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K.Å.Till statsrådet Bengt Johansson

Géenom beslut den 5 maj 1983 bemyndigade regeringen chefen för finans-
deepartementet tillkalla kommittéatt med högst fem ledamöter meden
uppdrag göraatt översyn kreditmarknadens struktur. Meden stödav av
beemyndigandet tillkallades den 9 september 1983 ledamöter fd lands-som
hövdingen Nils Hörjel, ordförande, överdirektören Alf Carling,numera
baankinspektören Stig Danielsson, riksbanksdirektören Erik Karlsson och

ambassadören Kurt Malmgren. Sedannuimera Karlsson begärt entledigan-
förordnadesde: i hans ställe fr.o.m. den januari1 1985 riksbanksdirektören

Amders Sahlén.
Att sakkunniga biträda kommittén förordnadessom fr.o.m. den 8 novem-.

bear 1983 bankdirektören Curt G. Olsson, direktören Jan Rydh, direktören
SchierbeckPetr Ölanderoch direktören Lars och fr.o.m. den 20 februari

19984 vice verkställande direktören ÖlanderRune Jansson. Sedan begärt
emtledigande förordnades i hans ställe fr.o.m. den januaril 1986 verkstäl-
lamde direktören Gösta Fischer.

.Att biträda kommitténexperter förordnadessom fr.o.m. den 8 november
19983 departementsrådet Björn Jonsson och ombudsmannen Magnus Neu-
berrg, fr.o.m. den 20 februari 1984 professorn Börje Kragh och verkställande
dirrektören Björn Wolrath, fr.o.m. den 19 1984 direktören Lars-Olofmars
Thiörn, fr.o.m. den 23 april 1986 advokaten John Edward Johnson, fr.o.m.
dem 1 november 1986 departementsrådet Anders Nordström och fr.o.m.

9dem januari 1987 bankokommissarien Lars Hansson. På begäranegen
emtledigades Björn Jonsson fr.o.m. den 31 oktober 1985. Sedan John
Ediward Johnson avlidit förordnades i hans ställe fr.o.m. den 2 februari 1988
verrkställande direktören Per-Ola Jansson.

Till kommitténs sekreterare förordnades fr.o.m. den 9 september 1983
Nmrdström, fr.o.m. den 25 augusti 1986 hovrättsñskalen Ann-Christine
Nordin, fr.o.m. den 25 september 1986 hovrättsassessom Conny Jömeklint
oclh fr.o.m. den 1 oktober 1986 hovrättsassessom Jarl Symreng. Som bi-
träidande sekreterare förordnades fr.o.m. den 1 december 1983 Jömeklint,
fr.o.m. den 1 februari Östen1987 hovrättsassessom Mandelholm och
fr.o.m. den 1 1987 hovrättsñskalen Gunnar Larsson.mars På begäranegen
enttledigades Mandelholm fr.o.m. den 1 oktober 1987.

Kommittén har antagit kreditmarknadskommitténnamnet KMK.
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överlämnatför finansdepartementettill chefenKommittén har tidigare
i SverigebanketableringarUtländskamed rubrikendelbetänkandeett e

tvååstatsrådet överlämnatvidare till herrDsFi 1984:20. Kommittén har
aktiviteterförkapitaltäckningmed förslag till reglerpromemorior, dels rom

provisorisktillmed förslagbalansräkningar, delsutanför kreditinstitutens
Delbetänkandet ochrkapitaltäckningsproblem.sparbankernaslösning av

lagstiftning.föranlettpromemoriorna har
rubrikenmed För-slutbetänkandefår härmed överlämna sittKommittén -

ingåttfrågor har iiomfattande övrigakreditmarknaden,nyelse somav
utredningsuppdrag.kommitténs

Sår--Sahlén.ochMalmgrenavgivits ledamöternaReservationer har av
Sahlén,instämmandemedMalmgrenskilda yttranden har lämnats avav ,

SchierbeckRydh ochOlsson,sakkunniga Fischer, Jansson, experternasamt a
Wolrath.Neuberg ochJansson,

utredningsarbete härmed avslutat.Kommitténs är

20 juni 1988Stockholm den

Nils Hörjel

DanielssonStigAlf Carling

SahlénAndersMalmgrenKurt

JörneklintConny

Gunnar Larsson

NordinAnn-Christine

Jarl Symreng
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Författningsförslag

Förslag till Kapitalmarknadslag 1989:00

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande

l kap. Definitioner

§I
Med finansieringsverksamhet i denna lag, med de undantagavses som

i andra stycket, yrkesmässigt utövad verksamhet har ändamåltillanges som
lämna kredit eller ställa garanti för kredit påelleratt medverkasättannat

till finansiering.
Förvärv fondpapper eller förmedling kredit till konsumentänav av annan
inte finansieringsverksamhetär enligt denna lag.

§2
Med aktiemarknadskommission i denna lag yrkesmässigt utövadavses

verksamhet handel i för räkning med aktie,egetsom avser namn annans
bevis delaktighet i bolag andel i aktiefond.annat samtom

§3
Med penningsmarknadskommission i denna lag yrkesmässigt ut-avses

övad verksamhet handel i för räkning medegetsom avser namn annans
fondpapper, aktie eller bevis åsyftasutgör i 2annatsom som

§4
Med penningmarknadshandel i denna lag yrkesmässigt utövad verk-avses

samhet handel för räkning fondpapper,med utgörsom avser egen som
aktie eller bevis åsyftas i 2annat som

på2 kap. Institut kapitalmarknaden

§1
Bank företag fåttär regeringens tillstånd oktroj driva sådanett attsom

verksamhet i 2 kap. §1 bankrörelselagen 1987:617.som avses
Vissa bestämmelser för banker finns bankrörelselagen.igemensamma

Bestämmelser hur bank bildas och dess organisation finns iom om m.m.
bankaktiebolagslagen 1987:618, sparbankslagen 1987:619 och förenings-
bankslagen 1987:620.
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§2
denna lagtillstånd enligtfått attaktiebolagKreditmarknadsbolag är som

finansieringsverksamhet.driva

3§
enligt denna lagtillståndfåttaktiebolagFondkommissionsbolag är som

penningmarknadskommission.elleraktiemarknadskommissiondrivaatt

§4
denna lagtillstånd enligtfått attaktiebolagFondhandlarbolag är som

penningmarknadshandel.driva

5§
koncessiontillståndfått regeringens attFörsäkringsbolag bolagär som

försäkringsak-endast tilltillstånd kanSådantförsäkringsrörelse.driva ges
försäkringsbolag.ömsesidigttiebolag eller

försäkrings-ifinnsoch dess rörelseförsäkringsbolagBestämmelser om
1982:713.rörelselagen

bestämmelserGemensamma3 kap.

Tillståndskravet

§I
penningmarknads-aktiemarknadskommission,Finansieringsverksamhet,

nedanundantagfår med depenningmarknadshandelochkommission som
bankinspektionen.tillståndendast efterdrivasstadgas av

tillståndskravetfrånUndantag

§2
intekrävsdärverksamhetsådan§ drivaTillstånd enligt 1 att avsessom

drivaerhållitlag rättenligtden attellerstatlig myndighetför annansom
verksamhet.slag avsamma

finansieringsverksamhetförhellertillstånd inteSådant krävs
avsättning tjänstermedsambandendast ifinansiering avavsersom

ellersäljs företaget,ellerframställserbjuds eller avvaror somsom
tjänsteravsättningmedsambandendast ifinansiering avavsersom

företag isäljsframställs eller annaterbjuds eller sammaavvaror somsom
och§ stycketandrai 12sambandmedeller närakoncern annat som anges

ellerfrån allmänheten,anskaffasinteverksamhetenmedel för
näringsid-inomendastfinansieringsbehovtillgodoser gruppensom

inteverksamhetenmedel förochintressegemenskapekonomiskmedkare
ellerfrån allmänheten,anskaffas

enligtverksamhetentillgångarna inettovärdetde fall däri enav
uppgår till högsträkenskapsåretför detbalansräkningfastställd senaste

hardäreftervärdetanledningfinnsdet intekr. och attfemtio miljoner anta
värdetinräknasinte skallnettovärdetdärvid idetta belopp,stigit avöver

1-3.ifinansieringsverksamhetsådantillgångarna i angessom
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Sådant tillstånd krävs inte heller för finansieringsverksamhet och pen-
ningmarknadshandel bankinspektionen efter särskild prövning finnerom

verksamhetenatt utgör normal likviditetsförvaltning och inte kanen anses
ha självständigt syfte vid sidanett den huvudsakliga verksamheten.av

Sådant tillstånd krävs inte heller för finansieringsverksamhet bankin-om
spektionen efter prövning i tredjesägs stycket finner verksamhetensom att
drivs vinstsyfte föreningutan uppgift endast tillgodoseärav en attvars
finansieringsbehov hos föreningens medlemmar.

3 §
Tillstånd enligt §1 krävs alltid

för företag driver sådan verksamhet §i 1 och heltsom som avses som
eller delvis ägs svensk eller utländsk bank, kreditmarknadsbolag, fond-av
kommissionsbolag, fondhandlarbolag eller dotterbolag till sådant institut,
eller

för finansieringsverksamhet riktad konsument och imot som avses
§2 andra stycket 1-2 och fjärde stycket.

Den formella och materiella prövningen

§4
Tillstånd §enligt får1 meddelas svenskt aktiebolag.
Tillstånd skall ges om

bolagsordningen inte strider denna lag eller författningmot annan
bolaget inte olämpligtär driva verksamhetenatt
verksamheten kan inte bli till skada förantas väsentliga allmänna

intressen och
bolaget uppfyller de villkor i övrigt i denna lag.som anges

Ansökan tillstånd får innangöras bolaget har registrerats i aktiebo-om
lagsregistret. Har ansökan gjorts inom månader från stiftelseurkundenssex
undertecknande räknas den i 2 kap. 9§ första stycket aktiebolagslagen
1975:1385 föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Tillstånd bedriva aktiemarknadskommission,att penningmarknadskom-
mission och penningmarknadshandel får även meddelas svensk bank som
inte olämpligär driva sådan verksamhet,att det kan verksam-antas attom
heten inte blir till skada för väsentliga allmänna intressen. En fårbank driva
dessa verksamheter och samtidigt fondkommissionsbolagäga eller fond-
handlarbolag.

§5
Bankinspektionen godkänner bolagets bolagsordning i samband med att

tillstånd meddelas för bolaget. Till bolagsordningen skall fogad planvara en
för den tilltänkta verksamheten.

Beslut ändring bolagets bolagsordning skallom bankinspek-prövasav av
tionen och får registreras innan det har godkänts inspektionen.av

§6
För kreditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag

gäller vad föreskrivetär aktiebolag i allmänhet intesom följerom annatom
denna lag.av
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§7
uppgå till med hänsyn till och omfattningenAktiekapitalet skall ett arten

fårlämpligt belopp. dock aldrig understigabolagets verksamhet Dettaav
fondkommissionsbolag tio miljoner kr och1.för kreditmarknadsbolag och

tjugofem miljoner kr.2.för fondhandlarbolag
Ingår dotterbolag i koncern kanbolag i första stycketsom avses som en

aktiekapi-synnerliga skäl föreligger medge lägrebankinspektionen ettom
tal.

