten av av som av-

förbindelser och andra åtaganden kapitalmarknadenpå för vilka har
ställts §säkerhet 2 kap. 9 bankrörelselagen 1987:617,i Bsom avses
-fyra garanti-värdet placeringar fordringar,utgörsprocent av av som av
förbindelser andraoch åtaganden på kapitalmarknaden för vilka har
ställts §säkerhet 2 kap. 9 C bankrörelselageni 1samtsom avses

åtta värdet placeringar sådanaövriga iprocent utomav av som avses-
fjärde stycket §och sådana enligt 60 tredje stycket skall avräknassom a
från de fonderna.egna

uppPlaceringar skall till följande värden, nämligentas
fordringar, §1 för vilka 60 andra stycketi avsatts,reserver som avses a.till bruttovärde,sitt

tillgångar till nettovärde,övriga sitt
garantiförbindelser, knutna till tillkreditgivning, sitt nomi-ärsom

nella belopp,
garantiförbindelser till halva nominella beloppövriga sitt samt

andra åtaganden på kapitalmarknaden till nominella belopp,sitt om
eller, efter bemyndigande, bankinspektioneninte regeringen regeringens i

föreskrift lägre belopp.angivit ett
Egna fonder krävs för sådana placeringar kap. §i2 9 Asom avses

bankrörelselagen eller för bankens placeringar hos förening.
Banken meddelar till föreningarna tillämpningenanvisningar om av

dessa bestämmelser.

60a§

Med fonder bankens och föreningarnas reservfonder.egna avses
Med fonder får vid tillämpningen §60 likställasegna av

bankens garantifond, intill belopp fem gångerett motsvararsom
fonderna,desumman av egna

fyrtio belopp till värderegleringskonto,procent ett avsattsav som
intill belopp de fondernaett motsvarar samtsom egna

det nominella skuldförbindelser,värdet förlagslån och andraav som
medför till betalning först efter bankens och föreningarnas övrigarätt
borgenårer, intill belopp de fonderna.ett motsvararsom egna

aktiekapitalFrån de fonderna skall avräknas vad banken såsomegna
§eller form tillskjutit till företag enligt 30 första stycketi annan a

§§Jfr kommentaren till 39 b och 39 stadshypotekslagen.c
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bestämmelserGemensamma

61a§

gäller tillämpligaårsredovisning och koncernredovisning[fråga iom
årsredovisning980:II03delar bestämmelserna lagen I i vissai m.m.om

företag.
länsstyrelseFullgörande skyldighet enligt nämnda lag vissgentemotav

harlänsstyrelsen det län där banken respektive föreningarnaskall iavse
huvudkontor.sitt

§Jfr kommentaren till 39 d stadshypotekslagen.

ÖvergångsbestämmelseFörslaget till

tagitsbanken och föreningarna visat, intäktIntill dess ettatt som upp
§för vilka avdrag enligt 2 8belopp avsättningarmotsvarar mom.som

medgetts1947:576 inkomstskatt vidåttonde stycket lagen statligom
kapitaltäckningshänseende dessaårs taxeringar, skall i1986 och senare

ingå fonderna.avsättningar inte i deanses egna

motiveringen, vartill hän-kommenterats i den allmännaBestämmelsen har
visas.
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13.12 till lag ändringFörslaget iom

1980:1097lagen Svenskaom

skeppshypotekskassan

3a§

Kassans reservfond skall betryggande förhållande till kassansivara
tillgångar, ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapital-
marknaden innebär kreditrisk för kassan placeringar.som en

Reservfonden betryggande den uppgår till lägst beloppettanses om
åtta värdet kassans placeringar sådanamotsvarar procent utomsom av av

§ bankrörelselagen2 kap. 9 A 1987:617.isom avses
Garantiförbindelser, knutna till kreditgivning, skall tillär tassom upp
nominella belopp och garantiförbindelser till halvasitt belopp.övriga sitt

Placeringar utländsk valuta skall till fjärdedelar motvärdeti tas treupp av
svenska kronor på grundval den vid berdkningstillffillet deni påav

Övrigasvenska valutamarknaden noterade säljkursen för valutan ifråga.
placeringar skall till nettovärde. Andra åtaganden kapital-sitt påtas upp
marknaden innebär kreditrisk för kassan skall dock till sitttassom en upp
nominella belopp eller, efter bemyndigan-inte regeringen regeringensom
de, bankinspektionen föreskrift lägre belopp.i angivit ett

Med reservfond får vid tillämpningen denna paragraf likställasav
garantifond intill belopp fem gånger reservfondenett motsvararsom

samt
det nominella värdet förlagslån och andra skuldförbindelser,av som

medför till betalning först efter kassans borgenärer, intillövrigarätt ett
belopp reservfonden.motsvararsom

Paragrafen, saknar motsvarighet i gällande innehållerlag, bestämmel-som
upplåningsrättsregelkapitaltäckning, vilka nuvarande i 4ersätterser om

Reglerna kapitalbas och kapitalkrav har behandlats i den allmännaom
motiveringen avsnitt 8.3.6.1, vartill hänvisas.

Bestämmelsen i tredje stycket, det belopp till vilket placeringar iom
19§utländsk valuta skall första stycket i gällande lag.ersättertas upp,

Enligt sistnämnda lagrum får kassans låneskuld och garantiför-summan av
pliktelser i utländsk valuta inte överstiga %75 skillnaden mellan högstaav
tillåtna låneskuldbeloppet för kassans och garantiförpliktelser enligt upp-
låningsrättsregeln låneskuldenoch det belopp till vilket och garantiförplik-

uppgår. upplåningsbegränsningentelsen de facto Eftersom med ka-ersätts
tillgångssidanpitaltäckningsregler har bestämmelsen arbetats medom

fårutgångspunkt belopp placeringeni till vilket tas upp.

§4
Kassan anskaffar medel för sin verksamhet lån obligationermotgenom
eller upplåning.genom annan

Paragrafen fårhur kassan finansiera sin verksamhet. Liksom enligtanger
gällande lag lånskall detta ske obligationer ellermotgenom genom annan
upplåning. följdTill med kapitaltäckningsregler på tillgångs-systemetav

3sidan § har begränsningen upplåningsrätteni utgått.a
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19§

Om kassan har tagit lån i utländsk valuta, skall styrelsen beslutaupp omlån från kassan i den valuta vari upplåning skett.
Om inteckning säkerhetutgör för lån eller garanti kassan harsom

lämnat, skall styrelsen tillse inteckningen lyderatt på belopp i den
valuta lånetvari eller garantin har lämnats och uppskatta värdet detavintecknade fartyget i valuta.samma

Paragrafen vissa bestämmelserupptar och utlåning i utländskom upp-
Ändringsförslagetvaluta. innebär paragrafens förstaatt stycke har utgått

och med bestämmelseersatts i §3 tredje stycket jfr kommentarenen tilla
detta lagrum. De kvarvarande bestämmelserna i §19 överensstämmer helt
med gällande lag.

38 §

Kassan står under tillsyn bankinspektionen.av
Vid meddelande föreskrift eller förbud isamband med tillsynen kanav

bankinspektiønen förelägga vite.
Talan inspektionens beslut enligt dennamot lag förs hos regeringen

besvär.genom
Beslut frågai tillsynen länder omedelbart till efterrättelseom inteom

regeringen förordnar annat.
Regeringen meddelar föreskrifternärmare tillsynsverksamheten.om

39§

Till bestridande bankinspektionens tillsynsverksamhet skall kassanav
årligen erlägga bidrag.

Närmare föreskrifter bidragets storlek och dess fastställandeom om
och erläggande meddelas regeringen.av

Paragraferna, saknar motsvarighet i gällande lag, innebärsom skepps-att
hypotekskassan liksom andra institut ställs under bankinspektionens tillsyn.
Bestämmelserna har utformats efter mönster motsvarande bestämmelserav
i stads- och landshypotekslagarna.
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iändringtill13.13 Förslaget lag om

1947:576 statliglagen om

inkomstskatt

stycket§ första2 3 mom.

Äger ömsesidigekonomisk förening, svenskaktiebolag, svensksvenskt
stadshypo-Konungariket Sverigessvensk bank,skadeförsäkringsanstalt,

moderföretaghypoteksbankallmänna äntekskassa eller Sveriges mer
helägdaaktiebolagsvenskaaktierna i eller fleranio tiondelar ettav

till helägtmoderföretaget lämnardotterbolag, koncernbidragskall som
eller tillsådant till moderföretagetbolag lämnardotterbolag eller annat

omkostnadavdragsgillmoderföretagetdotterbolag hoshelägt anses som
bidragetintäkt föroch skattepliktig ävenför givaren mottagaren, om

bibe-förvärvande ellerintäkternasomkostnad förinte för givaren utgör
hållande. förutsättning för detta gällerSom

såväl givareverksamheten föra den huvudsakliga mottagareatt som
för-rörelsefastighet eller änjordbruksfastighet, annanannanavser

livförsäkringsanstalt,bedrivssäkringsrörelse som av
årstillbidragetsåväl redovisarb givareatt mottagare sammasom

bifogad bilaga,eller därvidi självdeklarationtaxering öppet
helägthar varitbidragc lämnar ellerdotterbolag mottaratt som
sedanellerbåde ochbeskattningsåret för givareunder hela mottagare

något slag,verksamhetbörjade drivadotterbolaget av
moder-moderföretag,från dotterbolag tilld bidrag lämnasatt, nom

utdelningförfrån skattskyldighetfrikallatföretaget skulle somvara
från dotterbolaget,beskattningsåret hade uppburitsunder samt

dotterbolag,från dotterbolag tille bidrag lämnas annatatt, om
tredje7§i 8förvaltingsföretagmoderföretaget är mom.som avses

frikallatantingenfall skullemoderföretaget istycket eller annat vara
beskattningsåret hadeutdelning underfrån skattskyldighet för som

förskattskyldighetdotterbolaget ellerfrån det givandeuppburits ut-
mottagandefrån detbeskattningsåret hade uppburitsdelning undersom

dotterbolaget.

fjärde stycket§ 87 mom.

allmänna hypo-stadshypotekskassa och SverigesKonungariket Sveriges
penningrörelsebedriver bank- ellerteksbank företagsamt annansom

frånfrikallatverksamhet,sådan vid sidan äreller rörelse annanav
sådan innehaspå aktie eller andelutdelningskattskyldighet för som som

företagets verk-bankens respektivekassans,i organisationenledett av
värde-förvaltning fastighet,den del dennasamhet till änannat avavser

egendom.likartad lösoch därmedpapper

Ändringarna förenings-sparbanker,föranleddai paragraferna är attav
förvärva ak-hypoteksbanken skall kunnaochstadshypotekskassanbanker,

koncernbidragverkan lämnamed skatterättsligorganisationsbolag ochtier i
dotterbolag.till sina
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation ledamöterna Malmgren ochKurtav
Anders Sahlén

När det frågangäller ägande- och rösträttsbegränsning i bank ochom
finansiell koncern, ingår,vari bank såvi skiljaktigaär till vida viatt attanser

begränsning bör gälla i alla banker storlek. Gränsen föroavsettsamma
ägande bör så,lämpligen bestämmas högst tio aktiekapitaletatt procent av
får innehas enskild eller flera iägare väsentlig ekonomiskägareav en
intressegemenskap. Vad rösträttsbegränsningen bör generellt gälla attavser
ingen får för femutöva rösträtt det på bolagsstämmanän procentmer av
företrädda antalet aktier.

vårEnligt mening bör alla banker behandlas lika i den lagstiftning som
Så ocksåreglerar bankerna. förhållandet iär gällande Vi vidarerätt. anser

de skäl, anförts för begränsning ägande ochatt talar medrösträtt,som en av
styrka sig det gäller eller liten bank. Vi befarar dess-storsamma vare en

svårlösta övergångsproblem i ägandehänseendenär liberalt be-utom en
handlad bank bryter miljardgränsen för kapital.egetgenom

Särskilt ledamotenyttrande Kurt Malmgrenav
med instämmande ledamoten Anders Sahlénav

ifrågasätterJag det verkligen finns behov förhandsbeskedettom av
banklagsstiftningens område. samrådsförfarandeDet sker mellansom nu
bankinspektionen och sökanden föredömligt och torde delösa flestaär
praktiskt förekommande fallen. Institutet med förhandsbesked skulle där-
för troligen komma till användning endast i de fall inspektionen och sökan-

samrådsförfarandenden i i skiljaktiga meningar tillåtlighetsfrågor.istannat
Sökanden skulle då redan på detta tidiga stadium ha möjlighet begäraatt
förhandsbesked och sedan föra frågan till regeringen besvärsärende.ettsom

förhandsbeskedsinstitutEtt på detta skulle ha likhet med detanvänt sätt
förhållandet riksdagen 7§med stöd första8 kap. stycket tredjeatt av
punkten bemyndigade regeringen meddela kompletterande föreskrifteratt
till vissa oklara lagrum.

Jag oklar lagstiftning förstai hand bör förtydligas lagänd-attanser genom
ringar och vägledande motivuttalanden. andra hand får frågornaI lösas
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myndigheternapraxisbildning de rättstillämpande avgörattgenom genom—
enskilda, verkliga fall.

rättegångsutredningens förslagslutligen behandlingenJag att omavanser
förhands-borde innanförbättrad prejudikatbildning i domstol avvaktas ett

på bankområdet.beskedsinstitut övervägs

FischerSärskilt yttrande sakkunnige Göstaav i
Namnfrågan

nuvarandeföreslås skall deI betänkandet den bolag ersättaatt typ av som
kreditmarknadsbo-benämnasñnansbolagen och kreditaktiebolagen skall g

språkligpå otillfredsställandelag. finner denna nyskapelse fleraJag sätt ur u
isådenbyråkratiskt intryck, delssynvinkel. Dels konstruktionen ärettger

ifråga erbjudatill vida inkorrekt bolagen skall kunna änäven annatatt
finansbolagnuvarande beteckningenkrediter, leasingtjänster. Denex.

föreslår därförframstår och jagadekvat för de bolagenävenmest nyasom
nuvarandebehålls, deden den skulle kommaoaktat ävenatt att avse

kreditaktiebolagen.

Ägande och rösträttsregler banki

kommitténsCurt G. Olsson har anförtJag instämmer i vad sakkunnige om
förslag aktier i bank.begränsa ägarättenatt att

l
l

dotterbolagKapitalkrav för l

ibedriverbetänkandet förutsättningar för bolagI uppställs vissa att ett som
sådant kravfinansieringsverksamhet skall kunna auktoriseras. Ett är att

med 5på 10 milj.kr., höjningbolaget skall ha aktiekapital minstett en
för aukto-förhållande nivå riksdagen nyligen fastställtmilj.kr. i till den som

föreligger skall bankinspektionenriserade finansbolag. Om synnerliga skäl
ingår iaktiekapital för dotterbolagha möjlighet medge lägreatt ett ensom

sådantbetänkandet anförs skäl kanfinansbolagskoncern. I attettatt vara
övergångstid förinförlivas i koncernmindre bolag under lagens attett en ldispensen böråstadkomma strukturrationalisering marknaden och atten av

tidsbegränsad.vara
10 milj.kr. ochuppfattningen kapitalkravet kan tillJag delar sättas attatt

dispens frånbankinspektionen ha möjlighet kravet,bör attatt men anserge
åskrivning har definierats alltfördispensmöjligheten i kommitténs snävt.

finansieringsverk-bolag bedriverDet givetvis betydelsefulltär att som u
det emel-finansbolagskoncern börsamhet tillräckligt kapitaliserade. Iär en

sådan.påställs koncernen Attlertid tillräckligt kapitalkravetatt somvara
på 10skall ha aktiekapital minstfordra varje dotterbolag i koncernatt etten

medföra negativa konsekvenser förmilj.kr. överdrivet och kanär antas en
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rad finansbolagskoncemer. Det inte heller nödvändigt för syftet medär att
bestämmelsen uppnås.skall

finnas flera delar finansiellDet kan anledningar lägga olikaatt av en
koncerns i dotterbolag.verksamhet Skälen kan administrativvara av ex.

redovisningsmässig främjaseller Effektiviteten inom koncern kannatur. en
uppdelning i profit fordrarcenters, olika produkter olikagenom en

kompetens önskemålhos de anställda, regionala kan tillgodoses genom en
koncernenuppdelning efter geografiska grunder, önskvärd struktur-av en

omvandling underlättas blåsainte behöver bolagsövertagnaom man upp
aktiekapital i samband med övertagandet Det vidare ingalunda alltidäretc.

nå sådansäkert verksamheten i dylika dotterbolag tänktäratt att en
omfattning den förränta påkan aktiekapitalinsats 10 milj.kr.att en

Kapitalkravet endastmotiveras i betänkandet med företagytterst att
med relativt aktiekapital kan ha förutsättningar drivaett stort attanses
finansieringsverksamhet på självständigt och förtroendeingivande sätt.ett

finansbolagskoncern förväntningar påI kommer dessa i sista hand ställasen
för dotterbolagensmoderbolaget verksamhet ochytterstsom ansvarar

förbindelser.
bakgrund det anförda finner jagMot alla rimliga skyddsaspekterattav

tillgodoses föreskrivs bankinspektionendet kan medge undantagattom
från kapitalkravsbestämmelsen för dotterbolag i finansbolagskoncemer när
särskilda skäl föreligger den beskrivits föregående.i detnatur somav
Undantagsmöjligheten bör finnas inte endast under övergångspe-lagens

Något påriod. i lag uppställt krav tidsbegränsning bör finnas.
fårDet ankomma inspektionen bedöma huruvida koncernensatt

tillräckligtsamlade aktiekapital för den verksamhet bedrivs ellerär som
bedrivas.attavses

Förlagslån m.m.

Kommittén föreslår kreditmarknadsbolagens efterställdkrediter medatt
månbetalningsrätt skall kräva 24 %. I dentäckning i kapital medeget

fordringarna börsbolag CTC-bolag placeringarna dock hän-och skallavser
föras till 8 %-klassen.

biståKreditmarknadsbolagens uppgift företagssektornprimära är att
småde och medelstora industri- handelsbolagen med kapital och kredi-och

sådanaUtvecklingen har inte visat förlagslånen till bolag skulleter. att vara
så riskfyllda påkapitaltäckning 24 °o motiverad. Fordringar medäratt en
efterställd betalningsrätt bör därför i sin helhet placeras i 8 %-klassen. I

föreslårandra hand jag %-klass för12 inrättas dennaatt typen ny av
kapitalinsats.
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Särskilt yttrande sakkunnige Rune Janssonav

Föreslagna ägarbegrânsningar banki

Härmed får jag mitt särskilda yttrande anföra jag inte kan finnaattsom att
de hittillsvarande erfarenheterna bankägande motiverar de kommit-av av

föreslagnatén begränsningarna.

Särskilt yttrande sakkunnige Curt G. Olssonav

Allmänt

Kommittén har vägletts utformasträvan strukturen kreditmark-attav en
naden så i framtiden ändrad lagstiftning inte skallatt behövas för de däratt
verksamma företagen i konkurrens på lika villkor skall kunna sig tillanpassa
förändringar och tillgodogöra sig fördelarna ständigt verksamheter.av nya
Denna har tagit sigsträvan uttryck bl. övergångi påtill den detta områdea.

eljest vedertagna, lagtekniska principen allt inte för-nya, ärmen att som
bjudet tillåtet.är

Denna förändrade på kreditmarknadens struktur förtjänstfull.ärsyn
Emellertid innebär kommitténs förslag försök genomföra denett att nya

anpassningsbara ordningen med bibehållande i de be-mera stort sett av
fintliga företagstyperna på kreditmarknaden. ocksåDetta har väl varit den
enda möjliga reformvägen. måsteDet emellertid enligt min be-mening
dömas ovisst kommittén därigenom verkligen förmått genomförasom om
sina ambitioner avseende den önskvärda konkurrensen på lika villkor inom
hela det finansiella området. Denna ovisshet hänger med olikasamman
förhållanden.

För de svenska bankerna det med den fortgåendeär internationalisering-
än viktigt konkurrensen kan bedrivas på, såvitt möjligt,att likaen nu mera

villkor med utländska kreditinstitutioner. Detta betyder anpassningatt en
till de regler gäller och kommer gälla inom EG ofrånkomlig förärattsom
instituten på den svenska kreditmarknaden. Kommittén har svårig-här mött
heter sina förslag, eftersom detatt just för pågårnärvarandeanpassa ett
intensivt lagstiftningsarbete inom EG. Enligt min mening det därförär j

lriktigt genomföra den lagstiftningenatt detaljanpassning tillutannu nya
EG-reglerna; i fårstället räkna med i takt med lutvecklingenattman senare,
inom EG, ändra de svenska lagreglerna.

Kommittén i bankkoncerner fårinte ingå företag sigatt ägnaranser som
bankfrämmande verksamhet. Det framhålls försäkringsrörelse hit-att

tills har betraktats bankfrämmande verksamhet och kommittén inteattsom
funnit skäl till omprövning detta ställningstagande. Jag vill erinra attav om
finansiella koncerner, i vilka bedrivs både finans- och försäkringsverksam-
het, finns flerai främmande länder. Sådana utländska koncerner redanär
verksamma i Sverige åtminstonemed någon sina verksamhetsgrenar; deav
kan till följd härav, koncernen, erbjuda svenska kunder samordnadegenom



och särskilda yttrandenReservationer 3391988:29SOU

verksamhetsområden. banker, för-tjänster Svenskainom koncernens alla
konkurrensen desäkringsbolag andra kreditinstitut ioch missgynnas om

inte bereds möjligheter.samma
kreditmarknadskommitténs och försäkrings-Vid jämförelse mellanen

förslag framkommer motstridigaverksamhetskommitténs betänkanden och
uppfattningar skillnaden mellan ban-och enligt min mening oförenliga om

finansiella verksamhet. Försäkringsverksamhets-kers och försäkringsbolags
påhärpå uppenbarligen konkurrensen lika vill-kommitténs äventyrarsyn

påbåda kreditmarknaden. Att detkor mellan dessa viktiga instituttyper av
konkurrensfrågor framgår bl. olikahär gäller viktiga struktur- och a. av
försäkringsbranschen, varigenomaktuella företagsbildningar inom gränser-

försäkringsrörelse blir alltmer flytande;mellan bank- och ett annatna
bådakreditförsäkring förekommer i rörelserna med olikaexempel är att

frågor rörande denna konkurrens harkrav kapitaltäckning. Viktiga nu
båda frånförblivit följd kommittéema arbetat olikaolösta till deattav

utgångspunkter med tidsmässig fasförskjutning.och en
förmåtthar kreditmarknadskommittén till fullo lösa proble-Inte heller

med den bristande konkurrenslikställigheten mellan Stadshypotek ochmen
konkurrensfrågaandra kreditinstitut bedriver likartad verksamhet; ensom

fått återkommerallt betydelse och jag till.störresom som
strukturfrågor såKommitténs förslag i vissa innebär enligt min mening

dröjsmål.avsevärda förbättringar de bör genomföras Det be-äratt utan
båda inhemska konkurrensfrågornaklagligt de nämnda inte kanom anses

så definitivt i samband Erforderligtutredda de kan lösas härmed.attvara
måste skyndsamt framskaffas och redanutredningsunderlag det bör nu

lagstiftningen kan komma dessaklargöras den modifieras iatt attnya
hänseenden.

alltsåJag ansluter mig till kommitténs grundsyn i förslaget till struk-nya
På följande punkter emellertid framföraturregler. vissa i det angivna vill jag

från majoriteten mening; därvid också reservatio-avvikande jag dengören
frågor,det finnas del där biträder majorite-därutöver kan jag inteattnen en

uppfattning särskilt behandla.jag inte funnit anledningtens attmen som

Samhällsrepresentanter dotterbolagsstyrelser7.2.3. 7.2 i

föreslårKommittén ökade för organisatoriska ochmöjligheter bank att av
organi-företagsekonomiska skål förlägga vissa verksamheter i dotterbolag

sationsbolag. Bankinspektionens helatillsyn skall omfatta koncernen. Där-
förutsätts samhällsrepresentanter efter beslutmedutöver att systemet av

regeringen skall kunna breddas omfattatill styrelserna i vissaatt av en
banks och betydelsefulla dotterbolag.större mer

Enligt min mening innebär statliga styrelseledamöter i dessa bolag en
administrativ merbelastning, inte behövs för tillgodoseende kon-som av
trolländamålet. här fråga,De dotterbolag, kan komma i torde främstsom

finansbolag fastighetskreditbolag, dvs. de föreslagnaoch kreditmark-vara
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nadsbolagen, fondkommissionsbolag. Dessa blir alla underkastadesamt
särskilda tillgodoseendelagregler för kundernas och det allmännas in-av

de ocksåställs under bankinspektionens tillsyn. Kommittén fram-tressen;
håller också i detta sammanhang en uppdelning banks verksam-att av en

fårhet inte koncemledningens inflytande minskar.innebära ochatt ansvar
mening vidare omöjligt banksDet enligt min villkor för svenskär att som

förvärv utlandet föreskriva regeringendotterbolag i för svenskarättav en
detta underledamöter bolags styrelse. Dotterbolaget lyderatt utse av

utländsk villkoret kunna omöjliggöralag och skulle etableringen eller skapa
besvärliga förhållande utländskaproblem i till myndigheter.

mån erfordras tillfyllestI den samhällsrepresentanter jag det därföranser
med den nuvarande ordningen dessa kan insättas i moderbankens styrel-att

förhållanden förutsätter jag ifrågaunder alla de inte kan komma iattse;
utländska dotterbolags styrelser.