8§
innehållaBolagets firma skall ordet kreditmarknadsbolag, fondkommis-

sionsbolag respektive fondhandlarbolag. får i sin firma iIngen ellerannan
någotövrigt vid beteckning affärsrörelse använda dessa ord.av av

För registrering firma gäller i övrigt vad föreskrivs i firmalagenav som
1974:156.

§9
fått tillstånd denna skall särskildbolag enligt lagEtt ägna upp-som

sådan uppkommaåt inte i omfattning, fara kanmärksamhet bolaget attatt
låntagare på låntagare,fordringar ellerför dess säkerhet, har somsamma

intressegemenskap. Det-förbundna med varandra i väsentlig ekonomiskär
utgivitssäkerhet i aktier eller förlagsbevisgäller kredit mot avsomsamma

sådanförenade i gemenskap.aktiebolag eller aktiebolag ärsomsamma
garantiförbin-Med fordran jämställs säkerhet i form borgen ellerav annan

fondhand-kreditmarknadsbolaget, fondkommissionsbolaget ellerdelse till
larbolaget.

fårbemyndigande, bankinspektionenefter regeringensRegeringen eller,
dessa fall skallföreskrifter vilka begränsningar iutfärda närmare om som

gälla.

10§
fått tillståndEtt bolag enligt denna får pålag inte andra villkor änsom

bolaget normalt ställer lämna kredit tillsom upp
verkställande direktören eller dennes ställföreträdare,
styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
den eller i förening med får kreditärenden föravgörasom ensam annan

bolagets räkning,
anställd ledandeinnehar ställning inom bolaget,som en

aktieägare med aktieinnehav minstän staten ett motsvararannan som
hela aktiekapitalet,tre procent av

make eller sambo till under eller1-5person som avses
juridisk i vilken sådan under 1-6 har ettperson person som avses

väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap delägare eller medlem.av
frågaBankinspektionen anställd sådanskall ha ledan-prövar om anses en

de ställning i första stycketsom avses
Bolagets styrelse skall kreditärenden förstai stycket ochavgöra som avses

iskall förteckning föra in uppgifter beviljade krediter. Regeringenen om
eller, efter regeringens bemyndigande, fårbankinspektionen utfärda före-
skrifter vilka uppgifter skall antecknas i förteckningen.om som

påFörsta tredje styckena tillämpas motsvarande beträffande kredi-sätt-
beviljats säkerhet borgen eller fordringsbevis utfärdatster motsom av som

någon i första stycket. Detsamma gäller för fordranav som avses en som
bolaget förvärvar och för vilken någon i första stycket be-ärsom avses
talningsskyldig.
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II§
Bestämmelserna i 9 och §§10 skall tillämpas också på garantiförbindelse

bolaget ikläder sig på förvärv aktier och andelarsamt enligt 4 kap.som av
6

12§
Finns samband mellan tvånära eller flera företag, skall vid tillämpning av

2 § andra stycket 4 hänsyn till det sammanlagdatas nettovärdet till-av
gångarna finansieringsverksamheten.i

Nära samband skall föreligga företagen leds eller ianses om av samma
huvudsak eller vinsten företagets verksamhet heltsamma personer om av
eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla eller isamma
huvudsak samma personer.

I3§
Enskildas förhållanden till bolag fått tillstånd enligt denna lag fårsom

inte obehörigen röjas. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället be-
stämmelserna i sekretesslagen 1980:100

4 kap. Kreditmarknadsbolag

Verksamhet

§I
Ett kreditmarknadsbolag får driva verksamhet består i lämnaattsom

kredit eller ställa garanti för påkredit eller medverka till finan-sättannat
siering därutöver utföra tjänster förenliga med nämndaär verk-samt som
samhet.

§2
Ett kreditmarknadsbolag får inte i andra fall §§i 3-6 förvärvaän sägssom

eller för räkning innehaegen
aktie eller andel i företag,
emissionsbevis,
depåbevis eller
andel i aktiefond.

förvärvMed aktie eller andel i företag jämställs förvärv rörelse,av av om
förvärvet hela eller inte obetydlig del rörelsen.avser en av

§3
Ett kreditmarknadsbolag får förvärva aktier och andelar i företag, vilka

uteslutande har till syfte förvalta fast egendom eller för-tomträttatt som
för bereda bolagetvärvats lokaler för verksamheten eller för till-att att

godose därmed sammanhängande behov.

§4
Efter tillstånd bankinspektionen får kreditmarknadsbolag förvärvaettav

aktie eller andel i svenskt eller utländskt företag med verksamheten som
har anknytning till bolagetsnära verksamhet. Tillstånd skallen ges om
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Är principiell be-förvärvetsynpunkt.från allmänhinder inte möter av
prövning.förtill regeringenärendetöverlämnainspektionentydelse skall

tillstånd.krävs ingetfondemissionpå grundaktieförvärvFör avav
stycketi förstai företagandelaktie ellerMed förvärv avsessomav

inte obetydligellerhelaförvärvetrörelse,förvärvjämställs enavseromav
rörelsen.del av

5§
aktieremissionvidmedverkarkreditmarknadsbolag,Ett avensom
förvärvabankinspektionentillståndfår eftermarknaden,den allmänna av

lämpligen kanså detaktierdessaskall dockBolaget snartaktierna. avyttra
motsvarande§så skall 6Om sker ägaår efter förvärvet.ske och ettsenast

gälla.§ tredje stycket inteskall dock 6Därvidtillämpning.
år förvärvetefteraktier intestycketVad i första avyttrats ettsägs somom

bank,tilldotterbolagkreditmarknadsbolag, ärgäller även enett somom
§ bankrörel-5med stöd 2 kap.banken förvärvataktierövertar avsom

1987:617.selagen

6§
§ förvärvai 5får andra falli än sägskreditmarknadsbolag ävenEtt som

medverka tilli syfteutländskt företagellersvensktoch andelar i attaktier
kapital.anskaffandelångsiktigaföretagets egetav

enligt förstaförvärvatkreditmarknadsbolagandelAktie eller ettsom
uppnått.finansieringssyftet ärstycket skall näravyttras

får intestycketenligt förstaaktierinnehavkreditmarknadsbolagsEtt av
uppgår tillandelbolagetsförvärvetsådan omfattning att mergenomvara av

aktiekapi-bolag ellersamtliga aktier iförtredjedel rösterna ettän avaven
lidaskullekreditmarknadsbolagetuppenbartOm dettalet. är att annars

medgivandefår efterbolagetföreligger,synnerliga skäleljestförlust eller av
aktier.ytterligareförvärvabankinspektionen

enligtandelsförvärvochkreditmarknadsbolags aktie-bankägtFör ett
i 12bestämmelsersärskildastycket finnsförsta

§7
förkreditmarknadsbolagfår§§i 1-6 attföreskrivsvadOavsett ettsom

fordranskydda
§2imarknadsådanellerauktion, fondbörspå offentlig avsessom

exekutivvidellerfondbörs1979:749 Stockholmslagenandra stycket om
fordringenförsäkerheteller utgöregendom utmättförsäljning köpa ärsom

och
avsevärdskulle lidabolagetanledningfinnsdet attatt anta annarsom

säkerhet föregendom utgörfordranbetalning för övertaförlust, somsom
egendom.fordringen eller annan

aktie.integällerVad sagts egennu
stycketenligt förstaövertagitsellerhar köptsegendomutbyteI mot som

bildats förbolagaktier iförvärvakreditmarknadsbolagfår ett somett
bedrivenmed dennafortsättandeförelleregendomenförvaltning av enav

verksamhet.
får kreditmark-tredje stycketförsta ellerenligtförvärvatsaktier harOm

kreditmarknadsbolagetförfara föreliggeruppenbarnadsbolaget, attom
bolag.iytterligare aktierförvärvalider förlust, sammaannars
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Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde fårstycket kredit-
marknadsbolaget, aktiebolaget överlåter sina tillgångar tillom ett annat
aktiebolag, byta dessa aktier aktier i det andra bolaget.ut mot

Den egendom kreditmarknadsbolaget förvärvat enligt dennasom para-
graf skall så det lämpligen kan skeavyttras ochsnart det kannär ägasenast

förlust för bolaget. Har egendomenutan inte inom år frånrum avyttrats tre
förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

Förvärv enligt denna paragraf skall anmälas till bankinspektionen.

Kapitaltäckning

8§
Ett kreditmarknadsbolag skall ha kapital till visst lägsta beloppeget som
betryggandeär i förhållande till bolagets tillgångar, ingångna garantiförbin-

delser och andra åtaganden på kapitalmarknaden innebär kreditrisksom en
för bolaget placeringar.

Det kapitalet betryggande den §enligt 9 beräknade kapi-egna anses om
talbasen uppgår till lägst beloppett sammanlagtmotsvararsom

värdet placeringarprocent fordringarutgörs elleren av av som av-
garantiförbindelser för vilka har ställts säkerhet §i 2 kap. 9 Bsom avses
bankrörelselagen 1987:617,

fyra värdet placeringarprocent fordringar ellerutgörsav av som av-
garantiförbindelser för vilka har ställts säkerhet i §2 kap. 9 Csom avses
bankrörelselagen och därmed jämförbar säkerhet, eller lös egendomav som
bolaget upplåtit till nyttjande,

åtta värdet fordringar med efterställdprocent betalningsrättav av-
aktiemarknadsbolag och placeringar enligt bankrörelselagen hänförssom
till 2 kap. §9 E,

etthundra värdet placeringar aktierprocent ochutgörsav av som av-
andelar förvärvats enligt 6§ och inte inom fem år frånsom avyttrats
förvärvet samt

-tjugofyra värdet övriga placeringar sådanaprocent utomav av som
i fjärde stycket.avses

Placeringar skall till följande värden, nämligentas upp
fordringar för vilka 9§i 2 har till sittreserver avsatts,som avses

bruttovärde,
övriga tillgångar till sitt nettovärde,
garantiförbindelser, knutna till kreditgivning,är till sitt nominellasom

belopp,
4. övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp, samt

åtagandenandra på kapitalmarknaden till sitt nominella belopp, om
inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i
föreskrift angivit lägre belopp.ett

Eget kapital krävs för sådana placeringar i 2 kap. §9 Asom avses
bankrörelselagen eller omfattas bestämmelserna §i 10som av .Vid tillämpningen denna paragraf skall placeringar fastutgörsav som av
egendom bolaget upplåtit till nyttjande jämställas med fordringar försom
vilka säkerheten i fast egendom.utgörs panträttav
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9 §
kapitalkapitalbasMed bolagets samtegetavses

i bolaget elleraktieägaretillskottbildatsgarantifond, genom avsom
godkänt,bankinspektionenutfärdade bank ellerförbindelser annan somav

gånger aktiekapital,bolagetsfemintill belopp motett svararsom
sådana bolagetsbelopp,fyrtio motprocent ett reserversom svararav