Garantikapital sparbank7.3.4 i

Kommittén föreslår sparbanker möjlighet garantifondsbevis.att att utgeges
Som framgår betänkandet finns flera invändningar principiell art attav av
rikta sådant Garantifonder garantifondsbevis anknyter iförslag. ochmot ett

aktiekapital och bankaktiebolag ochsin uppbyggnad till aktier i ärnärmast
därför stridande sparbankers associations-i sin grundläggande funktion mot
form ändamålsbestämmelse. Härtill kommer garantifondstillskottoch att

jämställas kapitalbasgrundande kapital i ställetskall med närmastegetsom
lån vilket medför på bevisen belöpandetill sparbanken,är att attse som

blir avdragsgill.ränta
undervill associationsforrn tillkomJag erinra sparbankemaatt somom

vadtid under förhållanden då bankverksamheten annorlundaoch änen var
underkastadden sedermera då sparbankemas verksamhetblivit och var

årsbegränsningar, vilka avskaffades 1969 reform. Behovetgenom av ex-
dessakapitaltillskott i sparbankema i själva verket uttryck förär atttemt ett

alltmera affärsbanker-kommit bedriva verksamhet slagatt av samma som
na.

minSparbankernas kapitalproblem kräver därför enligtaktuella me-nu
organi-ning vittgående överväganden, innefattandeprincipiella ävenmera

satoriska frågor.
i prekärEmellertid står många sparbanker befinner sigdet klart att ennu

med vissakapitalsituation. kommitténs redovisningar skulle,Enligt an-
inte inne-taganden, införandet garantifondsbevis med avdragsgill räntaav

antaganden utfalletbära bristande konkurrensneutralitet. Med andra kan
således i dettaUnderlag för bestämda slutsatser saknasbli det motsatta.

hänseende.
får medupplånat likställasjag det felaktigt kapitalprincip finnerI att

rådande för sparbankema kantill den situationenägarinsats. Med hänsyn
principiellajag såsom provisorium intill dessemellertid över-ett mera-
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den kommitténkunnat ske i sammanhangväganden annat acceptera av-
med garantifondsbevis, under förutsättning deordningenföreslagna att av

olika iakttas och dessa bevis skatte-kommittén angivna restriktionerna att
förhållandeblir neutrala i till aktier i bank.hänseende

Ägande- och rösträttsregler7.4

förmån ägandebegräns-argumentering i avsnitt 7.4.8 till förKommitténs
på framhålls avgörandebygger samhällsintresset det medanning att som

någotdess värde framställs extraordinärtägarrollen och som som man
möjligen dispensvägen nödgas hänsyn till.ta

i Enligtintar viss särställning samhället. kommittén detBankerna ären
oberoendeviktigt samhällsintresse bankerna dedärför äratt gentemotett

ägargrupperingarna i samhället. Bankernas särställning medför enligtstora
föremål för spekulativa överlåtelser;de inte bör bli bankkommittén att en

handelsvara.bör inte vara en
del effekt rådande regleringarsärställning till viss ochBankernas är en av

självständigtkan enligt min mening inte motivrestriktioner, utgöra ettmen
desådana. Det saknas analys vilka k. ägargruppering-för storaen av s.nya

inflytande dessa skulle finns desamhället och vilket negativti utöva;ärarna
folkrörelserna, fackföreningsrörelsennäringslivet, inom eller hosinom

värdeladdade uttrycken spekulativastatsmakten heller deInte över-är
någralåtelser handelsvara majoriteten föroch banker utsattaavsom

måste fåEnligt min uppfattning bankaktier hand-försök till konkretisering.
bolagspå på andra aktier; hur seriös köparelas börsen sätt som ensamma

han förvärva.inte andel harhur rättär avgörs attstorav
till uttryck i formuleringen det inte kanKommitténs kommersynsätt att

från eller starkbortses stark ägarkonstellation ibland kanägareatt enen
ägarrollen viktigare så.för företag. Jag Detill är änattett anservara gagn

olägenheterna med alltför ägarroll och dekommittén anförda enav svag
förföreslagna dispensförutsättningarna i och sig riktiga. Jag vill emeller-är

det många gånger för försöka vändabetona kantid att ettsentatt vara
krisläge först då tillåta koncentrerathotande eller inträtt med ettatt mera

sådanaffärsmässigt givetvis hålla ägarkonstel-ägande. riktigaDet är att en
uppstår.krisläget intelation att

självregleringsincitamentmin mening tillgodoser såväl förefintligaEnligt
vill till-lagbestämmelser och myndighetstillsyn de syften som mansom

godose medelst ägandebegränsning.
påOm dominerande använda sitt inflytande i bankenskulleägare etten

intresseområde fåmissgynnar kunder skulle dettautanför ägarenssätt som
utvecklings-negativa följder för bankens hela verksamhet ochomedelbara

kommittén eftersökta balanspunkten mellanmöjligheter. Den storägan-av
negativa och positiva effekter torde bättre framkommade med genom

bedömning lagbestämda procenttal.denna affärsmässiga än genom
framhåller bankerna självmant, i sina bolagsord-Som kommittén har

ålagt rösträttsbegränsningar.ningar, regelmässigt sig bestämmelser om
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betydelse för de syften ägandebegräns-dessa saknarKommittén anför att
jagtill kommitténtillgodose. I rösträtts-ning avseddär attmotsatsatt anser

ändamålsenligt behövermedel. Dennaf.n.,begränsning, liksom är ett
regleras i lag.emellertid inteenligt min mening

Att dominerande och denne utsedda ledande iägareen av personer en
bank skulle utnyttja ägardominansen för vinning förhindras effektivtegen

såvälBRL:s regler för krediter till styrelseledamöter aktie-strängaav som
%med 3 eller aktiekapitalet ochägare till med dem förbundnamer av

juridiska närståendeoch reglerna enhandskrediter. Myn-samtpersoner om
dighetstillsyn bankinspektionen hållerfortlöpande sigutövas attgenom
underrättad bankens kreditgivning och har befogenheter inskrida vidattom

missförhållanden;upptäckta inspektionen skall också revisorer i ban-utse
ken.

På grund vad jag anfört jag de kommittén föreslagnaattav anser av
ägandebegränsningarna inte behovet påkallade såoch dettaär mycketav

någramindre olägenheter det slag kommittén befarar intesom av som
påvisas.kunnat

Utländskt7.4.8.2 ägande svensk banki

Jag instämmer i kommitténs argumentering begränsat utländsktatt ett
ägande de bankaktiebolagensvenska bör möjliggöras.av nu

Den kommittén föreslagna regleringen blir emellertid tekniskt ochav
krångligpraktiskt vilket sammanhänger med den föreslagna generella ägan-

debegränsningen. sådanOm begränsning likväl skall införas, bör denen
anknytas till röstvärdet för samtliga aktier i stället för till aktiekapitalet.
Begränsningen dåbör för alla banker storlek vid 10 °osättasoavsett av

Därigenom frågaröstetalet. skulle i utländskt uppnåsägande den för-om
enklingen bankerna kunde fria aktier %motsvarande 20 aktie-att utge av
kapitalet och 10 % röstetalet. Man skulle därmed olägenhet förutanav -
syftet begränsa såväl påägandet hand det sammanlagda utländ-att en som
ska inflytandet i svensk bank undvara det kommittén föreslagnaen av-

med tillståndsprövning. Vidare bortfaller det praktiska problemetsystemet
tvåmed slags aktier i utländska händer, nämligen dels fria aktier och dels

bundna tillståndsaktier; svenska myndigheter behöver inte kontrollera
hur de i utlandet befintliga aktierna överlåts.

8.3.5.8 Bankägda kreditmarknadsbolag

Kommittén föreslår bank i viss fårutsträckning sig i kredit-att engagera
marknadsbolag i syfte möjliggöra risktagande i finansierings-störreatt ett

tillåtasverksamheten vad kan självai banken.än Jag dettasom anser
tillfredsställande. Emellertid har kommittén till den riskfyllda verksam-
heten, enligt min mening felaktigt, hänfört dels förvärv aktier vid riktadav
emission för skyddande fordran, dels fastighetsrenting.av
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frågal nämnda aktieförvärv finns huvud ingen risk; detöver tagetom
bokförda värdet aktierna torde vid emissionen i lika medstort settav vara
noll. En förlust alltså redan gjord,är varför utvecklingen i stället enbart kan

tillväxt och utdelning. bordeDet insättarskyddet i bankmot gagna mera
sådan fårtillväxt tillgodogöras banken i stället för föras tillattom ettav

dotterbolag.
Fastighetsrenting i praktiken väl etablerad finansieringsverksamhet.är en

Sådana riskinslag för bankernas vidkommande kunde motivera attsom
verksamheten jämställs med aktiekapitaltillskott och riskfylldannan mer
finansiering finns inte enligt min mening. Fastigheter på andraanses om-
råden kreditgivning goda säkerheter.av som

Jag därför tillräckliga skäl inte finnas för förbud för bank attanser
sig dessa områden.engagera

8.3.6 H ypoteksinstituten

De nuvarande finansbolagen och kreditaktiebolagen skall enligt kommit-
téns förslag inordnas under associationsform. Till skillnadgemensamen

kommittén jag vad kommittén benämns hypo-ävenmot attanser som av
teksrörelse dvs. Stadshypotek och Landshypotek bör hänföras till- -
denna associationsform. Skälet för denna min uppfattning dessaär attnya
två hypoteksinstitut konkurrerar och skall konkurrera med de övriga
instituten och detta f.n. inte sker på lika villkor.att

Stadshypotek har sålunda avsevärda konkurrensfördelar. Dess kostnader
för grundfonden jämföra med kreditaktiebolagens kostnader för aktie-att-
kapitalet obetydlig; endast 0,33 år,är % avgift dessutom ärper en som-
skattemässigt avdragsgill. hellerInte betalar Stadshypotek vinstdelnings-
skatt. När det gäller kapitaltäckning har Stadshypotek möjlighetstörre att

avdragsgilla tillgöra avsättningar och säkerhetsfond, dvs. till egetreserv-
kapital.

Kommittén ifrågasätter inte Stadshypoteks grundfond bör avvecklas iom
med utestående låntakt förfaller till inlösen. Vidare föreslår den allaatt att

bostadsinstituts upplåningsregler med kapitaltäckningsregler likarta-ersätts
bankernas.de med Dessa ställningstaganden biträder jag. Emellertid har

kommittén inte någralämnat förslag rörande Stadshypoteknärmare och
Landshypotek; det föreslås särskild utredning härom.görsatt en

Jag de berörda, kommittén inte slutbehandlade frågornaattanser av om
konkurrensen mellan de båda nämnda instituten och övriga bostadsinstitut

så viktiga för hela kreditmarknadenär de bör lösas Erforderligtatt snarast.
utredningsunderlag bör därför framskaffas så dessa frågor kan lösasatt
inom för statsmakternas vidare beredning kommitténs övrigaramen av

såförslag. Innan skett bör enligt min mening inte ytterligare förbättringar
Stadshypoteks konkurrensförutsättningar komma i fråga; någoninteav

ytterligare ökning grundfonden och inte, kommittén föreslår, inför-av som
ande möjlighet för Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken för-attav

aktier eller andelar ivärva organisationsbolag. Eftersom Stadshypotek med
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kapital under skatte-byggamedverkan kunnat avsevärtett egetstatens upp
grund-Stadshypoteksgynnade former bör vidare enligt min meningmässigt
övrigamotsvarande bankernas ochfond belastas med kostnadersnarast

instituts kostnader för det kapitalet.egna

fondkommissionsbolag och9.6.10 Kapitaltäckning i
banker

kommitténfråga kapitaltäckning i fondkommissionsbolag harI ut-om
föreslåsmed de reglerarbetat förslag i överensstämmerett stort somsom

föreslås för dessa ipå likhet med vadför andra institut marknaden. I som
ej organisations-fråga aktie- och andra innehavkapitaltäckning förom

såväl fondkommissionsbolag iaktier iskall 24 °o täckning krävas som
han-% bankerfondkommissionsbolag och 8 ii dag 20% ibanker; krävs

finansiell styrkamed olikadelslagret. Eftersom det här gäller institutioner
kapitalkra-möjlig beträffandenågon rättvisande gradering inteoch helt är