1987:617 ochbankrörelselagen§ stycketandrai 2 kap. 8som avses
bolagetssammanlagtbeloppintill egetför aktier motett svararsomreserver

kapital, samt
skuldförbindel-förlagslån och andranominella värdetdet upptagnaav

intillborgenärerbolagets övrigaförst eftertill betalningmedför rättser som
kapital.bolagetsbelopp egetmotett som svarar

10§
på haraktieinnehav eller sättkreditmarknadsbolagOm annatett genom

verk-någon formdriverutländskt företagi svenskt ellerandel avett som
uppgår till tjugoandelen lägstochi denna lagsamhet procent avsom avses

tjugomotsvarande lägsttillmotsvarande ellerelleraktiekapitalföretagets
skall,andelar i företagetaktier ellersamtligaröstetalet förprocent av

§§ ioch 9 ellerfråga kapitaltäckning i 8föreskrivs ivadutöver omsom
följande.gällalag,annan

kapitalkra-uppfylla delsvid varje tidpunktskallKreditmarknadsbolaget
i företagetkapitalkravetdels den del motför bolaget, svararvet somav

företagbolaget ellerfordringarkapitalet. Förandelbolagets somsomav
kapital. Detsammaingetvarandra krävsstycket hari första egetavses

svarar. sålunda beräknadesådant Detföretagför vilkagäller fordringar ett
konsoliderade kapitalkrav.bolagetskravet utgör

tillgodoräknafårkapital bolaget ävenbolagetsVid beräkningen egetav
tillandelarna i företagetaktierna ellervad efter förvärvet avsattsavsom

beloppdock till högrekapital, änbundet motfritt eller eget svararsom
Är tilldotterföretagföretageti företaget.andel kapitaletbolagets ettav

goodwilleventuellmed värdetkapitalet minskasdetbolaget skall avegna
bola-sålunda beräknade kapitalet utgörvid förvärvet. Detuppkommitsom

kapital.konsoliderade egetgets
enligtomfattningfår i motsvarandekapitalkonsolideratMed eget som

förlagsbevisgarantifond ochutlåningför§ likställas9 m.m.m.m.,reserver
deltill denfår likställas endastdockutlåning i företagetförReserver m.m.

företaget.ieller andelarnaaktiernauppkommit efter förvärvetdessa av
förbindelsetill den del dennafår likställas utgörsGarantifond inte somav

Förlagsbevisstycket.i förstaföretagutfärdats bolaget eller avsessomav
dessafår inte likställasföretagetellerutgivits bolaget omm.m. som av

föri första stycket. Reservereller företaginnehas bolaget som avsesavav
fårförlagsbevisföretaget utgivnagarantifond ochutlåning m.m.avm.m.,

andelbolagetsbelopptill högreheller likställas äninte mot avsom svarar
kapital och vadkonsolideradeBolagetsi företaget.kapitalet eget som

konsoliderade kapitalbas.bolagetsfår likställasdärmed utgör
beräkningenbankinspektionenbeslutarutländska företagfrågaI omom

kapitalbas.ochkapitalkravav
får,bankinspektionenbemyndigande,regeringensefterRegeringen eller,

dennavad ibeslutatillstånd enligt 4lämnasmedi samband attatt som
mindrefråga andeltillämpning i ärskall ävenparagraf stadgas äga om som

stycket.i förstaån som anges
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Särskilda bestämmelser

II§
Ett kreditmarknadsbolag får bevilja kredit och lämna garantiförbindelse

endast säkerhet i fast eller lös egendommot eller i form borgen. Bolagetav
får dock avstå från sådan säkerhet den kan obehövlig eller detom anses om

föreligger särskilda skäl avstå frånannars säkerhet.att

12§
Ett kreditmarknadsbolag helt eller delvisär ägt bank ellersom av en av

moderföretag till bank fårett endast under de förutsättningar nedansom
sägs

förvärva aktier och andelar enligt 6
2. bevilja kredit med förbehåll andel i vinst eller med efterställdom

betalningsrätt samt
bedriva finansiell verksamhet sådan fårän bedrivasannan i bank.som

Det sammanlagda kapitalkravet §enligt 8 för verksamheter isom avses
första stycket får inte vid någon tidpunkt överstiga bankenstre procent av
eller moderföretagets Ågskonsoliderade kapitalbas. kreditmarknadsbola-

helt eller delvis fleraget banker eller moderföretag till bank, skallav
företagens konsoliderade kapitalbaser läggas i den mån dessa intesamman,
tagits i anspråk enligt denna paragraf.

Är kreditmarknadsbolaget dotterföretag till Sparbankernasett Bank eller
Föreningsbankernas Bank, får sammanläggning enligt andra stycket ske
med sparbankernas respektive de centrala föreningsbankernas konsolidera-
de kapitalbaser, i den mån dessa inte tagits i anspråk enligt denna paragraf.

5 kap. Fondkommissionsbolag och fondhandlarbolag

Verksamhet

§I
Ett fondkommmissionsbolag och fondhandlarbolag får drivaett yrkes-

mässig handel med fondpapper därutöver utföra tjänstersamt för-ärsom
enliga med nämnda verksamhet.

Vad i detta kapitel föreskrivs fondkommissionsbolagsom skall ägaom
motsvarande tillämpning för fondhandlarbolag.

§2
Ett fondkommissionsbolag med tillstånd bedriva aktiemarknadskom-att

mission får inneha aktie, emissionsbevis, andel i aktiefond och ekonomisk
förening led i rörelsen.ett Anskaffningsvärdetsom sådana värdepapperav
får uppgå till högst tjugofem miljoner kronor eller till vad motsom svararfyra denprocent genomsnittliga årsomsättningen iav bolagets kommis-
sionshandel under de fem närmast föregående kalenderåren, dock högst
etthundra miljoner kronor. Om sådant fondkommissionsbolagett ingår i enkoncern, i vilken ingår ytterligare fondkommissionsbolag eller bank med
tillstånd bedriva aktiemarknadskommissionatt gäller dessa begränsningar
för koncernen i dess helhet. sådantI fall skall moderbolaget till bankinspek-
tionen anmäla vilka värdegränser bestämts för de olika företagenssom
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undervarit verksamtharbolagfrågavärdepapper. Iinnehav somomav
deni ställetårsomsättningengenomsnittligakalenderår skall denfem avse

varit verksamt.bolaget hartid
förvärvaverksamheten,underlättafår, förfondkommissionsbolagEtt att
§1 förstai 7 kap.bestämmelsenhindermoderbolagaktier i utan avegna

aktiernaendastdock1975:1385. gällerDettaaktiebolagslagenstycket om
detAnskaffningsvärdet§ stycket.i 7 förstadet slag sägsär avsomav

bolag i denaktier iochaktierinnehavet annatsammanlagda av egna
beloppöverstiganågot tillfällefår vidtillhör inte ettbolagetkoncern som

enligttillåtna värdethögstaför bolagetdetprocentmot tre avsvararsom
stycket.första

sådaninnehavmedräknasskallförsta styckettillämpningenVid avav
och 4§ stycketi 3 förstaandelaktie eller som avses

medgebankinspektionenföreligger, kan ettsynnerliga skäl attOm det
iförsta stycketifår värdepapperinnehafondkommissionsbolag avsessom

där.omfattning änstörre som anges

§3
för-fondkommissionsbolagfårtillstånd bankinspektionenEfter ettav

har näraföretagutländsktsvenskt ellerandel iaktie ellervärva ensom
hinder inteTillstånd skallverksamhet.till bolagetsanknytning ges om

Är skallbetydelseprincipiellförvärvetsynpunkt.från allmänmöter av
prövning.förregeringenärendet tillinspektionen överlämna

tillstånd.ingetfondemission krävspå grundaktieFör förvärv avav
stycketförstaiföretagandel iaktie ellerMed förvärv avsessomav

obetydligintehela ellerförvärvetrörelsejämställs förvärv enavseromav
rörelsen.del av

§4
aktieremissionvidmedverkarfondkommissionsbolag,Ett avensom
förvärvabankinspektionentillståndfår eftermarknaden,den allmänna av

lämpligen kanså detdessa aktier,skall dockBolaget snartaktierna. avyttra
kanföreligger,särskilda skälOmår efter förvärvet.ochske senast ett

frist.dennaförlängabankinspektionen

5§
egendomförvärvafondkommissionsbolagfårskydda fordranFör ettatt

fårBolagetverksamhet.bolagetsförutanförfallaskulle ramensom annars
för-exekuktivvidfondbörs ellerellerauktionpå offentligsålunda dels

delsfordringen,förelleregendom utmättsäljning köpa är pantsatt somsom
egendom,egendom ellerför fordringenbetalning pantsatt omöverta annan

Sådanavsevärd förlust.lidaskullebolagetuppenbartdet är att annars
kandetske och närlämpligen kanså det senastegendom skall snartavyttras

bankin-tillanmälasSådana förvärv skallbolaget.förlust föräga utanrum
spektionen.

§6
redovisningsskyldig-medmottagitfondkommissionsbolagMedel ettsom

medleni bank, interäkningoch insättasavskiljasskallhet omgenast
bankinspektionen.godkäntsförsäkringgaranti elleromfattas som avav
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§7
För kredit fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryggan-ettsom

de säkerhet i fondpapper har inregistrerats vid fondbörs eller harsom som
utbjudits till försäljning under sådana förhållanden det sannoliktäratt att
de inom år från kreditens beviljande kommer inregistrerasett vid fond-att
börs.

Om säkerhet har ställts vid kreditens beviljande nedgår i värde undersom
kredittiden, får även egendom eller borgen godtas tilläggssäker-annan som
het.