100tilltillåtna handelslagret maximeratjag så det högstakan länge ärvet
i denna del.milj.kr. kommitténs förslagacceptera

inregistreradekredit fondpappersäkerhetFör övriga placeringar mot av
6 % förfondbörsen föreslår °o kapitaltäckning i dagkommittén 8vid mot

alltså för-% banker, för bankernafondkommissionsbolag och 4 för en
eljest motiveratinte rimligt ellerenligt min meningdubbling. Det attär

pålån säkerställda dettagälla förkapitaltäckningskrav skall ärsomsamma
skulle denna för-Såsom kommittén redovisatför blancokrediter.sätt som

påbankaktiebolagens del, räknatkapitaltäckningskravet fördubbling av
600kapitaltäckningskrav med sammanlagtårs ökat1986 siffror, medföra ett

grundläggandeeffekt kommitténsalltför kraftigmilj.kr. Detta är aven
på marknaden.lika för alla institutkapitalkraven skallsynsätt att vara

kapitaltäckningskravetdet nuvarandemening bör i ställetEnligt min om
% eller 6 % gälla för alla.fondkommissionsbolagen sänkas till 4% för6

avseendeföreskriftsrättBankinspektionens12.6.2.4
enhandskrediter

framhåller, central be-kommitténEnhandskreditbestämmelsen är, avsom
bank.upprätthålla sund affärsrörelse idet gällertydelse när att enen

be-bankinspektionen skallföreslår ändringendenKommittén att gesnu
förställetbindande föreskrifter imeddelai dettafogenheter ämneatt

råd.allmänna
enhands-bankens intressesjälvfallet i rätt avvägaDet ligger eget att

detandelenhandsengagemangetsdärvid intemånga fallkreditema. I är av
ochlåntagarefastmeravgörandekapitalet det ärriskbärande utan vem som

andra länderförhållandena i flera ärJämfört medställs.de säkerheter som
bankerna. Dede svenskai relation tillmånga företag mycketsvenska stora

kreditöns-ibland införoch andra skälställs dettasvenska bankerna storaav
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krediterplacera hoskemål från svenska företag; alternativet för dessa är att
frågaibegränsningarutländsk bank inte underkastadär omsom samma

får godtagbaravadenhandskrediter. Inom för en-anses vararamen som
efter skiftande för-erfordras därför möjlighet till anpassninghandskrediter
onödigtvis går deså företaghållanden, bl. inte kreditgivningen tillatta.

förbi.svenska bankerna
frånockså i enskilda fallförutse behovet avvikelseKommittén enavsynes

för enhandskrediter.föreskrift i form procentuell regeltänkt av en
på bankinspektionen redantill det vilketMed hänsyn sätt nunoggranna

följande möjligheter tillföljer kreditengagemang, med däravbankernas
något behov införadet enligt min mening inteingripande, finns att en

avvikelsemöjlighet vilken underordning bindande föreskrift jämtemed -
nuvarande ordningenförhållanden måste -i stället för denalla generösvara

rådmed allmänna i ämnet.

sakkunnige RydhSärskilt yttrande Janav

KMK pågåttarbete har under periodKreditmarknadskommitténs somen
förändringar den svenska kredit-omfattande strukturellapräglats avav

förändringar har inneburit lagstiftning ochmarknaden. Flera dessa attav
härpåfått vad redan skett. exempel denpraxis sig till Ett äranpassa som

GotaGruppenkoncernbildning tillskapatsform finansiell attsom genomav
fått möjlighetbildades. Utländska banker har under utredningsarbetet att

företagssfärer etablerat sigSverige. Internationella och svenska harverka i
på finansiella marknaden.den

åtskilligaförsäkringsbolag och banker vidGränsdragningen mellan har
fåror.följa traditionella exemplettillfällen visat sig inte längre Det senaste

härpå finansiell koncern med Trygg-Hansauppbyggandetär stor somav en
huvudintressenterna.en av

diskussionen den kommande europeiska in-åretDet harsenaste om
konsekvenserna för det svenska banksys-därav följandetegrationen och de

påtagligfått aktualitet.temet en
kredit-den svenskaförutsättning för de förändringarEn ägtsom rum

pågående denhar varit den samtidigt liberaliseringenmarknaden av sven-
förefter direktivkreditmarknaden. KMK emellertid arbetatharska som

förâldrade.strukturfrågor sig Kom-dessa visatbehandlingen stora varaav
områden kommit dehar därför påmitténs slutsatser flera tvärtemotatt

fåönskemålen bör ökade möj-själv uppställda bankernakommittén attav
ligheter konkurrera.att

till vissa formella för-de strukturella frågorna enbartKMK har i sett
på bankområdet iifrånhållanden. Kommittén har bortsett konkurrensenatt

lång banksfärer. I dettasedan tid tillbaka mellan olikaSverige sker sam-
år publicerademed hänvisa till den under fleramanhang räcker det att

Ägarna Påbörsföretag. denmakten i Sverigessammanställningen och
påtagliga. gällermarknaden dessa tendenser Dettainternationella är än mer

EG-området.särskilt inom
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gällerKMK:s slutsatser vad de centrala strukturfrågorna lämpar sig där-
för mindre underlag förväl lagstiftning på området. En vidare analyssom
bör ske och ligga underlag för de förhandlingar Sverige har föraattsom som
inom för den fortsatta anpassningen till EG. I denna bör ingåanalysramen
också politiska bedömningar och avvägningar bl. den roll de olikaav a. som
intressesfärerna har i det svenska och internationella Utgångs-systemet.
punkten bör därvid förstärka de olika bankgruppernas konkurrens-attvara
förmåga inom och landet.utom

Mot denna principiella bakgrund vill jag därtill i följande frågor anmäla
avvikande uppfattning KMK:s förslag.mot

sparbankGarantikapital i

Kommitténs förslag till garantikapital i Sparbank ansluter sig väl till de
framförtstidigaresynpunkter Svenska sparbanksföreningen. Somsom av

också framhåller inteKMK heller garantifond någon för Sparbankenär ny
KMK:sform för kapitalanskaffning. förslag modernisering ochär en an-

bestämmelser.passning nuvarande tillstyrkerJag därför förslagetattav
omgående föremålblir för lagstiftning.

Efter avslutatdet kommittén sin behandling frågadenna haratt av
emellertid den Cooke-kommittén avgivit Cooke-kommit-sin rapport.s.

definition påténs kapital föreslagnahelt de KMKeget motsvarar av
bestämmelserna garantikapital för sparbank. internationellaDe regler-om

dock ytterligare påökar kraven kapital. finns därför inteDetegetna
anledning begränsa sparbanks möjligheter anskaffa riskka-att att externten lpital till 50 % sparbankens fonder. Någon sådan begränsning finnsav egna

linte det gäller affärsbankemas möjligheter nyemittera aktier.när att
1många gångerTvärtom nyemission påstyrkedemonstrationanses en vara en

marknaden. Jag därför den KMK angivna begränsningen förattanser av j
sparbank och föreningsbank bör utgå.

ocksåI detta sammanhang vill jag jaganmäla ansluter mig till sakkun-att ,lnige Per Schierbecks synpunkter förlagsinsats i föreningsbank. Detta kan
i föroch sig innebära konkurrensfördel för föreningsbankerna. Jagsägas en

förhållandedock beredd detta eftersom jag i övrigt delarär att acceptera j
den principiella utgångspunkten fåvarje associationsform skall utnyttjaatt
sin företagsforms möjligheter.egen

fördelar följerVissa med aktiebank. Börsnoteringen och till-att vara
gången riskkapital aktieemission härpå.till och exempel Motsvarandeär
möjligheter står föreningsbankernainte till buds. I stället bygger dess verk-

på då fåsamhet det kooperativa medlemsintresset och bör utnyttja denman
möjligheterföretagsformens till kapitalanskaffning. Sparbankens företags-

form påbygger oberoende och integritet. Sparbankens anskaffning egetav
kapital löses KMK:s förslag till garantikapital. Ingen kan heller igenom

påfortsättningen köpa sparbank eller skaffa sig intresse isätt egetannaten
sparbanken.
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Ägarbegränsning bankaktiebolagi

föreslår ägandetKMK omfattande regelsystem begränsar i svenskaett som
bankaktiebolag. Jag har förståelse för den KMK redovisar för detoro som
svenska banksystemets integritet. De kommittén föreslagna reglernaav
träffar emellertid endast i ringa utsträckning de målen.avsedda KMK:s
formella på debatthar detta område uppenbara brister.synsätt Den som
under åretdet pågått ägandet affärsbankema har i självasenaste om av
verket koncentrationenbidragit till öka ägande och makt i svenskaatt av
banker. De tidigare självständiga affärsbankema Wermlandsbanken och
Skaraborgsbanken ingår i GotaGruppen. Med kommitténs förslagnumera

Östgöta Bankstår Enskilda Skånskaoch Banken på tur.
förslag påverkarKMK:s huvud inte deöver verkliga maktsfärernataget

S-E-Banken och Handelsbanken med sina närstående intressen. För den
alltmer privatiserade PKbanken KMKdärtill särskiltgörs undantag.ett

ifrånbortser formellt spritt ägande och med hjälp korsvisaatt ettgenom av
konstruktioner påtagligt demonstrerat GCFA-banken, Pro-senast av-

och den finska Kansallis Osaki behållerPankki samverkandeventus -
intressegrupper sitt i de svenska storbankerna.engagemang

Det heller inte självklart sådantär ägandesamband ochatt ett mot-
svarande affärsmässiga samarbete någoti sig negativt. Uppbyggnadenär av
det effektiva näringslivetsvenska hade sannolikt inte kunna komma till
stånd det samarbete skeddenära mellan svenska bank- ochutan som
industriintressen.

Samhällets kontrollmöjligheter omfattande. Den svenska bankinspek-är
tionen effektiv. Informationen till allmänhetenär och marknaden kan där-

förbättras. Det borde införas skyldighet för svenska affärs-emot ex. en
banker tertialvis vilka intressen stårägarmässigt bakomatt rapportera som

bank.resp.
KMK:s förslag viktigastrider principer äganderätt, kan troligenmot om

komma i konflikt den internationellamed lagstiftningen och tenderar att
sudda skillnaden mellan olika företagsformer bankmarknaden.ut

Jag avstyrker därför KMK:s förslag i denna del.

bankersSvenska sidoföretagiengagemang genom
bransch- eller Centralorganisation för bank

förslagKMK:s i detta avsnitt bygger hastig och förenkladyttersten
analys. påKonkurrensen den svenska kreditmarknaden har jag tidigaresom
framfört präglats samarbetenära mellan de privata affärsbankemaettav
och deras sfärer investmentbolag. någotFormellt ingen affärsbankägerav
investmentbolag eller industriföretag. Omvänt gäller stiftelser, invest-att
mentbolag och industriföretag har betydande intressen i olikagemensamma
bankaktiebolag. En bankinspektionens viktigaste uppgifter har varit ochav

kontrollera beviljningär krediter och andra affärsuppgörelser skeratt att av
så inte insättarskyddet kommer i fara. Denna kontroll har fungerat braatt



särskildaoch yttranden348 Reservationer SOU 1988:29

och har tillsammans med bankernas intresse integritet gjort deteget attav
svenska banksystemet präglas stabilitet.storav

Under 1970-talet har sparbanksrörelsen och i viss utsträckning också
föreningsbankerna sina intresseorganisationer på motsvarande sättgenom

sig i det svenska näringslivet. Till frånskillnad de traditionelltengagerat
storindustribetonade affärsbankerna har Sparbanksföreningen sittgenom
dotterbolag, Sparbankernas Förvaltnings påAB, koncentrerat sig upp-
byggnaden den regionala företagsamheten. Några företagare har fått ettav
alternativ till storbankssfärerna.

Uppbyggnaden Sparbankernas Förvaltnings SFABAB har skettav
medel Svenska sparbanksföreningen erhållit och förräntatgenom som un-

der sin 90-åriga verksamhet.nära Aktiekapitalet 35utgörsatsatsnu som
milj.kr.

Följande förutsättningar gäller:
Ingen sparbank har tillskjutit riskkapital eller i Övrigt med sinaär-
medel ansvarig för verksamheten.
Ingen verkställande tjänsteman någoneller anställd i ingårsparbank i-
SFAB:s styrelse.
Ingen enskild sparbank kan lika litet S-E-Banken eller SHBsom- -
beordrar sina investmentbolag beordra affärer i SFAB.-
SFAB:s styrelse tillsätts Svenska sparbanksföreningen styrelse. Iav-
sparbanksföreningens påstyrelse 28 ledamöter ingår majoriteten
ledamöter förtroendevalda från samhällets olikarepresentanterav
delar. Svenska sparbanksföreningens styrelse och dess integritet har
tidigare ifrågasattsaldrig och kommittén har heller inte visat att
SFAB:s skulle innebära risktagande någonförettengagemang spar-
bank.

KMK:s förslag träffar huvudsakligen sparbanksrörelsen. De privata in-
tressesfärerna lämnas opåverkade. Föreningsbankerna kan ordna sin verk-
samhet via LRF. KMK:s sparbanksföreningens insatserargument att om
tillåts skulle affärsbanker hitta på motsvarande konstruktioner, enbartär en
konstruktion. Poängen affärsbankerär sin företagsform inteatt genom
behöver någon sådan konstruktion.

KMK:s förslag särskiltär anmärkningsvärt det inte berör deattgenom
privata affärsbankerna och deras stiftelser se diagram 1-3. Däremot under-
känner KMK den ideella föreningen, Svenska sparbanksföreningen och
dess i relation till de maktblocken mycket marginella insatser.stora

ÄrKMK:s förslag därtill principiellt fråga.viktig förenligtdetreser en
Årmed svensk föreningsrätt förbjuda viss slags förening aktieratt ägaatt

det möjligt förbjuda bank medlem i viss slags föreningatt att vara
Om KMK:s förslag genomförs skulle Svenska sparbanksföreningen tving-

Äröverlåta sina investeringar till privata intressen. Proventus, Andersas
Wall eller Erik Penser bättre och obeoende ägaremer

Jag avstyrker KMK:s förslag till särskild lagstiftning bransch-avseende
och Centralorganisation för bank.
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Diagram I

SHB-sfären
Siffrorna i diagrammet The numbers percentages.röstprocent. represent voteanger

SHB:sSHB:s SHB:s
personaistifteisepensionsstiftelse pensionskassa

Tore Browaldhs WallandersJan
Okt°9°estiftelse stiftelse

SHB:s aktiefonder, aktiesparfonder och allelhansfonder

Trygg-Hansa 5
Skandia 5
SPP 4,9SHB 20-2VolvoSCA Aga Foksam 21
WasaFörs 1,624 18 6 32 ‘ Skandia int. 1M5555 RN05 Länsförsbol. 0.6

T25 £12314.9
13,5 14,9

-- 31,3 4—.Bahco5,7Industrivärden
1-—-—-—

46,7
54,1 37.2

FermentaDacke_..
7,8

Aktiv Placering

53,1

4613Thorsman

Fyra Kempe MattsS-E-B-sfären Wallenberg-sfären
stiftelser Carl

39 72° 26,3 9,2
46Beijer Industries f d Argentus Mono

l36,1 10,3
10° 10°Y26.2 6.

461.Anders wa Duni Holmen IggesundMunksjö
medstiftelser

Ägarna SverigesSven-Ivan Sundqvist, och Makten i Börsföretag 1988, Uppdaterat 880630per
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Diagram 2

Wallenberg-sfaren
numbers gercentages.;The votereEresentröstgrocent.Siffrorna i diagrammet anger

35:7 0.7Investor
’ ‘inkl Duba

Wallenberg-fonder l‘
5050 Peteroch stiftelser :

100 Wallenberg
C310’ .Pamcla Thisbe medAlice Wallenbergs stiftelseKnut

släktfamiljMarianne Marcus o.
5° ochWallenberg stiftelse

bolagenMOAminnesfondWallenbergs
NittonEskla,Ovriga Wallenberg-stiftelser 1,331,9 providemia

4--—:’ -minkl Vectura

0.522 Export-Invest
I 4--inkl Extoria

—j

LN14.3_pä; Astra BohusbankenStockholm-Saltsjön

40,8 32,18,3CODCOAtlasÖ S.E-Banken AaLaVa|.

f 25-4PoholaKansjamsManeberg-Skanska-sfaren
Lundberg-sfarenWW W513§29 $33292Samhälls-6,3 --——- Skandia39, -SKF 4 25sfären lncentivei

718 Saab-Scania ç 94A
LM Ericsson42 3 + 8A Orrefors318T9 48 --- Sila

581
ç 132m31543SHB Hasselblad35 . Storasfaren sfaren —p

7556 ’2,7 25,7 GarphyttanISPP 6,2 2139,7 I91 ASe — IndustrierSkandia 3,5
+49 +485+50 . 145,3

g A ElectroluxBrown BoveriAsea Esab

ÄgarnaSven-Ivan Sundqvist, Sveriges 880630och Makten i Börslöretag Uppdaterat1988, per
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Diagram 3

Weil-sfären

Siffrorna i diagrammet Thel röstprocent. numbers percentages.represent voteanger

Robert Weil med familj och bolag

Gablie M‘° SPP AMF 5 9Ummz Kamms lnvesterings-

L banken 5,1
12.2 9.678.2 Wasa Förs 5,1

W99 Hansa 4 5-Well Invest

54,1 14.9% kapitaletav

Prove ntus 3,7%äger röster och 7.0% kapital i sig själv

47.5 Kansallns- Kansallis
Mats banken narstáendeparatorGabrielsson
{59,5 T 49,577

Datatronic Pehr Lagerman

5,2

Skaraborgs-Wermlands-Hagglöf.. . Ponsbach Gotabanken
banken banken

aa’5ba&quot;iVeST‘9mb3&quot;k affärsbank iaftärsbank
100 100 via option 10010D
Gota Kapital- i

Glgab-Gota finans. ABBjurfors. ABförvaltning AB
leasing mm bostadstinansienngfastighetsmäklaregktiefonder

ÄgarnaSven-Ivan Sundqvist, och Makten Sverigesi Börsföretag 1988, Uppdaterat 880630per
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ordförande, ochFörbud för ordförande, VDvice annan
huvudsakligadelegat ledamot företagiatt varsvara

förvalta aktierverksamhet består bl. i atta.

VD ellerdirekt olämpligtKMK:s uppfattning det oftaJag delar är attattom
styrelsen förengagerad ledamot idelegat i bank samtidigt är ettsomen

emellertidKMK harföretag i vilket banken har omfattande engagemang.
och förvaltnings-begränsat sin Förbudet gäller enbart investment-analys.

tillåtet fördet fulltföretag. rörelsedrivande företag VolvoI är ensom ex.
förbudtill utökatingå förslagdelegat i styrelsen. KMK:sVD eller attannan

träffar där-ordförande ordförandeför jämväl heltidsarbetande och vice
börsnotera-område. de svenskaigenom mycket marginellt Flera storaett av

mångainvestmentdelde och rörelsedrivande företagen i sin större änär
investmentbolag.rena

sparbanksstäm-ordförande väljs vidordförande och viceSparbankernas
några dedet iUppdraget förtroendeuppdrag, störreävenär ett avomman.

heltidssysselsättning.sparbankerna i dag har kommit bli näraatt en nog
på kanläggasKMK:s förslag innebär restriktioner kommeratt att vem som
förslaget ickeuppfattningordförande i sparbank. Enligt min utgör envara

önskvärd begränsning i det demokratiska systemet.
förslag i dennaavstyrker jag KMK:sMed till vad anförtshänsyn som ovan

påtalai sakföreslår får möjlighetdel och i stället bankinspektionen attatt
hinder intebörstyrelseuppdrag. Under alla omständigheterolämpliga resas

väljaordförandeför sparbanker och föreningsbanker representan-att som
iledamöterbland sina övriga uppdragbland allmänheten dessa ärter om

investment- ocheller förvaltningsföretag.
ochfinansförvaltningfråga försäkringsbolagenshypoteksinstitut,I om

med vadjagobligationerkreditmarknadsbolagens instämmerrätt att utge
Schierbeck.framförs sakkunnige Persom av

SchierbecksakkunnigeSärskilt yttrande Perav

strukturutredning för denbetraktaKMK enligt sina direktivär att som en
bristmeningkreditmarknaden. därför enligt minsvenska Det är stor atten

beträffan-områden därhänpå viktiga lämnar utvecklingenKMK flera ex.
finansverksam-finansrörelser,försäkringsbolagensnäringslivsföretagensde

visserligenavsnitt har KMKhypoteksinstitutens inriktning. I dessahet och
åtgärder till andraöverväganden ochgjort goda analyser lämnattyvärrmen

utredningar.
position högstslå de olika bankgruppernassig önska vaktKMK säger om

samhälleligatill derasmed hänvisning bl.i den finansiella hierarkin a.upp
reglertillgodosedda delsintressen bliuppgifter. Bankernas omgenomavses
likvärdigatillämpningbankverksamheten delsliberalisering för avgenom

KMK:s förslaguppfattning uppfyllerkonkurrensförutsättningar. Enligt min
Ökande finansiellamålsättningar. andelar desagdainte till alla delar av

utanför banksyste-utvecklasmarknaderna torde komma fortsättaatt att
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och ilivförsäkringsbolagikreditmarknadsbolag,bankägdai ickeex.men,
tillför ensamrättenbetalaharbankernapris attDetindustrikoncerner. som

riks-iupplåningsrättenexklusivaoch denfrån allmänheteninlåningen
hållaförKostnaderna attansvarethögt.därmed bli förtenderarbanken att

glesbygd kompenserasiframför alltrikstäckandeserviceochkontorsnät -—
påbankernaförfrihetenbegränsade att nyadentillräckligt ageraav

centraladedelförsåledes stormarknader. Jag attfinansiella avenanser
lösningar.tillförslagåsidohar lämnatsstrukturproblemen utan

majori-KMK:sanmälafår jaganförda mottill dethänvisningMed ovan
avsnitt.nedanståendeiuppfattningavvikandetetsförslag

förlagsinsatserFöreningsbankernas
centralaiförlagsinsatserjagmajoritetkommitténs atttillI ansermotsats

kapitaltäckningssyn-kapitaläktaföreningsbanker bör eget uranses som
FörbundFöreningsbankersSverigesutvecklatshärför harSkälenpunkt. av

vill jag sägabetänkandet. Därutöveri7.3.5.2avsnittiSFF och återges
följande.

förlagsin-ställningstagande ärkommittémajoritetens attHuvudskälet för
inne-såväl bankenkanformellt uppsägasochtidsbundna somavärsatser

förlagsinsat-kommitténhävdarinnebär attår.fem Dettaefterhavaren --
såväl aktier ifrånskillnadtillbanken,tillbindningalltför lösligfår enser

sparbanksför-enligtsparbankgarantifondskapital iochbankaktiebolag
förslag.eningens

tillräckligtdetinte är ettattdettarespekt för argumentJag har ansermen
följande.anföravillJagförslag.SFFsavstyrkantillskäl av

i formskerföreningarekonomiskaikapitaltillskott avMedlemmarnas
medlemmenså längekvarstår i föreningeninsatser,obligatoriskadels som
medlemmenutbetalaskan attutanfrivilliga insatser,delskvarstår, som

Någralagstiftaren.harDetta accepteratsföreningen. systemlämnar av
förekommit. Detaldrighittillsharstabilitetinsatskapitaletsförfarhågor

möjlighetinsatserfrivilliga somutbetalningunderstrykas enskall att av -
hinderfår skeinte1974lagändring uromintroducerades genom en -

intro-Förlagsinsatsinstitutet,uppstå.kapitaltäckningssynpunkt skulle som
mening,min natur-enligt ettkooperationsutredningen utgör,ducerades av

deförregelsystemetin ivälochinsatsertill vanligakomplementligt passar
föreningarna.ekonomiska

från andrakapitaltillskottbehovÄven hafrån tid tilldessa kan avannan
ända-dettaförjusttillkommitharFörlagsinsatsinstitutetmedlemmar.än

kapitalför-sinsjälva klarathittillsföreningsbankerna,centralamål. De som
ikapitalkravenökadedemedkommertillfredsställande sätt,påsörjning ett

på kredit-institutionernadeanlitabehöva äventroligen storaframtiden att
skekunnaskulledetta intekapitalförsörjning. Attsinmarknaden för egen

föreningarnaekonomiska ärdeförjustinstrumentmed det anpassatssom
sidakommitténsfrånunderkännandeindirekt avinnebärochmärkligt ett

Dettabankverksamhet.bedrivalämplighetföreningens attekonomiskaden
intejagkan acceptera.
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Rent formellt kan förlagsinsatser lösligt knutna tillanses vara mer
centrala föreningsbanker aktiekapitalän till bankaktiebolag och garanti-
fondskapital till Sparbank eftersom förlagsinsats till skillnad från aktier och
garantifondskapital kan sägas innehavaren. I praktiken behöverupp av
dock inte skillnaden så eftersom det intestor finns något legaltvara hinder
enligt förslaget Sparbank uteslutandemot att emitterar garantifondskapital

inlösningsbart.är Med sådant förfarandesom skulleett garantifondskapita-
let placerarens synpunkt i praktiken kunna betraktasur uppsägnings-som
bart, vilket skulle kunna betydelse likviditeten i placeringenvara av om vore
dålig, dvs. fungerande andrahandsmarknad inteom etablerades.en Mot-
svarande synpunkter skulle kunna anföras beträffande inlösningsbara akti-
er.

Med detta vill jag naturligtvis inte säga jag någon sparbankatt tror att
uteslutande skulle inlösningsbart garantifondskapital.ut Inte hellerge tror
jag detta skulle erforderligtatt för skapa garanti föratt placerarenvara att
kan komma placeringen. Jag nämligenär övertygadur fun-attom en
gerande andrahandsmarknad kan och måste etableras. Detta är näm-- -
ligen avgörande betydelse för de bankerav blir beroende in-som av
stitutionerna på kreditmarknaden för sin kapitalförsörjning.

Jag hävdar förlagsinsatskapitalet iatt realiteten lika bundetär till
banken aktiekapital och garantifondskapitalsom även det formellt ärom
uppsägningsbart. Om central föreningsbank, beroendeär för-en som av
lagsinsatskapitalet, drabbas uppsägning har banken all anledningav en

söka övertyga innehavarenatt eller potentiell placerare detannan om- -
affärsmässigt kloka i behålla placeringenatt alternativt gå in i placeringen. I

sådan situation finns naturligtvis riskenen bankenssett synpunktur att-
kostnaden för förlagsinsatsen blir relativt hög. Detta saknar emellertid
betydelse för den här diskuterade frågan. Jag således bankenattmenar -det nödvändigtär alltid kan behålla,om eller skaffa förlagsinsats-nytt-
kapital, banken beredd betalaär det pris marknadenom kräver för kapita-
let. Jag medger det finns situation däratt mitt inte hälleren resonemang
fullt nämligen bankenut, befinner sig i renodlat krislägeom ochett är
praktiskt konkursmässig. sådantaget I situation detär troligen frågainteen

skaffa förlagsinsatskapitalatt nyttom behålla detutan redanattsnarare om ‘
isatsade.