8§
Ett fondkommissionsbolag hållaskall med hänsyn till verksamhetensen

och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.art

9 §
Ett fondkommissionsbolag får inte förbehålla sig påandel i vinst affär

bolaget avslutar i sin verksamhet.som
Ett fondkommissionsbolag får inte heller för räkning sälja fond-egen

bolaget lånmottagit eller medverka vid blankning förpapper som som
affär.annans

I0§
Under då sådanttid, beslut avbrytande handel och noteringom av som

i §25 1979:749lagen Stockholms fondbörs fårgäller, fond-avses om
kommissionsbolag inte vid eller utanför fondbörsen avtala eller medverka
till avtal köp eller försäljning fondpapper beslutet Upp-om av som avser.

fårgörelse dock ske redan avslutad affär.av
Första stycket skall tillämpas också under dåtid, beslut §enligt 26 lagen

Stockholms fondbörs gäller, regeringen föreskriverom annat.om
Fondkommissionsbolag skall till Stockholms fondbörs anmäla avslut i

fondpapper, inregistrerade vid fondbörsen,är enligt de före-närmaresom
skrifter meddelas regeringen.som av

II§
Finns nära samband mellan fondkommissionsbolag och företag,annat

huvudsakliga verksamhet består i förvalta, handla med biträdaellervars att
vid handel med fondpapper gäller bestämmelserna fondkommissions-om
bolags verksamhet och tillsyn fondkommissionsbolagöver i tillämpligaom
delar frågai sådant företag. Därvid skall i §2 angivna begränsningarom av
verksamheten företagen Nära samband skall före-gemensamt.avse anses
ligga i de fall i 3 kap. 12som avses

Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen medge frånundantag
första frågastycket i visst företag.om

Kapitaltäckning

§12
Ett fondkommissionsbolag skall till uppdragsgivares skydd ha kapitaleget

till visst lägsta belopp betryggande förhållandeär i till bolagets till-som
gångar, ingångna garantiförbindelser och åtagandenandra på kapitalmark-
naden innebär kreditrisk för bolaget placeringar.som en
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l3§ beräknadeden enligtbetryggandekapitaletDet omansesegna
sammanlagtuppgår belopptill lägstkapitalbasen motsvararett som

§i 2placeringarvärdet samttjugofyra procent avsessomav av- isådanaövriga placeringarvärdetåtta utom som avsesprocent avav-
fjärde stycket.

§ stycket 1 hari 13 förstavilka avsatts,Placeringar, för som avsesreserver
Övriga till sitttillgångar skallbruttovärde.till sittskall tas upptas upp

Åtaganden nominellatill sittkapitalmarknaden skallpånettovärde. tas upp
bankin-bemyndigande,regeringensefterregeringen eller,intebelopp om

belopp.angivit lägrei föreskriftspektionen ett
§9 Ai 2 kap.sådana placeringarförintekapital krävsEget avsessom

i 14bestämmelsernaomfattas1987:617 ellerbankrörelselagen som av

l3§
kapitalkapitalbasMed bolagets samtegetavses

sådana bolagetsbelopp,fyrtio mot reserver,procent ett svararsomav
aktier1987:617, föroch§ bankrörelselagenkap. 8i 2 reserversom avses

kapitalbolagetssammanlagt samtbelopp egetintill motett svararsom
skuldförbindel-förlagslån och andranominella värdetdet upptagnaav

intillövriga borgenärerbolagetsförst eftermedför till betalningrättsomser
kapital.bolagetsbelopp egetmotett som svarar

14§
påaktieinnehav eller sättfondkommissionsbolagOm annatett genom

någon formdriverutländskt företagandel i svenskt ellerhar ett avsom
frågaivad föreskrivsskall,i denna lagverksamhet utöver omsomsom avses

tillämpning.§§, § motsvarande10och 13 4 kap.kapitaltäckning i 12 äga

bestämmelserSärskilda

15§
iakttagandemedsin verksamhetskallfondkommissionsbolag utövaEtt

fondkommissionssed.godav

16§
fondkommissionsverksam-förkapitel, gällerföljer dettaOm annat av

1914:45 kommis-handelskommission i lagenbestämmelsernahet omom
handelsresande.ochhandelsagentursion,

motsvarande tillämpning närfråga självinträdei ägerVad gäller omsom
sådantföretag harmedpå uppdrag ellerhandel sker sam-somannarsav

§ 18eller 6 kap.i 3 kap. 12fondkommissionsbolag,band med som anges

J7§
anknytning tilleller harpå befattninggrund ettDen annarsavsom

eller där-byteräkning köp,får förfondkommissionsbolag genomegen
långsiktig förmögen-förfång förvärva fondpappermed jämförligt änannat

värdepappers-uppdragsgivaresinormalt har insynhetsförvaltning, hanom
försäljningsvärdet kanallmännasådan omfattning detaffärer, har attsom

påverkas.
ochsådana obligationerfår skeförvärvförsta stycketUtan hinder avav

konvertibla.inteförlagsbevis ärsom
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18§
Den i 17§ skall till fondkommissionsbolaget ofördröjligensom avses

anmäla innehav fondpapper och ändring i innehavet. Anmälningsskyl-av
digheten gäller inte sådana obligationer och förlagsbevis inte kon-ärsom
vertibla. Fondkommissionsbolaget skall föra förteckning anmälningar-över

hållaoch den tillgänglig för bankinspektionen.na
Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper ägssom
den anmälningsskyldige, hans make eller omyndigt barnav står undersom

hans vårdnad. Har någon dem eller flera dem tillsammans sådanav av
väsentlig ekonomisk gemenskap med juridisk fondkom-änannan person
missionsbolaget grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt ekono-som
miskt intresse, omfattar anmälningsskyldigheten den juridiskaäven perso-

innehav fondpapper, den anmälningsskyldigenens har väsentligtav om
inflytande den juridiskaöver verksamhet.personens

Vid tillämpningen denna paragraf likställs äktenskapsliknandeav sam-
levnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare har varit gifta medom
varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

§19
Styrelsen för eller verkställande direktör hos fondkommissionsbolagett

skall skyndsamt skriftligen erinra den i §17 hans anmälnings-som avses om
skyldighet enligt denna lag.

§20
Om det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse får regeringen eller

den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter densom om
provision courtage fondkommissionsbolag fårett uppbära medsom an-
ledning kommissionsuppdragett värdepappersaffär tillav som ettavser en
belopp högst tio kronor.tusenav

2I§
I fråga bank bedriver aktiemarknadskommission, penning-om en som

marknadskommission eller penningmarknadshandel gäller §9 andra styck-
10 och 15-20 §§.et,

6 kap. Tillsyn

§1
Ett bolag fått tillstånd enligt denna lag ståskall under tillsynsom av

bankinspektionen.

§2
Bolag skall särskilt beslut bankinspektionen införas igenom sär-av en

skild förteckning hos inspektionen.

§3
Bankinspektionen skall till bolag följer dels deatt ett lagarse som

reglerar bolagets verksamhet, dels andra författningar såvitt de särskilt
bolaget, dels bolagets bolagsordning och de beslut,avser med stödsom av

lag eller bolagsordningen meddelats bolagsstämma eller styrelse.av
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uppmärksamhet följa bolagensmedBankinspektionen skall i övrigtäven
förhållanden inverkahålla kansig underrättadverksamhet för att somom

för sund utvecklingpå övrigt betydelsebolags säkerhet eller i ärett avenav
verksamheten.

skyldigpå vad föreskrivitsBankinspektionen inte grund härär attav
aktieägares rättighetersådana iakttasövervaka bestämmelseratt som avser

någon aktieägareförhållande bolaget eller tillskyldigheter i tilleller annan
angår inre angelägenheter.eller bolagetssom

§4
de handlingarmed ledningBankinspektionens tillsyn utövas somav

de upplysningarbankinspektionendenna lag skall sändas in tillenligt samt
påundersökningar ellerinhämtas vid sätt.annatsom

det nöd-så inspektionengenomföras oftaUndersökning skall ansersom
sådan skall ske.regeringen beslutarvändigt eller när att

§5
varjedäremot, förinte särskilda skäl talarBankinspektionen skall, om

revisorer delta irevisorer med övrigabolag förordna eller flera atten
sådantåterkallahelstbolaget. Inspektionen kanrevisionen när somav

stället revisor.förordnande och i utse ny
återkallats, gäller för-tillstånd verksamhet harOm för bolag drivaatt

dess verk-utsedde revisorn tillordnandet för den bankinspektionen attav
berättelseharrevisorn till inspektionen lämnatsamheten avvecklats och en

avvecklingen.över
stycket betalaförordnande enligt förstaskall till revisor harBolag som

med belopp bankinspektionen bestämmer.ersättning som

§6
styrelse ellerfår sammanträde med bolagsBankinspektionen kalla till ett

inte följtbolagsstämma. Har styrelsenstyrelsen kallar tillbegära extraatt en
Företrädarefår bolagsstämma.sådan begäran, inspektionen kalla till extra

inspektionen harfår styrelsesammanträdevidför inspektionen närvara som
överläggningarna.delta iutlyst och vid bolagsstämma samt

§7
fårbankinspektionenbemyndigande,efter regeringensRegeringen eller,

värdehand-inventeringföreskrifter förvaring ochutfärda närmare avom
åtgärder hos bolagen.lingar brottsförebyggandesamt om

1987:617§ tredje stycket bankrörelselagenföreskrivs i kap. 1Vad 4som
bankinspek-bemyndigande,efter regeringensför regeringen eller,rättom

redovisning skallfrågai bokföring ochtionen utfärda föreskrifteratt om
tillståndfått enligt denna lag.bolaggälla föräven som

8§
bestämmerbankinspektionenskall tid ochEtt bolag sätt som

tillgångar, räkenskapsmaterial ochövrigahålla kassa ochbolagets
granskning inspektionentillgängliga förandra handlingar av

till-visar bolagetsinspektionen lämna översikt2. och tillupprätta som
gångar och skulder
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inspektionentill årsredovisninglämna och i förekommande fall kon-
cernredovisning revisionsberättelse och protokoll vid ordinarie bolags-samt
stämma

4. till inspektionen anmäla har till styrelseledamot, verk-utsettssomvem
ställande direktör eller suppleant ändringar förhållandei harsamt som
anmälts

i övrigt lämna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som
inspektionen behövliga för tillämpningen denna lag.anser av

§9
Ett bolag skyldigt låtaär särskild balansräkning,upprättaatt genast en

det finns anledning bolagets kapital understiger nioatt antaom att eget
tiondelar det registrerade aktiekapitalet.av

Balansräkningen skall granskas revisorerna. Om antagandet bekräftasav
skall bolaget underrätta bankinspektionen.genast

10§
Har bolag fattat beslut strider denna lag eller för-ett motsom annan

fattning reglerar bolagets verksamhet, föreskrift meddelatsmotsom som
med stöd denna lag eller bolagsordningen, får bankinspektionenmotav
förbjuda verkställighet beslutet. beslutetHar gått i verkställighet fårav
inspektionen förelägga bolaget rättelse, detgöra kan ske.att om

Driver bolag verksamhet i strid de i första stycket angivnaett regler-mot
för verksamheten åsidosättereller bolaget uppenbart kunds intresse ellerna

visar det sig olämpligtsätt verksamhet, fårutöva bankinspek-annat att
tionen förelägga bolaget inom viss tid rättelse,göra det kan ske.att Ettom
sådant föreläggande får dock inte meddelas frågai sådana föreskrifter iom
lag, det straffbartär överträda.attsom

II§
Tillstånd för bolag driva finansieringsverksamhet, aktiemarknadskom-att

mission, penningmarknadskommission eller penningmarknadshandel kan
återkallas bankinspektionenav om

bolags kapital understiger två tredjedelar det registreradeeget av
aktiekapitalet och bristen inte har blivit fylld inom månader efter det dentre
blev känd för bolaget

bolag har denna lag,överträtt författning reglerar bolagetsannan som
verksamhet eller föreskrift meddelats med stöd denna lag ellersom av
bolagsordning

bolag åsidosatthar uppdragsgivares intresse eller visat sigsättannat
olämpligt driva sådan verksamhetatt

förutsättningar för tillstånd enligt denna lag inte längre föreligger
bolag till skada för detprövas allmänna.annars vara