Detta problem kan iemellertid lagtekniskt lösas mycket enkelt på samma
sätt redan gäller beträffande k. överinsatser frivilligasom insatser,s.
nämligen föreskrift utbetalning fåratt endastgöras detta kan skeom om

banken får svårigheterutan att med kapitaltäckningen. Med sådanen
konstruktion blir förlagsinsatskapitalet inlåst banken verkligen be-om
höver det. Sett placerarens synvinkel blir uppsägningsrätten,ur inteänom
helt värdelös så i fall helt villkorad bankensvart kapitaltäckningssitua-av
tion.

Mitt förslag jag bättre deän kommittén diskuteradeanser vara av -
förkastade alternativen förlagsinsatsermen skulleattom- vara oupp-

sägbara från placerarens sida, eller skulle ha tvåatt för-typerman av
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För-frånouppsägbar placerarna.skullelagsinsatser, typ varavarav en
mark-flexibelt ochjagenligt min modelllagsinsatsen är ett meranser --

möjligheter sättastörreplacerarna attinstrument. Detnadsorienterat ger
förlagsinsatskapitalsådantutbetalatvinga bankenpå banken och attpress
verksamheten.fortsattaför dennödvändigtoundgängligeninte ärsom

skulle jaggodtasintemitt förslagandrahandsalternativSom ett om -—
endastuppsägningsbaraförlagsinsatser ärmeddock godta ett system som

detsådan lösning attsida. Kommitténsfrån bankens motargument en -
regeluppbyggnaden för deisystematikenframstå brottskulle motettsom

redan finnsförstå, detsvårt eftersomjagföreningarna harekonomiska att—
aktiebolag.aktier iinlösningsbaraförregelsystemett

naturligtvis inteinnebärförlagsinsatserbeträffande attståndpunktMin
förslagkommittémajoritetensföljerlagstiftarenmigjag motsätter att om --

inrättasparbankermöjligheterfår attföreningsbankercentrala somsamma
sparbanksför-detförmigdockvillgarantifonder. Jag att avreservera

inte iregelkomplexetgodtagnaikommitténochföreslagnaeningen stortav
funnitsemellertid inteharföreningsbankerna. Detföravseendenalla passar

regel-anpassningarochdetaljanalysererforderligatidtillräcklig göra avatt
förhållanden. förutsätterJagspeciellaföreningsbankernas atttillkomplexet

förslagkommitténssåväl under remissenkananpassningar görasdessa av
propositionsarbetet,underoch SFFsamråd mellan departementeti omsom

erfordras.det
del. Jagi dennatill majoritetsförslagetintejag migPå ansluterpunkten

begräns-den föreslagnaRydhsakkunnige Janlikhet medi attanser --
50 %högstgarantifonderinrättavad gällerningen rätten att av reserv--

framtidenikapitaltäckningsreglemaSärskiltrestriktiv.förfonden är om-
tillpresenterad ochframgått nyligenpåskärpas sättkommer att av ensom

Cooke-kommitténfrån den k.remitteradbankorganisationerna rapport s.
förstärkning deför ytterligaremöjligheteranledningfinns det öppna avatt

kapitalbaser.föreningsbankernascentrala

Ägarbegränsning bankaktiebolagi

ägandetbegränsari BALinförande lagreglerföreslårKMK avsomav
särställningbankersMotiveringen ärsvenska bankaktiebolagen.aktier i de

iinflytandefå dominerandetillåtasingen börangelägenhetenoch enattav
ägarkoncentration.bank genom

missförhållanden intedokumentationenuppfattning harminEnligt av
iså ingreppviktigtprincipielltkan motiveraden stegden styrka ett somatt

åberopatKMK-majoritetenDe maktargumentinnebär.äganderätten som
dessutombankaktiebolagiägarbegränsningsreglemamotiv försåsom synes

näring livsområden, vilketpå andra äranvända jämvälmöjliga attvara
varsamhet medDärtillbetänkligheter.starkaväcka storägnat att

iaktta ävenäganderätten ägetavseenderättsprinciperna att urangevara
synpunkt.internationell

ägarbe-bankinspektionens förslagremissbehandlingenUnder omav
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gränsning framfördes förslagetett starka iblandargument mot ägaresom att
kan värde för bank, bl. korrektiv ineffektiva bankled-vara av moten a. som

Ävenningar. KMK har för sin del anfört starka i vissa situationerägareatt
kan till andra aspekternytta ansett och därföratt väger ivara men tyngre -
enlighet med sina direktiv kommit till uppfattningen ägarbegränsningatt-
bör införas. Jag finner inte den bedömningen självklar.vara

På den svenska bankmarknaden verkar vid sidan bankaktiebolagenav
bankeräven i andra verksamhetsformer föreningsbanker medlemsägda-

och sparbanker stiftelser erbjuder alternativa ägarformer i konkur-som-
på marknaden för de bankkunder söker alternativ till aktiebanker.rens som

Jag regelsystemet för de svenska bankernaatt redan medanser nuvaran-
de lagstiftning tillräckligtär för samhället och bankkundernaatt garantera
fullgod insyn och kontroll. Exempel härpå oktrojprövningar,utgör de rest-
riktiva rörelsereglerna inkluderande kapitaltäckningsbestämmelserna, of-
fentlig tillsyn, samhällelig styrelserepresentation och krav på regeringsgod-
kännande styrelseordförande. Enär jag bedömer nuvarande regler iav vara
huvudsak tillfyllest avstyrker jag kommittéförslaget generella ägarbe-om
gränsningar i bankaktiebolagen.

Även jag i princip ägarbegränsningär kan jag denemotom acceptera
ägarbegränsning innebär ingen bankatt ellerutom staten,som annan-
moderföretaget i finansiell koncern -får 50 %äga aktiekapitalet elleren av

i bank. Detta innebär jag ansluter mig till tankenatt bankmer en attom en
inte skall kunna ingå i koncern andra intressen bankens.styrs änen som av
Jag delar uppfattningen bank inte skall kunna ingå dotterbolagatt ien som

industrikoncern.ex. en
För undanröja varje möjlighet sådanatt sak skulle kunna inträffaatt ären

det emellertid fullt tillräckligt reglera just detta och inget Omväntatt annat.
skulle det betyda eller företag skulle kunnaatt 49,9 °oägaen person av
aktiekapitalet i bank. Mot detta har jag inga principiella betänkligheter.en

Svenska bankers sidoföretagiengagemang genom
bransch- eller Centralorganisation för bank

Bakom SFF:s ifrågavarande verksamhet ligger de konkurrensförhållanden
råder på marknaden och andra bankgruppers motsvarande aktivitetersom

på affärsbankssidan indirekt de k. intressesfärerna, stiftelsergenom s. ex.
vilka har betydelse för affärsbankernasstor marknadskontakter och ut-
vecklingsmöjligheter. Eftersom dessa intressesfärer måste kommaantas att
bestå efteräven lagens ikraftträdande och för affärsbankernaväg attvara en
bevaka sina affärsmöjligheter så hade jag önskat i likhet med sakkunnige-
Jan Rydh KMK skulle ha förståelsevisat för ochatt godtagit behovet av-
motsvarande möjligheter på förenings- och sparbankssidan.

Jag vill därjämte understryka SFF:s i sidoföretag haratt engagemang av
SFF bedömts stridande lagen, har igångsatts relativt ochmotsom sent
närmast haft karaktären försöksverksamhet i avsikt försvara rörelsensattav
marknadsintressen. Verksamheten har hela tiden varit mycket blygsamav
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medenlighetiavvecklingföljer engagemangenDäravomfattning. att aven
svårigheteralltförgenomföras stora omkantroligen utanförslagKMK:s
förslagetdärför lämna utankanlång. Jagtillräckligtövergångstiden är

börinte sättasövergångstidenunderstrykasamtidigt attvillerinran men
ikraftträdandet.år efterdvs. 5föreslagitKMKdenkortare än som

ypoteksinstitutenH

angåendeanförtkommitténvadtillmigjag anslutaväsentligt kanalltI
fullföljt sinahabordekommitténdockJaghypoteksinstituten. attanser

förslagfram ettoch lagthypoteksinstituten merasomrörandeanalyser
Kommit-verksamhet.framtidahypoteksinstitutensreglerarfullständigt sätt

förmånliga skatte-utomordentligtdenanalysförtjänstfullgjorthartén aven
situationifått tidigare,hypoteksinstituten varsombehandling ensom

kredit-prioriteradåt k.sigägnadedå institutenannorlunda,radikalt s.
givning.

kommittémajorite-otillfredsställandemycket attdockdetfinnerJag vara
reservfondsav-hypotekensavskattningföreslåfrånavstånödgats att avten

vidmedgivitsavdragför vilkaochår 1984gjortssättningar t.o.m.som
förönskvärdvarithade attbeskattningsåtgärdsådanEninkomsttaxeringen.

ochbostads-detillförhållandeisärskiltkonkurrensolikheternaeliminera
kreditaktiebolagen.jordbruksfinansierade

kommitténskonstaterarenbart attkommitténintekan attJag acceptera
ingåfårvad-inklusive förslagenkapitaltäckningsregler somrörandeförslag
långunderhypoteksinstituten kommer atttill enlederkapitalbasen atti -

kapitaltäcknings-positionstarkarefå000-taletpå 2en bit in urtid en
bordeslutsatskommitténsDennamarknaden.påövrigasynpunkt än parter
rimligtillsyftandefram förslagläggaredan enkommitténha föranlett att nu

föreslås hypo-bordeexempel attTillmarknaden.konkurrensneutralitet
medochtill40-taletfrån börjantidenunderfonder,teksinstitutens avsom

tillendastkapitaltäckningssynpunktbeskattades,realiteteni1985 ur
före-redanbordeVidarekapital.äkta nubetraktas% finge eget50 som

ersättning förmarknadsmässigbetalaskallhypoteksinstitutenskrivas att
denstår helt klartdet atteftersom nuvaran-instituten,grundfonder istatens

marknadsmässig.avgiftår inte0,33 % ärersättningende --
hypoteksin-angåendespecialutredningenföreslagnakommitténDen av

anförtjagvadenligtbordeangelägenför sig ovanochistituten är men -
Effektensjälv.kommitténgjortsha avstruktureffekternaangående av-

radfårhypoteksinstitutenfrämstövrigt blir eni attförslagkommitténs nu
konkur-direktibedrivsverksamhetenimöjligheterlättnader och somnya

bankerna.däriblandmarknad,andramed parter sammarens
utredningenangeläget attmeningminframstår enligt ytterstDet somnu

framfördaKMKdeochskyndsamhet, syn-attmed störstabedrivs av
utredningen.ochdirektivenbåde itillanalyserna avochpunkterna tas vara

medkoordinerasutredningdennabetydelsefulltockså mycket attDet är
finansverksam-försäkringsbolagensutredningenönskadeKMKden omav

het.
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Försäkringsbolagens finansförvaltning
Som jag berört inledningsvis hade jag önskat KMK kunnat gåatt längre i
frågan främst livförsäkringsbolagensom finansförvaltning, jagäven om
måste direktivenacceptera inteatt lämnar möjligheterstora till genom-
gripande förändringar. Eftersom jag försäkringsbolagensattanser möjlig-
heter på kreditmarknadenatt agera de restriktionerutan och begräns--
ningar åläggs andra aktörer harsom direkt konkurrenssnedvridande ef--
fekter och därmed succesivt strukturomvandlande konsekvenser borde
KMK ha begärt kompletterande direktiv för kunna fullföljaatt sitt struktur-
uppdrag. Jag finner KMKs analys försäkringsbolagens finansverksamhetav

korrekt. För del vill jag understrykavara deegen uppenbara konkurrensför-
delar allagentemot Övriga institut på kreditmarknaden försäkrings-som
bolagen har beträffande avsaknad kapitaltäckningskrav,ex. rättav att
förvärva aktier och fastigheter, förmånliga Skatteregler, undantag från vissa
kreditpolitiska åtgärder Sammantaget detta försäkringsbolagenm.m. ger en
starkt gynnad ställning på kreditmarknaden. Bankerna å sin sida däremotär
förhindrade verka på försäkringsbolagensatt primära marknad. Dessa för-
hållanden har även utvecklats SFF i remissyttrande den 29av april 1988

försäkringsverksamhetskommitténsöver FVK betänkande Försäkrings-
väsendet i framtiden SOU 1987:58.

Enligt min mening detär mycket angeläget den KMKnu föreslagnaatt av
specialutredningen rörande försäkringsbolagens finansförvaltning bedrives
med största skyndsamhet och de KMKatt gjorda analyserna och fram-av
förda synpunktema till itas utredningsarbetet. Detvara är naturligtvis
nödvändigt därvidatt undersöka i vilken mån kan tillvarataman syn-
punkter i försäkringsverksamhetskommitténs betänkande. För delegen

jag dock FVKs betänkandeanser att i detta sammanhang enbart har ett
begränsat värde. Behovet samordning med specialutredningenav för hypo-
teken har berörts.ovan

En viktig fråga för utredningen bör behandla denatt k. bransch-vara s.
glidningsfrågan, dvs. möjligheterna integrera bank-att och försäkrings-
verksamhet. Jag det böratt prövas sådananser integrering skulleom en
kunna ske i former till fördel för de kundersom vore utnyttjar såvälsom
banker försäkringsbolag för sittsom sparande.