Första stycket 2-5 gäller frågai fåttäven bank tillstånd drivaattom som
verksamhet enligt 3 kap. 4

§12
Återkallar bankinspektionen bolags tillstånd driva viss verksamhetett att

kan inspektionen förelägga bolaget intill dess denna rörelse haratt av-
vecklats upphöra med verksamhet för viss tid eller tills vidare.annan
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åtgärder behövsfår vidta detillstånd återkallats, dock bolagetHar som
uppdragsgivareskyddaingångna avtal eller förfullgöraför motattatt

förlust.
fått tillståndfrågai bankgällerFörsta och andra styckena även om som

3 kap. 4driva verksamhet enligtatt

I3§
§ får bankinspektionen med-2-5,förhållande i 11Föreligger angessom

tillstånd, detåterkalla bolagetsstället förskriftlig erinran idela bolag att om
får meddelalåter därav. Inspektionenbolaget sig ävenkan rättasantas att
3 § första stycketinte följer ibolagetskriftlig erinran,bolag annarsom

förhållande föreliggerellerstadganden och beslutangivna annat somom
sund utvecklingmotverkarbolagets säkerhet ellerallvarligt inverkar en

verksamhet.bolagetsav
får bankinspektionen ifallmissförhållande bolag ihosFöreligger annat

anmärkning det.särskilt beslut göra om
rättel-får med föreläggandeanmärkning förenaserinran ochSkriftlig om

se.
frågapåpekanden imeddela deBankinspektionen äger även rätt att om

påkallade.finnerinspektionenverksamhet,bolagsett som

14§
ibefogenheterhar bankinspektioneni likvidationTräder bolagett samma

inspektionen be-enligt denna lag tillkommerfråga likvidatorerna somom
träffande bolaget.

15§
förordnabankinspektioneni konkurs, skallbolag försattsHar ettett

delta ikonkursförvaltareombudet skallombud. Det allmännaallmänt som
de förvaltaremed den ellerförvaltning tillsammanskonkursboets utsessom

1987:672.enligt konkurslagen
sådanbeträffande medförvaltareombudet kan göraallmännaDet en

§ konkurslagen.i 7 kap. 5framställning som avses
Även fårfattats,konkursboets förvaltning hardelningbeslutom om av

förvaltningen i dess helhet.ombudet delta idet allmänna
konkursförvaltare gällerarvode tilli konkurslagenBestämmelserna om

också det allmänna ombudet.

16§
bindande för-skriftlig ansökan meddelaskall efterBankinspektionen

för-tillståndspliktig ellerviss verksamhethandsbesked huruvida är annars
förhandsbesked kantillståndspliktig verksamhet,medenlig antas varaom

frågor principiell be-Vidsökandens intressen.med hänsyn tillvikt avav
regeringen.ärendet tillinspektionen överlämnatydelse skall

§17
till-denna lag kansådan verksamhet,någon driverOm antasatt vara

inspektionentill lämnaförelägga dennefår bankinspektionenlämplig, att
bedöma lagenbehövs för ärverksamhetenupplysningarde att omsomom

tillämplig.
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18§
Finns i fall än i 3 kap. §12annat väsentligt samband mellansom anges

fondkommissionsbolag eller fondhandlarbolag och företag, får bank-annat
inspektionen besluta företaget skall till inspektionen lämnaatt upplysningar

förhållandet till bolaget och sådan verksamhetom anknyter tillom som
bolagets verksamhet.

I9§
Bankinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen.

Inspektionens beslut får verkställas hinder det överklagas,utan attav om
inte regeringen förordnar något annat.

Om överklagande beslut i vissa fall finns bestämmelser i 7 kap. 3av

20§
För täcka kostnaden för bankinspektionensatt verksamhet skall bolag

fått tillstånd enligt denna lag årligen betala bidrag enligtsom de närmare
föreskrifter regeringen meddelar.

För tillsyn verksamhetöver bedrivs bank betalas bidrag enligtsom av en
bestämmelserna i bankrörelselagen 1987:617.

7 kap. Straff och vite

§1
Den uppsåtligen driver verksamhet tillstånd sådantdär krävssom utan

enligt denna lag, döms till böter eller fängelse i högst år.ett
Den bryter förbudet i 3 kap. §8 döms till böter.motsom

§2
En styrelseledamot eller befattningshavare hos bolag uppsåtligenett som

eller oaktsamhet oriktig bokföring påeller lämnarav sättgenom annat
bankinspektionen felaktiga upplysningar verksamheten döms, gär-om om
ningen inte ringa,är till böter eller fängelse i högst år.ett

3§
Bankinspektionen kan vid vite förelägga bolag fullgöra skyldighetatt

enligt denna lag eller andra författningar till inspektionen sända in deatt
handlingar i 6 kap. 8 Bankinspektionen kan förena ävensom anges annat
föreläggande enligt denna lag med vite.

Bankinspektionen skall fråganpröva utdömande vite harettom av som
förelagts enligt första stycket. I övriga fall frågan länsrättenprövas enligtav
lagen 1985:206 viten.om

Bankinspektionens beslut varigenom vite i första stycket före-som avses
lagts eller dömts får överklagas hos kammarrättenut besvär.genom

Denna lag träder i kraft den januari1 1990.
Genom lagen upphävs lagen l980:2 finansbolag, 1963:76lagenom

kreditaktiebolag och fondkommissionslagen 1979:748.om
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får föreintetillstånd denna lagenligterhållitdenAnnan än som
kreditaktie-ellerfinansbolaganvända ordenfirmaår 1999 i sinutgången av

bolag.
regeringenhar beslutatsförfattninglag eller iOm det i avsomenen

lag,föreskrift i dennaföreskrift harhänvisas till ersatts genom ensomen
föreskriften.deni ställettillämpas nya



SOU 1988:29 Författningsförslag 31

2 Förslag till Lag ändring i bankrörelselagenom
1987:617

Enligt riksdagens beslut föreskrivs frågai bankrörelselagen 1987:617om
dels 1 kap. 2 och §§4 2 kap. §§att 1-7 skall ha nedan angivnasamt

lydelse
,

dels nuvarande 2 kap. §§8-11 och 16att skall betecknas 2 kap. 7-10 resp.
15 §§ och ha nedan angivna lydelse,

dels nuvarande 2 kap. 12-15att och 17-23 §§ skall betecknas 2 kap. 11-14
16-22 §§.resp.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.

2§
Med bankrörelse dennai lag Postverket fåravses hinder 2utan avverksamhet i vilken ingår inlåning kap. §1 tredje stycket för sin post-från allmänheten på sådan räkning girorörelse hålla konton för allmän-

bank allmänt använder.som heten.
Bankrörelse får, förutom Sveri-av

riksbank, drivas endast bank-ges av
aktiebolag, sparbanker och centrala
föreningsbanker, har fåttsom rege-
ringens tillstånd oktroj därtill.

Utan hinder andra stycket fårav
postverket för sin postgirorörelse
hålla konton för allmänheten.

Ett utländskt bankföretag får Ett utländskt bankföretag får ef-en-
dast efter tillstånd regeringen dri- tillståndterav regeringen drivaav

verksamhet från kontor ellerva verksamhet från kontor elleran- annat
fast driftställenat här i riket. Sådan fast driftställe här i riket. Sådan

verksamhet får inte omfatta inlå- verksamhet får inte omfatta inlå-
nings- eller utlåningsrörelse. Ett nings- eller utlåningsrörelse. Ett
bankaktiebolag får efter tillstånd bankaktiebolag får efter tillståndav avregeringen eller, efter regeringens regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, bankinspektionen bemyndigande, bankinspektionen
inrätta filial i utlandet. Sådant till- inrätta filial i utlandet. Sådant till-
stånd skall lämnas ändamålet stånd skall lämnasom ändamåletomkan till för bankvä- kananses nyttavara till för bankvä-nyttaanses vara
sendet eller det allmänna. Bestäm- sendet eller det allmänna. Bestäm-
melser bankaktiebolags förvärv melserom bankaktiebolags förvärvom

aktie eller andel i utländskt bank-av aktie eller andel i utländskt bank-av
företag finns i 2 kap. 6 § första företag finns i 2 kap. 4
stycket
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lydeLseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
Verksamhet

I§
medbankverksamhetMedbedriva ochbank får in-En ut- avses

före-jämväl vadiakttagandemed den in-låning av somsamt,pengarav
§§skrivs 2-6driva iföljer 2skränkning avsom

all-frånräkninginlåning påsambandharverksamhet somannan
mänheten,föreningsbankslokaldärmed. Att en

ochfinansieringsverksamhetbegränsadinlåningbedriva ärrätt att
verksamhetfinansiell är§ föreningsbank-kap. 5följer 1 somannanav

Iimed inlåningförenligfondkommis-1987:620.slagen I avsessom
finns bestäm-sionslagen 1979:748 samt

föreligger,särskilda skäldrivaför bankmelser rätt att omom
harverksamhet närafondkommissionsrörelse. ettsomannan

ochmed dem Isamband iavsessom
2.

erbjuda allmänhe-skallbankEn
finansiellautbudallsidigtettten av

tilldäribland möjlighet in-tjänster,
och utlåning pengar.av

bank får inte sär-Annan än utan
inlåningmedgivande lagskilt i motta

allmänheten.räkning frånpå
§föreningsbankslagenkap. 5IAv

fär-lokalföljer1987:620 att en
bedriva inlåningeningsbanks rätt att

begränsad.är
kapitalmarknadslagen§3 kap. 4I

bestämmelserfinns1989:000 om
aktiemark-bedrivaför bankrätt att

penningmark-nadskommission,
penningmark-ochnadskommission

nadshandel.