Kreditmarknadsbolagens obligationsutgivningsrätt
KMK föreslår auktoriseradeatt kreditmarknadsbolag skall kunna finansiera
sin utlåning kunna obligationslån.attgenom Det innebärge deatt nuvaran-
de kreditaktiebolagens och hypoteksinstitutens på områdetensamrätt för-
svinner och de nuvarandeatt finansbolagen, för närvarande defini-som
tionsmässigt förbjudnaär emitteraatt obligationer, likställs med kredit-
aktiebolagen. KMK har anfört rad starka skäl för förslageten jagmen anser

det finnsatt aspekt KMK borde haen tagitsom nämligen följande.upp,
I nuläget det såledesär endast kreditaktiebolagen och hypoteksinstituten

emitterar obligationer.som De emitterande instituten är samtliga ochstora
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hypoteksin-såsomfriståendeellerbankägdade ärsolventa, oavsett om
endastprincipi ettförvärvatsobligationernahartradition avstituten. Av

ochförsäkringsbolagenAP-fonden,såsomplacerare,professionellafåtal
Stads-såtillvidaförändratssituation atthar dennaUnder 1987banker.

hushållen.riktadeobligationer även motbörjat emitterahypotekskassan
hus-k.Troligen kommerframgångsrikt.varitdettajag erfarit harSåvitt s.

Andramarknaden.påinslagvanligarealltblihållsobligationer att ett
exempel.Stadshypotekskassanstroligenföljerinstitut

innebärahushållsobligationer kanförekomstenJag att av s.anser
för allamöjligheterföreslår lämnarKMKkomplikationer man somom
på kon-tänker närmastobligationer. Jagemitterakreditmarknadsbolag att

Stadshypoteks-probleminget närsjälvfalletsumentskyddsaspekten. Det är
hushållsmarknaden.påobligationermotsvarande institutellerkassan utger

naturligtvisharmindre valöreriobligationerförvärvarPrivatpersoner som
återbe-viljaförmåga ochinstitutsdessa attsig föranledningingen att oroa

säkralikabetraktaprincipilånebeloppet. Pengarna är att somtala som
bankmedel.

likaskulle kunnahushållenövertygademellertid inte lika varaJag attär
auktoriseradesamtligatillutsträcktesobligationsutgivningsråttentrygga om

auktorisationsprövningensjälvainnebärVisserligenkreditmarknadsbolag.
påbedrivaskommer ettbolagi dessa attverksamhetengaranti för atten

kreditmarknadsbolag kanvissaemellertid intehindrarseriöst Detta attsätt.
Jagåtaganden.fullfölja sinasvårigheterfådärmedoch attfå bekymmer

gradskillnad mellanklarmåste finnasfinns ochdetfallhävdar i att envart -
frågaikreditmarknaden,påinstitutövrigasidan, ochå ombanker, ena

verk-bankernasutgångspunkt ärLagstiftarens attför fallissemang.risker
kontrollsystemochrestriktionersådana attmedkringgärdasmåstesamhet

risk fördärmedochkonkurser attförnågon riskuppståfårdet inte ens
in-för övrigaRegleringenförlorade.kanbankinsättningarhushållens

så rigorösinte fulltrestriktivitetockså ärvisserligenpräglasstitut menav
banksidan.som

nämnda konsu-den härtagithabordeKMKdärförJag att uppanser
allmände konsekvenserutvecklatmentskyddsaspekten och närmare en

frågan iperifertKMK harinnebära. tangeratobligationsutgivningsrätt kan
obligationer,riskinnehåll iökatmöjligheterna ettett avomresonemang
KMK beröravkastningskrav.obligationsköparnasdrivervilket i sin tur upp

ratinginstitutet,bildadenyligendetförekomstenbetydelsevilkenäven av
till SRABstveksamjagdelfå. För ärSRAB, kanABSvensk Rating egen

förvärvarför privatpersonerskyddfullgottkonstituerarating kan somett
från riksbankensockså erinravillhushållsobligati0ner. Jag att manom

någotkanknappastframhållit riksbanken takommittéarbetetsida under att
emissionskontroll.sinförfråga inomi denna ramenansvar

tillstyrkakunnamig intejaganförtvad jagbakgrund enMot anserav
intei fallkreditmarknadsbolagen,för vartobligationsutgivningsrättallmän

möjligt kon-skulleHuruvida dethushållsobligationer. attvad varaavser
hushållsobligatio-åtskillnad mellanregeltillämpa görochstruera somen



360 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1988:29

ner och vanliga obligationer förvärvas professionella placerare kansom av
jag inte bedöma. En sådan ordning skulle jag naturligtvis Deacceptera.
professionella placerarna måste förutsättas ha kompetens bedöma riskenatt
med obligationer utgivna kreditmarknadsbolag. Jag vill betonaav minaatt
invändningar inte riktar sig hushållsobligationermot utgivna av nuvaran-
de kreditaktiebolag eller hypoteksinstitut.

Särskilt yttrande Per-Ola Janssonexpertenav

Ägande och rösträttsregler banki 4

Jag instämmer i vad sakkunnige Curt G. Olsson anfört kommitténsom
förslag begränsaatt rätten aktieräga i bank.att

Värdepappersmarknaden 9
Allmänna synpunkter

När jag i det följande talar värdepapper innefattar jag i detta ocksåom
sådana registrerade rättigheter för vilka inte utfärdats, vilka ärpapper men
avsedda för allmän omsättning.

Såsom kommittén utförligt beskrivit har den svenska värdepappersmark-
naden genomgått intensiv utveckling under 1980-talet. Vi har fåtten en
aktiemarknad bättre tidigareän kunnat hjälpa detsom svenska näringslivet

få erforderligt kapital.att Utvecklingen på penningmarknaden har bidragit
till kreditbehov haratt stora kunnat tillgodoses effektivt och med god
anpassning till kredittagarnas behov. Vid sidan dessa båda marknaderav
har fått marknader för k. derivativa instrument, främst optioner ochs.
terminer, vilka bl. möjliggöra omfördelningatt ocha. kontrollgenom av
risker bidrar till upprätthålla fungerandeatt värdepappersmarknad.en

Den utveckling under 1980-talet harsett kunnat äga inomrum ramen
för gällande lagstiftning och medverkan såväl banker fond-genom av som
kommissionsbolag. Vi har därigenom fått värdepappersmarknad prägladen

mångfald; olika aktörer småav typer och anknutna till andraav stora,-
företagsgrupper och fristående har kunnat konkurrera påetc. marknaden.-
För värdepappersmarknadenatt såskall effektivt möjligt medverka tillsom
den svenska samhällsekonomins utveckling detär vikt förut-stor attav
sättningarna för denna mångfald på marknaden inte inskränks.

Mot denna bakgrund vill jag närmare dels fondkommissionsbolagsta upp
inlåning, dels fondkommissionärs rebelånarätt värdepapper, delsatt kapi-
taltäckning i visst avseende. Slutligen jag frågatar upplysnings-upp en om
plikt i visst fall.

Inlåning på konto 9. 6.3

Kommittén har slagit fast inlåningsverksamhetatt skall få förekomma en-
dast i bank. Jag instämmer i detta ställningstagande.
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han-kombineranödvändigtemellertid attdetvärdepappersrörelsen ärI
medel. Detlikvidahanteringmedvärdepapperensjälva avteringen enav

värde-planeradeförförskottvärdepapper,försåldaförlikvidergällakan
medsambandilikviderellerutdelningarochräntorpappersköp, mottagna
handmåste kunnamedel taslikvida omSådanautbytenemissioner, m.m.

kanfondkommissionär görabank ärEnfondkommissionärerna. somav
fondkom-Ominlåningskonto. ettpåplacerasmedlen ettdetta attgenom

dvs.likvider, attkunders utanhanterarmotsvarandepå sättmissionsbolag
förslagkommitténs attenligtdockförutsättsbank,tilldemföra över en

garanteradeskalldeförsäkrade eller avattmedlen varaskall habolaget
konkurrensskillnaden attdenkommitténåstadkommerHärigenombank.

med kostna-belastasfrån banksskillnadtillrörelsefondkommissionsbolags
imedhasamtidigtbörbankgaranti. Manförsäkring ellersådanförderna

villkapitaltäckningpåavseendemedkommittén ex.bedömningen att
riskerlikartadesåpå sättfondkommissionsbolag attochbankerjämställa

rörelseform.gradmotsvarande oavsettikapitalmedtäcktaskall egetvara
lik-möjligtlångtsåharrörelsernaförförutsättningarlegalaandraOckså

affärsförbindelsestår idenskydd förföreliggerHärigenom ett somställts.
stårdenförgällermotsvarande det somfondkommissionsbolag sommed ett

bank.medförbindelsei en
konkurrens-åstadkommaförochkonkurrens attnyttigfrämjaFör att en

jagfondkommissionsbolag att nuvaran-ochbankermellan anserneutralitet
kundsmedfondkommissionsbolagkandenEnligtbehållas.ordning börde

påkravmedel nämnts utanlikvidasådanahandmedgivande som nuta om
någramedförtinteharordningNuvarandeförsäkring.ellerbankgaranti

dem.kunderna gagnatförolägenheter utan

9.6.4värdepapperRebelåning pantsattaav

möjlig-fondkommissionärerfärrealltutnyttjar9beskrivits i kap.Såsom
begagnatkommissionärerDevärdepapper.kunders somrebelånaheten att

vilka ärfondkommissionsbolag,företrädesvismöjlighet ärdennasig av
be-verksamhetsinfinansieraFörkapitalstarka attfrån ägare.fristående

säkerheter.ställadärvidbehöverochmarknadenpåkapitalskaffadehöver
begränsasvärdepapperkundersrebelånafrånhindra dem attGenom att

allvarligt sätt.rörelserföretags ettdessa
rebelåningmeningminenligtböraktörermångfaldenFör värnaatt avom

börbegränsningarNuvarandetillåtas.alltjämtvärdepapperkundersav
värde-omfattaskallendastrebelåningtillinnebär rättengälla. Det attdock

får interebelåningenförvillkoren varakund ochpantsatts avsompapper
måsteKundenvärdepapperen.kundenpå vilka pantsattdeänsträngare

kanfår Detske.rebelåningmedgeentydigt sätt attochpå klartockså ett
nack-någramedförtintesåvitt käntordningengällandedenframhållas att

kundkretsen.fördelar
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Kapitaltäckning fondkommissionsbolagi och banker
9.6.10

Jag instämmer i vad sakkunnige Curt G. Olsson anfört i detta avseende.

Upplysningsplikt 9.6.3
l

För komma tillatt medrätta den risk för intressekonflikt kan råda i detsom
fall fondkommissionär kommissionsaffärgör med står kom-motpart som
missionären föreslårnära, kommittén kommissionärenatt i sådant fall på
avräkningsnotan skall självinträde skett.att Härigenomange skapas emel-
lertid osäkerhet vilka civilrättsligaen reglerom skall tillämpas. Trans-som
aktionen med den närstående rättsligtär kommissionsaffär,sett en men
skall alltså självinträde, föruppges ett vilketvara andra regler skulle gälla

förän kommissionsaffär. På grunden den rättsliga osäkerhet sålun-av som
da skapas med kommitténs förslag jag denna nyordningatt inteanser bör
införas. Något behov ändringatt göra i gällande ordningnu finns inte,
eftersom den eventuella risken för intressekonflikter minskar med de effek-
tivare handelssystem fortlöpande utvecklas.som

Särskilt yttrande Magnus Neubergexpertenav

I specialmotiveringen till 9 kap. BRL föreslår kommittén borttagandeett av
den nuvarande bestämmelsen innebär enligtatt 20som kap. 3 § BrBansvar
inte skall följa för den bryter banksekretessen.motsom

Iakttagande banksekretess självklarhetär Över-av för bankanställda.en
trädelse sekretessbestämmelsen mycketav är ovanlig och några missbruk
har inte påvisats. Att därför någonutan utredning eller anvisning i direktiv
föreslå ändring gällande ordning finner jagav omotiverat. Jag avstyrker
därför den föreslagna förändringen.