2§
fallandrabank får änEn inte iräkning för-får förbankEn egen

för§§ ellerförvärva3-6endast ihandel medoch driva sägsvärva som
inneharäkningochväxlar, checkarsedlar,mynt, egen

andel företag,aktie eller iför-obligationer,anvisningar samt
emissionsbevis,ochförlagsandelsbevislagsbevis,
depåbevis,avseddafordringsbevisandra ärsom

aktiefond ellerandel imarknaden. Där-allmännaför den
efterställdmedfordringsbevisräkningbank förfårutöver egenen
beviseller likartatbetalningsrätt3-8egendom iförvärva omsom anges

bevisetriskkapital,tillskott§§. omav
företag iutfärdatshar avsessomav

utfärdats§ beviset hareller,4 avom
förochföretag inte är avsettannat

marknaden.allmännaden
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med förvärv aktie eller andel iav
företag jämställs förvärv rörelseav

förvärvet hela eller inteom avser en
obetydlig del rörelsen.av

3 §
En bank får förvärva ford-annan

sådanän i 2ran som avses om
fordringen grundas på låneavtalett

har sådant innehåll bankensom att
själv vid förvärvstillfället hade kun-

bevilja krediten.nat

§4 3 §
En bank får förvärva En bank får förvärva aktie eller

fast egendom, och bo-tomträtt andel i företag, vilket uteslutande
stadsrätt för erhålla lokaler för har tillatt syfte förvalta fastatt egen-
verksamheten eller tillgodose där- dom eller förvärvatstomträtt som
med sammanhängande behov, för bereda banken lokaler föratt

aktie eller andel i företag, vil- verksamheten eller för tillgodoseatt
ket uteslutande har till syfte för- därmed sammanhängandeatt behov.
valta fast egendom eller tomträtt,

avsedd förär det under Isom an-
givna ändamålet,

3. inventarier, vilka anskaffas för
rörelsen eller till fastighet ban-som
ken eller till lokaleräger bankensom
i övrigt innehar, samt

fast egendom, och bo-tomträtt
stadsrätt för bereda bostad åt nå-att

anställd banken.är igon som

5 §
En bank får förvärva bankak-ett

tiebolags eller sparbanks rörelse,en
övertagandet inte kanom anses vara

till skada för det allmänna. Om för-
värvet hela eller obe-inteavser en
tydlig del rörelsen krävs det attav
regeringen eller, efter be-regeringens
myndigande, bankinspektionen läm-

tillstånd till förvärvet.nar
Ett bankaktiebolag bildatärsom
utländskt bankföretag får dock in-av
överta svenskågd bankrörelse.te en
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lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

§4§6
bankinspektio-tilLståndEftereller,regeringentillstånd avEfter av elleraktieförvärvabankfårbemyndigande, enregeringensefter nen

utländskt företagellersvensktandel ifårbankinspektionen
ellerverksamhet utgörmedak-förvärvabankaktiebolag somenett bank-tillanknytninghar näraaktiebankaktiebolag samt entie i annat

skall lämnas,TilLståndverksamhet.bankföretagutländsktandel ieller
allmänfrånhinder inte möterföretag,utländsktellersvensktoch i om

Är principiellförvärvetsynpunkt.till avändamål kan nyt-varaansesvars inspektionen över-skallbetydelseallmän-detellerbankväsendetförta förtill regeringenärendetlämnana,
prövning.elleraktieförvärvasparbanken gällerstycketförstaiVad sägsändamålföretag,svensktandel somi vars

efterställdmedfordringsbevisbankvä- ävenförtillkan nyttavaraanses bevislikartatochbetalningsrätt omellerallmännadetellersendet som
bevisetriskkapital,tillskottsparbanker omförtillgodoser avgemen-

iföretagutfärdatshar avsessomavintressen, samtsamma
stycket.förstaföreningsbank för-centralen påaktierförvärvbanksFörföre-svenskt avandeleller iaktie envärva

före-ifondemissiongrund etttilländamål kan enavvaraansestag, vars krävsstycketförstaiall-detellerbankväsendet tag avsesför somnytta förgällertillstånd. Detsammaför- ingetförtillgodoserellermänna som aktier iförvärvsparbanksintres- aveningsbanker engemensamma
centralochBankSparbankernas ensen. aktier iförvärvföreningsbanksgällerstycket avförstaiVad sägssom Bank.Föreningsbankernasgarantifondsbevis,frågaiäven om styck-tredjeochbank förstaMed iförlagsandelsbevisellerförlagsbevis

delföreningsbankernasförföretagutfärdatshar avsesenasom av-avsom föreningsbank.centralför-banksMedstycket.förstaises andeleller iaktieMed förvärvjämställsgarantifondsbevis avvärv av stycketförstaiföretaggarantifondsförbin- avsessomutfärdande av för-rörelsejämställs förvärv omavdelse.
obe-eller intehelaaktier i värvet enförvärvsparbanks avserFör av

rörelsen.deltydligcentralochBank avSparbankernas
aktier iförvärvföreningsbanks av

in-Bank krävsFöreningsbankernas
tillstånd.get

§5§7
vid emis-medverkarbankEnför-centralochsparbank somEn en
allmännadenpåaktiertillstånd sionefterendastfåreningsbank av

aktierfår förvärvamarknadenvid sommedverkabankinspektionenav skall avyttraemissioneningår iellerförlagsbevis menaktier,emission av skekanlämpligendetsådessaallmänna snartdenpåförlagsandelsbevis
Omförvärvet.efteråroch senast ettmarknaden.

1988:545SFSSenastelydelse
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

Ett bankaktiebolag, sparbank särskilda skäl föreligger, kan bank-en
eller central föreningsbank inspektionen medge aktierna fåren attsom
medverkar vid emission aktier på innehas längre tid.av
den allmänna marknaden får förvär- En sparbank och central för-en

aktier ingår i emissionen eningsbank får dock endast efterva som men
skall dessaså det lämp- bankinspektionensavyttra tillstånd medver-snart
ligen kan ske och år efter ka vid verksamhet förstasenast ett isom avses
förvärvet. Om särskilda skäl förelig- stycket.

kan bankinspektionen medgeger, att
aktierna får innehas längre tid.

§6
En bank har tillstånd dri- En bank har tillståndatt dri-som attsom
fondkommissionsrörelse får, för aktiemarknadskommissionva får,va
underlätta rörelsen, iatt samband för underlätta rörelsen, iatt sam-

med denna förvärva aktier, emis- band med denna förvärva aktier,
sionsbevis andelar i aktiefon- emissionsbevissamt andelar i aktie-samt
der och ekonomiska föreningar. fonder och ekonomiska föreningar.
Banken får inte inneha sådana Banken fårvär- inte inneha sådana vär-
depapper till högre anskaffningsvär- depapper till högre anskaffningsvär-
de §än i 16 första stycket de i kap. §än 5 2 kapital-som anges som anges
fondkommissionslagen 1979:748. marknadslagen 1989:000. Om en
Om bank driver fondkom- bank driver aktiemarknads-en som som
missionsrörelse ingår i koncern, i kommission ingår i koncern, ien en
vilken också ingår fondkommis- vilken också ingår fondkommis-
sionsbolag eller bank har sionsbolag, fondhandlarbolag ellerannan som
tillstånd driva fondkommissions-att bank vilka har tillståndannan att
rörelse, gäller dessa begränsningar driva aktiemarknadskommission,
för koncernen i dess sådanthelhet. I gäller dessa begränsningar för kon-
fall skall banken till bankinspektio- i dess helhet. sådantI fallcernen

anmäla vilka värdegränser skall banken till bankinspektionennen som
bestämts för de olika företagens in- anmäla vilka värdegrânser be-som
nehav värdepapper. Om för destämts olika företagens inne-av synner-
liga skäl föreligger kan bankinspek- hav värdepapper. Om synnerligaav
tionen medge banken får inneha skäl föreliggeratt kan bankinspektio-
värdepapper i omfattningstörre medgeän banken får innehaattnen
vad i nämnda paragraf. värdepapper i omfattningstörresom änanges

vad i nämnda paragraf.som anges

§8 §7
För skydda fordran får bank Oavsett vadatt föreskrivs ien som

§§1-6 får bank för skyddaatten
fordran

på offentlig auktion, fondbörs eller sådan marknad §i 2som avses
andra stycket lagen 1979:749 Stockholms fondbörs eller vid exekutivom
försäljning köpa egendom eller förär utmätt säkerhet fordringen,utgörsom
och

det finns anledning banken skulle lida avsevärdom att anta att annars
förlust, betalning för fordran egendomöverta säkerhet förutgörsom som
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

egendom.ellerfordringen annan
ak-gäller intestycketFörstaak-intestycket gäller egenFörsta egen
tilltillskottfråga bevistie. Itillskottandel ellerieller bevistie omomom

grundfond igarantifond ellerfrågaföreningsbank. Itill spar-om spar-
eller till-andel ibevisbank ochtillskottbevisbanks förvärv omomav

föreningsbankgarantifond itillskottgrundfond iellergarantifondtill
§30kap.i 5bestämmelsernagälleribestämmelsernagällerSparbanken

sparbankslagenstycketförstaSparbank-§ stycketförstakap. 75
§kap. 265respektive1987:6191987:619.slagen

föreningsbankslagenstycketförsta
987:620.1

stycketenligt förstaövertagitsellerhar köptsegendomutbyteI mot som
förvaltningförbildatsi bolag,aktierfår bank förvärva avett somen

verksamhet.drivenmed dennafortsättandeförelleregendomen enav
får banken,styckettredjeellerförstaenligtförvärvatsaktier omHar

förvärvalider förlust,banken ytter-förföreliggerfarauppenbar att annars
bolag.iaktierligare samma

förs-enligtförvärvatsaktierHarförs-enligtaktier förvärvatsHar
fårstycketfjärdetredje ellerfårstycketfjärdetredje eller ta,ta,

överlåteraktiebolagetöverlåter banken,aktiebolagetbanken, omom
aktiebo-tillgångarsinaaktiebo- annatpå etttillgångarsina ett annat

aktier iaktierdessabytai lag,aktier motaktierdessa utbytalag, motut
bolaget.andradetaktiebolaget.andradet

skallparagrafenligt denna avyttrasbanken förvärvategendomDen som
förlustdet kanoch ägaske när utanlämpligen kandetså senast rumsnart

krävsfrånår förvärvet,inominteegendomen trebanken. Har avyttratsför
innehav.tillstånd fortsattförbankinspektionens

8§9§
formkapital ivisst lägstabank haskydd skallTill insättarnas ett aven
kapital isparbankfonder ibankaktiebolag, egetkapital i samteget egna

föreningsbankerlokalamed anslutnatillsammansföreningsbankcentral
kapitalkrav.

respektivekapitalMedfonderochMed kapital eget egnaeget egna
dels fyrtiofår likställasfonderdels fyrtiofår likställas pro-procent av

beloppbankens motbelopp cent ettmot som svararett avsvararsom
utlåning,förbankensgarantiförbin-utlåning,för ga-reserverreserver
utländskaochrantiförbindelservalutorutländskadelser och samt va-

obli-förbankenslutor,obligatio-förbankens mot reservmot reserv
det beloppvarmedgationer,meddet beloppvarmed avsesavsesner,

värdeobligationernasmed vilketberäk-värdeobligationernasvilket
4§ 1enligt 4 kap. över-beräknat4§ överstiger1enligt 4 kap.nat

ban-nettovärdet,stigerdels nominellanettovärdet, det vär- motsamt
avskrivning påföljdskuld- kens iandraförlagsbevis ochdet avreservav

nyttjande,tillupplåtitsegendomtill be-medförförbindelser rätt somsom
förlags-nominella värdetdels detövrigabankensförst eftertalning av

skuldförbindelseroch andrafår med- bevisbåda fallenborgenärer. I
förstbetalningmedför tillrätthögst beloppräknas mot-ett somsom
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det kapitalet eller de eftersvarar bankens övriga borgenärer.egna Ieg-
fonderna. båda fallen fårna medräknas högst ett

belopp det ka-motsom svarar egna
pitalet respektive de fonderna.egna

Med kapital ocheget i central föreningsbank med anslutnareserver en
lokala föreningsbanker kapital och i dessaavses egetsummorna av reserver
föreningsbanker. Förlagsinsatserna räknas därvid inte in i det kapita-egna
let. Det nominella värdet dessa insatser får dock likställas medav eget
kapital intill belopp tillsammansett med det nominella värdetsom avförlagsbevis och andra skuldförbindelser enligt andra stycket detmotsvarar

kapitalet.egna
Från det kapitalet och de Eget kapital respektiveegna fon-egna

fonderna skall avräknas det deregna och vad därmed får likstäl-som
bokförda värdet vad tillskju- las enligt andra och tredjeav styckenasom
tits aktiekapital eller i bankenssom kapitalbas.utgörannan
form till in- eller utländskt företag

driver någon form bankverk-som av
samhet. Sådan avräkning skall dock
inte ske frågai företag där statenom

delägareär eller frågai kreditak-om
tiebolag har till huvudsakligtsom
ändamål lämna lån säkerhetatt imot

bostads-,i kontors-,panträtt eller af-
färsfastighet eller lämna lån tillatt
kommuner.

Har bank väsentligt ekono-ett Har banken väsentligt ekono-etten
miskt intresse i aktiebolag, misktett intresse i aktiebolag,som ett som
uteslutande har till syfte förvalta uteslutandeatt har till syfte förvaltaatt
fastighet eller hartomträtt för- fastighet eller tomträtt harsom för-som

förvärvats bereda banken loka-att förvärvats bereda banken loka-att
ler för dess verksamhet eller tillgo- ler för dess verksamhet eller tillgo-
dose därmed sammanhängande be- dose därmed sammanhängande be-
hov, skall från bankens kapital hov, skall från bankenseget kapitalbas
eller fonder avräknas åtta avräknas åttaegna pro- procent av summan av

detcent bokförda det bokfördaav summan värdetav aktierna iav
värdet aktierna i fastighetsbola- fastighetsbolagetav och bolagets bok-

och bolagets bokfördaget skulder förda skulder eller den del dessaav
eller den del dessa bankensav innehavsom svarar motsom svarar avbankens innehavmot aktier i fas- aktier i fastighetsbolag.av
tighetsbolaget.

Utan hinder andra och tredjeav
styckena får bankinspektionen, om
det finns synnerliga skäl, tillåta en
bank likställa kapital ochatt eget eg-

fonder med det nominella värdetna
sådana förlagsbevis, andra skuld-av

förbindelser och förlagsinsatser, som
där intill beloppettavses, mot-som

och halv gånger detsvarar en en eg-
kapitalet eller de fonderna.na egna
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9 §10
förhål-ibestämsförhål- KapitalkravetiKapitalkravet bestäms

tillgångar in-bankenslande tilltillgångar in- samtlande till bankens samt
och and-garantiförbindelsergångnaoch and-gångna garantiförbindelser

kapitalmarknadenpååtagandenåtaganden på kapitalmarknaden rara
för ban-kreditriskinnebärför ban-innebär kreditrisk ensomsom en

centralplaceringar. Förkenplaceringar. centralFörken enen
lokalamed anslutnaföreningsbanklokalaföreningsbank med anslutna

kapital-bestämsföreningsbankerkapital-bestämsföreningsbanker
beräkning-Vidberäkning- kravetVid gemensamt.kravet gemensamt.

place-indelaskapitalkravetplace-kapitalkravet indelas avenen av
följande femiringarnaföljande fyraringarna i grupper,grupper,

nämligennämligen
checkar,inneliggande kassa,checkar, Ainneliggande kassa,A

ford-postremissväxlarford-postremissväxlar samtsamt
riksbanken ochringar hosochhos riksbankenringar

riksgäldskontoret,riksgäldskontoret,
obli-ochskattkammarväxlarobli-ochskattkammarväxlar2.

utfärdatsgationer sta-utfärdatsgationer sta- avsomavsom
därmedellerkommundärmedellerkommun ten,ten,

samfällighet, ban-jämförligsamhällighet, ban-jämförlig
sparbank,kaktiebolag,kaktiebolag, sparbank, cen-cen-

föreningsbank, allmäntralföreningsbank, allmäntral
inrättningkassa ellerinrättningkassa eller vars reg-vars reg-

fastställtslementefastställtslemente rege-avrege-av
kreditmarknadsbolag,ringen,kreditaktiebolag, hy-ringen,

fondkommissionsbolag, fond-Nordiskaellerpoteksinstitut
hypoteksinsti-handlarbolag,investeringsbanken,

investe-Nordiskaellertut
ringsbanken,

för vilkaandra fordringarför vilka sta-andra fordringsägare
därmedkommun ellerdärmedellerkommun ten,staten,

samfällighet, ban-jämförligban-samfällighet,jämförlig
sparbank,kaktiebolag,sparbank,kaktiebolag, cen-cen-

föreningsbank ellertralföreningsbank ellertral an-an-
avsedd2under 1 ellerAavsedd2under 1 ellerA nannan
kredit-inrättning,ellerkredit- kassainrättning,kassa eller

fondkom-marknadsbolag,hypoteksinstitut,aktiebolag,
fondhandlar-missionsbolag,aktiebolagbankägtsådant

hypoteksinstitut ellerbolag,medgi-enligt regeringenssom
medförsäkringsföretagmed kre-jämställasvande får

svensk koncessiontillämpning-ditaktiebolag vid svarar,
för-stycke ellerdettaen av

svenskmedsäkringsföretag
koncession svarar,

säkerhe-för vilkafordringarsäkerhe-vilkaförfordringar
värdehandlingvärdehandlingar utgörsutgörs tenten avav

1987:1327SFSlydelse‘ Senaste
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eller fordran, eller fordran,som anges un- som anges un-
der 1-3,A der A 1-3,
garantiförbindelser och andra garantiförbindelser och andra. .åtaganden på kapitalmarkna- åtaganden på kapitalmarkna-
den för vilka banken erhållit den för vilka banken erhållit
säkerhet i värdehandling eller säkerhet i värdehandlig eller
fordran, under A fordran, under Asom anges som anges
1-4. 1-4.
andra fullgoda obligationer deän under Asom anges. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller försåkringsföre-annat.

än under 3 eller samfällighetsföreningA därvidtag som avses svarar,
fordringar för vilka utländskt bankföretag skall tilltassvarar upp en
och halv gånger fordringarnas belopp,en
fordringar för vilka säkerheten värdehandlingutgörs eller fordran,av. under B 1 eller eller jordbruks-,i affärs-panträtt ellersom anges
bostadsfastighet eller till sådan fastighet inom sjuttiofemtomträtt

det uppskattade värdet den fasta egendomen eller, iprocent av av
fråga byggnad hörtomträtt, till tomträtten,om av som
garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden för. vilka banken erhållit säkerhet i värdehandling eller fordran, som

under 1-3.Banges
fordringar för vilka säkerhe- C fordringar för vilka säkerhe-.

utgörsten utgörstenav av
a i jordbruksfastig- a jordbmksfastig-panträtt ipanträtt
het, i bostadsfastighet med het, i bostadsfastighet med

tvåfamiljshuseller eller tvåfamiljshuseller elleren- en-
med flerfamiljshus för vilket med flerfamiljshus för vilket
bostadslån enligt statliga be- bostadslån enligt statliga be-

utgårstämmelser eller i utgårstämmelser eller itomt- tomt-
sådantill fastighet,rätt sådantill fastighet,rättom om

pantvärdet ligger mellan sjut- pantvärdet ligger sjut-mellan
tiofem och etthundra tiofem och etthundraprocent procent

det uppskattade värdet det uppskattade värdetav av av av
den fasta egendomen eller, i den fasta egendomen ieller,
fråga bygg- frågatomträtt, bygg-tomträtt,om av om av
nad hör till nadtomträtten, hör till tomträtten,som som
b i fastighet bpanträtt i fastighetpanträttsom som
helt eller delvis inrättad förär helt eller delvis inrättad förär
industriell verksamhet eller i industriell verksamhet ieller

sådantill fastighettomträtt sådantill fastighettomträtt
inom femtio det inom femtio detprocent procentav av
uppskattade värdet den uppskattade värdet denav av
fasta egendomen eller, i fråga fasta frågaegendomen eller, i

byggnad ochtomträtt, byggnad ochtomträtt,om av om av
egendom hör till egendom hör tillannan som annan som

ellertomträtten, tomträtten.
c förlagsbevis eller aktie,

inregistrerad vidärsom
Stockholms fondbörs,
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garantiförbindelser andra garantiförbindelser och andraoch
åtaganden på åtaganden på kapitalmarkna-kapitalmarkna-

erhållit erhållitden för vilka banken den för vilka banken
i värdehand- i form värdehand-säkerhet form säkerhetav av

ling ling fordran,eller fordran, eller som angessom anges
under C under C

lös egendom bankensom
upplåtit till nyttjande,

D övriga tillgångar, garantiför- D aktier, emissionsbevis och an-
åtagan- aktiefonderbindelser och andra delar i utgörsom

påden kapitalmarknaden handelslager enligt 6
sådana 9 §enligtutom som

fjärde och femte styckena
från kapi-skall avräknas eget

tal och fonder.egna
tillgångar, garantiför-E övriga

åtagan-bindelser och andra
på kapitalmarknadenden

§sådana enligt 8utom som
femte skall avräknasstycket
från kapitalbasen eller som

bestämmelsernaomfattas iav
10

underplaceringar under För placeringarFör angesanges somsom
någotnågot kapitalkrav. gäller inte kapitalkrav. IA gäller inte I A

uppgåruppgår kapitalkravet vidövrigt kapitalkravet vid övrigt var-var-
belopptidpunkt till belopp tidpunkt till lägstlägst ett ett somsom

sammanlagtsammanlagt motsvararmotsvarar
place- place-procentprocent av summan aven av summan av en

ringar under B,ringar under B, som anges
fyra place-fyra place- procentprocent avsumman av summanav

under C,under C och ringarringar som angessom anges
åtta place- tjugofyra procentprocent av summan avav summan av

underplaceringar Dringar under D. som angessom anges
åttaoch procent summan avav

under E.placeringar som anges
föl-till föl- Placeringar skall tillPlaceringar skall tastas uppupp

jande värden, nämligenjande värden, nämligen
för vilkafordringar, för vilka fordringar, reserverreserver

§§ i 8 andra stycketi 9 andra stycketsom avses av- som avses av-
till sitt bruttovärde, till sitt bruttovärde,satts,satts,

tillgångartillgångar övriga till sittövriga till sitt netto-netto-
värde,värde,

garantiförbindelser,garantiförbindelser, är ärsomsom
kreditgivning, till sittknutna till kreditgivning, till sitt knutna tillno- no-

minella belopp,minella belopp,
garantiförbindelser tillövriga garantiförbindelser till 4. övriga

beloppsitt nominella belopp halva sitt nominellahalva samt samt
åtaganden pååtaganden på kapital- andra kapital-andra

be-till nominella be- marknaden till sitt nominellamarknaden sitt
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lopp, inte regeringen eller, efter lopp, inte regeringenom eller, efterom
regeringens bemyndigande, bankin- regeringens bemyndigande, bankin-
spektionen i föreskrift angivit spektionen i föreskriftett angivit ett
lägre belopp. lägre belopp.