Särskilt yttrande Björn Wolrathexpertenav

Försäkringsbolagens finansförvaltning
Den försäkringsbolagens synvinkelur slående bristenmest i kreditmark-
nadskommitténs dessär provinsiellaresonemang karaktär, dess avsaknad

förståelse för den snabba internationaliseringav pågår på det finansiel-som
området liksom för de svenska försäkringsbolagenatt de skallom-kunna bevaka sina försäkringstagares långsiktiga intressen i den framtida

konkurrensen med ochstörre starkare utländska försäkringsgivare måste-
möjligheter maximerages avkastningsamma att och värdetillväxt hos för-

säkringstagarnas medel de utländska konkurrentbolagensom har.
Detta provinsiella förs till vissoresonemang yttermera samtidigt som

lagstiftaren den k. behovsprincipens avskaffandegenom ochs. slopandet av
förbudet mäklare öppnat landetmot för konkurrens från utländska för-
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hemmalagstiftningarrespektiveenligt sinasäkringsbolag, dvs. bolag som
de svenskaredan gäller förde placeringsrestriktionerinte insnörda iär som

kommitténsblioch hotar snävareförsäkringsbolagen ännuatt omsom
genomförs.förslag

hemmamarknad riskerarpåalltså sinde svenska bolagenSamtidigt som
fråninte minstfrån företagutländskafå hårdare konkurrensalltatt en -

både och livför-företagde riskenservice-koncerner löperfinancial att-
tillvända sigfördelaktigarealltfinner det ekonomisktsäkringstagare att

medelanförtroddaförvaltafrihetutländska försäkringsbolag med större att
maximaltpå synvinkelkundernas sätt.ett ur

fram-försäkringsbolagentvinga mötamyndigheter villLagstiftare och att
för demför underlättabakbunden i ställettiden med minst attattarmenena

såserviceområdet landet brapåvärldinternationaliserad görai alltmeren
också sekel.möjligt undertjänster nästasom

möj-för bolagensprovisorisk ändring reglernaföreslårKommittén aven
med tankeframhåller -justplaceringsaktier ochligheter inneha attatt man

någon skärp-föreslå radikalinte villpå karaktärlösningens provisoriska -
skärpningtvå kraftigvilka innebärDärpå förslagning. framläggs tre enav

så ingrepp.i sig kraftigaförsäkringsverksamhetskommitténs nogav
föreslagnamig de FVKhar iJag vänt motannat pro-avsammangang

innehavförsäkringsbolagsför%208 gränser ett avcentsatserna somresp.
kritiskdärmed naturligtoch ånaktier i bolag motärett annat mernog

på 10 %.5lägrekreditmarknadskommitténs gränser resp.
kreditmarknadskommitténsjagkritiskOm möjligt ärännu motmera

i aktier,placeringförsäkringsbolagsförförslag absolut gräns ett somom en
samladefå 20 °o bolagetsmätt värden skulle överstigai bokförda inte av

detta slag iverkande regeldärför blinttillgångar. Framför allt ettatt aven
trubbigtalldeles förgällerså sammanhang det härkomplicerat är ettsom

direkt in-få effekter, delsicke avseddakan olika,instrument, delssom
tilloch försökmanipulationerredovisningstekniskaallehandabjuder till

kringgång.
nödvändigtvis ska begränsafrån ländertill skillnad i de flestaOm man --

enligt minaktieinnehav ärförsäkringsbolagsrelativa storlekenden ettav
eftersomföredraga,klartföreslagna signalkvotenden FVKmening attav

klokmanipulationertillinbjuderverkar blint ochden inte utan enav
förnuft.tillämpas medtillsynsmyndighet kan sunt

sittmycketbaserarKreditmarknadskommittén resonemang om re-av
grund-hyllade,kommitténpå denför försäkringsbolagenstriktioner av

ochaktier iägandekreditgivning till ochprincipenläggande ettatt avom
juridiska Det ärfår hos ochinte förenasföretag person.sammaensamma

bankerförbud för ägalagstiftningensligger bakomdenna princip attsom
aktier.

och inne-uppgifterolikartadederasöverordnadeI sin stävan att, trots
kommitténlika sökerfinansinstitutslagsboende behandla allaolikheter,

försäkringsbolagen.fråga också påitillämpa principenefter vägar att
följande:dock härvidMan glömmer
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Bankerna har huvuduppgift med hjälp från allmänhet ochattsom av
företag uppsamlade sparmedel fungera just kreditgivare. För för-som
säkringsbolagen däremot kreditgivningenär någoninte huvuduppgift

bara bland flerautan metoder lönsamt placera försäkringstagarnasatten
medel.
Att försäkringsbolagen i sin viktiga uppgift väl förvalta försäkrings-att

måstemedeltagarnas spela helaöver registret, dvs. ha väljarätt att
mellan samtliga tillgängliga placeringsalternativ däribland också aktier
ligger i dagöppen och bestrids mig veterligen inte någoti land.
En konsekvens punkterna 1 och 2 blir det ibland inte kan undvikasav att

försäkringsbolag också blir kreditgivareatt ett till företag vilketi detett
aktier.äger

Härtill kommer dels försäkringsbolagen till skillnad frånatt bankerna i
huvudsak lämnar bottenlån, dels ingen kommittéerna någotgivitatt av
exempel på försäkringsbolag tillatt nackdel för låntagarenett skulle ha
utnyttjat sitt aktieinnehav till försämra lånevillkoren.att

Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till det iresonemang samma
fråga FVK för i sitt slutbetänkande SOU 1987:58 267-269 ochsom s.

i sagda kommitté påutmynnar grunderattsom nära överensstäm-som-
med dem jag anfört härovan inte det påkallatmer som attanser vara-

för närvarande föreslå någon begränsningsregel för försäkringsbolagsett
totala kapitalengagemang i och företag.ett samma

Jag kan denna bakgrund inte finnamot kreditmarknads-änannat att
kommittén här går för långt i sin symmetristrävan och underkänner därmed
denna för begränsaett försäkringsbolagensargumenten attsom av rätt att
placera i aktier.

Ägarbegränsning bankaktiebolagi

Utvecklingen för bank liksom för andra företag kan bli mindre lyckosamen
eller olycklig denrent verkställande ledningen missköterattav genom
banken dålig administration, släpphänt kreditprövning etc. ocksåmen

sagda ledning har för bankensatt framtida utvecklinggenom olyckligen
inställning till de problem banken möter. Här kommer bankstyrelsenssom

in. Det dessär uppgift ingripanden olikaansvar att slag i gör-genom av
ligaste mån till händelser det skisserade slaget inte inträffar.attse av
Visserligen bankinspektionensär kontrollmöjligheter redan deattgenom
finns värde i förevarande sammanhang de kan inteav ersätta styrelsensmen

Styrelsen bör ha möjlighet ingripa dåredan eventuella missför-ansvar. att
hållanden underär utveckling medan bankinspektionen kommer dåin de
redan inträffat.

Bl. det anförda detgör önskvärtannat bank har kraftfulla. attnu en en
och vid behov handlingskraftig styrelse.

Det sagda motiverar också bankstyrelser bör innefatta inte endastatt
med olika sakkunskap och intressenrepresentanter ävenutan representan-
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ägarintresse ärdominerandeAttbanken.iägarintresse ettstarktför ettter
möjlig-långa loppetdetiminstinteförstärkerstyrelsenirepresenterat

banken.förutvecklinglyckosamtillheterna en
irösträttäganderättbegränsningtillförslagenföreliggande resp.Då de av

provinsbank kan°o i1020ochstorbank% i510banken resp.resp.
bankenuppstår i mot-dominerande aktieägareförhindrakomma attatt

del.i dennaförslagkommitténsmigjagsätter
sökaskullebankiaktieägaredominerande egnagynnaRisken att en

skulleDelsmycket liten.fårbekostnad enbankenspåintressen anses
motståndredansannolikhet mötamycketmedriktningen stori dentendens

vederbörandestå förklart attmåste detdelsbanken,nivåer inompå olika
ingripa.kommerbankinspektionen att

Finansiella koncerner

finansiellapå detförsäkringsbolagländernasvästligadehosAktiviteten
Underland.respektivepraxis iochlagstiftningmedvarieratområdet har

tendensenhetligtämligeniakttagaemellertid kunnatår har enmansenare
verk-finansielladetbreddningriktningiförsäkringsgivarna mot avhos en

kund-erbjudautsträckningÖkandeisökersamhetsområdet. Bl.a. man nu
mindreellericke förekomtidigaretjänsterfinansiella varkretsen även som

såländer,flertaletgäller inomsagdaförsäkringsområdet. Detfrekventa
traditions-karaktäriserasfinansmarknadVästtyskland avinom varsex.

bundenhet.
finansiel-för denområdetutvidgaeftersträvarförsäkringsbolagen attAtt

funnit detmedförutomsammanhänger att gynnaverksamheten man-
också mednaturligtvis attförsäkringsrörelsen mansjälvautvecklingen av -

varierattjänsterpå finansiellaefterfrågan meraavkundkretsenhos noterat
itillkomstmarknaddelvisfallvarjei varsharBolagen möttslag. nyen --

utvecklingensamhällsekonomiskamed densammanhängatordesin tur
västvärlden.iområdetfinansielladet

ivårt land. Attförgällerutvecklingen ävenbildenskisseradeDen av
försäkringsbolagensförområdetbegränsastarkteller i praxislagstiftningen

delsdärförskulletjänsterfinansiellaövriga varaplaceringsverksamhet och
förområdet, bl.finansiellainternapå detutvecklingen a.skada förtill

konkurrenssi-försäkringsbolagenssvenskadedels försämrakonkurrensen,
hemmamarknaden utom-såväl påbolagutländska somtuation gentemot

lands.
iinställningliberalförsäkringsverksamhetenförförordadärförvillJag en

områdetfinansielladetvadfrågantillpraxislagstiftningsåväl somsom
fåförsäkringsbolagbörSåförsäkringsrörelse.medförenligt ex.kan anses

kreditmarknadsbolag.drivaochmöjlighet ägaatt
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förteckningKronologisk

Översyn utlänningslagsstiltningcn.A.av
väntanA.Kortare

arbetsmiljöbrottArbetsolycka olycka eller A-
Kunskapsöverföring företagsutveckling.genom
UD.

ochsameting.Ju.Samerätt
Provning kontroll i internationelloch samverkan.

frånFrihet Ju.ansvar.
skyddslag.Fö.En ny

Sverigcinformationochkulturutbyte.UD.
Fi.Rätt adress.

Öppenhetochminne.U.
försvaret.Civil personali Fö.

optioner terminer.Handelmed och Fi.
Översyn bostadsrüttslagcn.Bo.av
Medborgarkommissionens svenskrapportom

SB.vapenexport.
SÄPO-Sllkerheuspolisettsinriktning organisa-3 och
tion. Ju.

Fi.Reklamskatten.
parlamentariskakommissionenRapport dcnav

Olofanledning mordet Palme.Ju.med av
bistándsinformation.UD.U~Iands-och
ansvarsfördelning styrningEn förändrad och

skolområdet.U.
Reformeradb taxcringslag skatteproccss.Del- Ny -

Fi
22. Reformeradskatteprocess.Ny taxeringslag Del-

Fi.
internationelltinstitut för värdering23. SIlESTA Ett-

miljöriktig teknik. UD.av
24. TV. U.Lotteri i radiooch
25. utveckling.C.Förnyelseoch
26. C.Frikommunförsöket.

förmánsrättsordningenLönegarantinoch27. om-
förlönegarantinsbetydelse detökadeantalet

företagskonkurser.A.
förslagVideováld till åtgärder.U.28. -

krcditmarknadcn.Fi.29. Förnyelseav



Statens offentliga utredningar 1988

Systematisk förteckning

IndustridepartementetStatsrådsberedningen
Provning internationelloch kontroll i samverkan.[6]Mcdborgarkommissionens Svenskrapportom vapen

[15]export. Civildepartementet
Förnyelse [25]och utveckling.Justitiedepartementet
Fnkommunförsöket.[26]Samara Summing.[S]

frånFrihet [7]ansvar.
SAPO-Säkerhetspolisensinriktning ochorganisation.
[16]
Rapport denparlamentariskakommissionenmedav
anledning Olofmordet Palme.[18]av

Utrikesdepartementet
Kunskapsövcrföring iörctagsutvcckling.[4]genom
Sverigeinformationoch kultursamarbete.[9]
U-lands-ochbiståndsinfonnation.[19]
SllESTA internationellt institutEtt för värderingav-
miljöriktig teknik. [23]

Försvarsdepartementet
[8]En skyddslag.ny

Civil personali försvaret.[12]

Finansdepartementet
[10]Rättadress.

Handelmedoptioneroch terminer. [13]
Reklamskatten.[17]

taxeringslag ReformeradNy skatteprocess.Del [21]-
taxeringslag ReformeradNy skatteprocess.Del [22]-

Förnyelse kreditmarknaden.[29]av

Utbildningsdepartementet
öppenhet minne.och [11]

förändradansvarsfördelning styrningEn och skolom-
[20]rådet.

[24]Lotteri i radioochTV.
Videováld förslag till åtgärder.[28]-

Arbetsmarknadsdepartementet
Översyn utlanningslagstiftningen.[l]av
Kortare [2]väntan.
Arbétsolycka olycka eller arbetsmi1jöbrott[3]-
Lönegarantin förmånsrättsordningen löne-och om-
garantinsbetydelseför företagskon-detökadeantalet

[27]kurser.

Bostadsdepartementet
Översyn bostadsrättslagen [14]av m.m.
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