Med uppskattat värde i första stycket B 3 och C 1 det värde,avses som
banken bestämt på grundval särskild värdering. Har enligt gällandeav
statliga bestämmelser bostadslån till främjande bostadsbyggandetom av
sådant lån beviljats till uppförande viss byggnad, skall till grund förav
bedömandet i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda
bestämmelser fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet där
denna uppförs inte särskilda skäl föranlederom annat.

§II §I0
Om bankaktiebolag ak-ett Om svensk bank aktie-genom en genom

tieinnehav eller på har innehavsätt eller påannat harsätt andelannat
andel i utländskt företagett dri- i svenskt eller utländsktett företagsom

någon form bankverksamhet driver någonver form bankverk-av som av
och andelen uppgår till lägst tjugo samhet och andelen uppgår till lägst

företagets aktiekapitalprocent tjugoav företagets aktieka-procent av
eller motsvarande, skall, vadutöver pital eller motsvarande eller till mot-

beträffande kapitaltäck- svarande lägstsom anges tjugo röste-procent av
ning för aktier eller andelar före-i talet för samtliga aktier eller andelar

9 §i fjärde stycket,taget följande företageti skall, vadutöver fö-som
gälla. reskrivs frågai kapitaltäckning iom

För det utländska företagets place- 8 och 9 §§ eller i lag, gällaannan
ringar skall bestämmas kapital- följande.ett
krav. Banken skall vid tid-varje Banken skall vid tidpunktvarje
punkt uppfylla kapitalkravet enligt uppfylla dels kapitalkravet för ban-

§10 och den del kapitalkravet i ken, dels den del kapitalkravetav iav
det utländska företaget företaget bankenssom svarar motsom svarar

bankens andel företaget.imot andel kapitalet. fordringarFörav
Vid beräkningen det särskilda banken eller företagav isom som avseskapitalkravet för det utländska före- första stycket har på varandra krävs

och vid bestämmandettaget vad inget kapital. Detsamma gällerav eget
i detta sammanhang skall fordringarsom för vilka sådant företaganses ett

kapital skall 9 och 10 §§eget Detsom sålunda beräknade kra-svarar.
gälla tillämpligai delar. För de ford- bankensutgör konsoliderade ka-vet
ringar banken eller företaget pitalkrav.som

förstai stycket har på nä- Vid beräkningensom avses bankens egetav
dessaföretag krävsgot inget kapital respektiveav fondereget fåregna

kapital. Detsamma gäller fordringar denna tillgodoräknaäven vad somför vilka företag förstaett i efter förvärvet aktierna ellersom avses av an-stycket Vid beräkningen delarna företagetisvarar. till fritt el-av avsatts
bankens kapital skall 9 § fjärde lereget bundet kapital, dock tilleget
stycket inte tillämpas. Vid tillämp- högre belopp än motsom svarar
ningen §9 andra stycket får med bankens andelav kapitalet företa-iav
det kapitalet Ärlikställas så företagetegna dotterföretagstor get. tillett
del det utländska företagets banken skallav det kapitalet ellerreser- egna
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minskas medfondernabankens de vär-mot egnasvararm.m. somver
goodwilleventuelldetandel företaget.i som upp-av

sålundavid förvärvet. Detbeslutar fråga kommitBankinspektionen i
bankensberäknade kapitaletskallkapitalkrav och vad utgörsomom

kapital.konsolideradekapital. egetegetsomanses
kapital får iMed konsoliderat eget

enligt 8motsvarande omfattning som
förstycket likställas§ andra reserver

förlagsbevis Re-utlåning och m.m.
företagetutlåning iför m.m.server

till den delendastdock likställasfår
efter förvärvetdessa uppkommit av

företaget.eller andelarnaaktierna i
Förlagsbevis utgivits avsomm.m.

likstäl-eller företaget fårbanken inte
banken ellerinnehaslas dessa avom

första stycket.företag isom avsesav
ochför utlåningReserver avm.m.

förlagsbevisföretaget utgivna m.m.
be-likställas till högrehellerfår inte

bankenslopp än mot an-svararsom
Bankensföretaget.del kapitalet iav

vadkapital ochkonsoliderade eget
likställas ban-därmed får utgörsom

kapitalbas.konsolideradekens
be-utländska företagfrågaI om

beräk-slutar bankinspektionen om
kapital-ochkapitalkravningen av

bas.
eller, efter regeringensRegeringen

bankinspektionenbemyndigande,
läm-med tillståndsambandfår, i att

besluta vadenligt i4 att somnas
skall till-stadgasparagrafdenna äga

andelfrågaämpning iäven somom
förstamindre iänär angessom

stycket.

15§16§
sådaninte iuppmärksamhet bankensärskildEn bank skall ägna att

påfordringarsäkerhet, harför dessuppkommaomfattning, fara kanatt
varandramed iförbundnapå låntagare,låntagare eller ärsomsamma

kreditgäller sä-intressegemenskap. Detsammaekonomisk motväsentlig
elleraktiebolagutgivitsförlagsbevis,aktier ellerkerhet av sammasomav

fordran jämställsMedsådan gemenskap.förenade iaktiebolag ärsom
banken.tillgarantiförbindelseellerform borgensäkerhet i annanav

till-bankenbevaka inteföreningsbank skall dessutomcentralEn att
ihar fordringarföreningsbankermed anslutna lokala som avsessammans
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första sådanstycket i omfattning fordringarna kan med-att sammantagna
föra fara för föreningsbankens säkerhet.

eller, efterRegeringen regeringens
bemyndigande, bankinspektionen
får utfärda föreskrifternärmare om
vilka begränsningar dessa fallisom
skall gälla.

4 kap. Redovisning

§7
balansräkningenI skall aktier i dotterbolag särskildtas postupp som en

bland tillgångarna.
Utgifter för bankens bildande och för dess fårförvaltning inte tas upp som

tillgångar. Detsamma gäller utgifter för ökning aktiekapital och bildandeav
garantifond.av
Inbördes fordrings- skuldförhållandenoch mellan dotterföretag och mo-

derföretag i koncern skall redovisas. Detta får ske inom linjen. Detsamma
gäller för och därmed jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindelserpanter
till förmån för dotterföretag eller moderföretag. Redovisningen skallett ett
utformas enligt de föreskrifter utfärdas stöd §med tredje stycket1som av

i enlighet med god redovisningssed.samt
Ett bankaktiebolags kapital skall delas i bundet kapital ocheget egetupp

fritt kapital eller ansamlad förlust. Under bundet kapital skalleget eget tas
aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Under fritt kapi-egetupp

tal eller ansamlad förlust skall fria fonder, för sig, balanseradtas upp var
vinst eller förlust nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanse-samt
rad förlust och förlust för räkenskapsåret därvid avdragsposter.tas upp som

I bankaktiebolag skall vid aktiekapitalet aktierantalet ochett anges
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 fond får inte
användas för belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåretannat tas

avdragspost.upp som
En föreningsbanks kapital En föreningsbanks kapitaleget eget

skall delas i bundet kapital skall delas i bundet kapitaleget egetupp upp
och fritt kapital eller ansamlad och fritt kapital eller ansamladeget eget
förlust. Under bundet kapital förlust. Under bundet kapitaleget eget
skall insatskapital, skall insatskapital,tas tasupp reserv- upp reserv-
fond och uppskrivningsfond. Med- fond, garantifond och uppskriv-
lemsinsatser och förlagsinsatser ningsfond. Medlemsinsatser och
skall redovisas för sig. Under förlagsinsatser skall redovisasvar var
fritt kapital eller ansamlad för- för frittsig. Under kapital ellereget eget
lust skall fria fonder, för ansamlad förlust skall friatas tasupp var upp
sig, balanserad vinst eller förlust fonder, för sig, balanserad vinstvar

nettovinst eller förlust för eller förlust nettovinsträ- ellersamt samt
kenskapsåret. Balanserad förlust förlust för räkenskapsåret. Balanse-



Författningsförslag44 SOU 1988:29

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förlust räkenskapsåret rad förlust förlust föroch för och räken-tas
skapsåretdärvid avdragsposter. därvidtasupp som upp som av-
dragsposter.

7 kap. Tillsyn

§8
Om frånstyrelsen eller har fattat beslut avviker sådanstämman ett som

lag eller författning i § första från1 stycket eller bankens stadgar,som avses
får bankinspektionen förbjuda gåttverkställighet beslutet. Har beslutet iav
verkställighet får såinspektionen förelägga styrelsen rättelse därgöraatt
kan ske fullgöra vad åligger sådantstyrelsen. Ett föreläggandeattsamt som
får dock inte fråga sådanameddelas i föreskrifter i lag, det ärom som
straffbart överträda.att

Om avvikelsen enligt första stycket allvarlig beskaffenhet, skallär av
inspektionen anmälan detta till regeringen, kan förklaragöra om som
oktrojen förverkad.

det bankenKan låter sigantas att
därav får bankinspektionen irättas

stället för anmälan enligtgöraatt
andra stycket, meddela banken
skriftlig erinran.

Bankinspektionen får med-även
dela banken skriftlig erinran om an-

förhållande föreligger all-nat som
varligt inverkar på bankens säkerhet
eller betydelse föri övrigt är av en
sund utveckling bankverksamhe-av
ten.

Föreligger missförhållanden hos
bank fall fåri bankinspektio-annat

särskilt besluti anmärkninggöranen
det.om

Skriftlig erinran och anmärkning
får förenas med föreläggande om
rättelse.

9§
Även sådan avvikelse Bankinspektionen äger även rättom som av-

§8 första stycket skett,i inte har meddela de påpekande frågaiattses om
får bankinspektionen meddela de verksamheten i bank, in-en som

frågaierinringar verksamheten i spektionen finner påkallade.om
bank, inspektionen finneren som

påkallade.
Om verksamheten i missförhållandenbank till följd allvarliga ien av

bankens ledning fårkan befaras komma bli till skada för det allmänna,att
bankinspektionen förelägga bankens åtgärder.styrelse vidta erforderligaatt
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Om styrelsen inte sig efterrättar sådant föreläggande §tillämpas 8 andraett
stycket.

I7§
Om pensionsstiftelse eller Om pensionsstiftelse elleren en en en

personalstiftelse hör till bank och personalstiftelse hör till bank ochen en
stiftelsens förmögenhet huvudsakli- stiftelsens förmögenhet huvudsakli-

härrör från medel tillskju- härrör från medel tillskju-gen som gen som
tits banken, skall bankinspektio- tits banken, skall stiftelsen ståav av un-

till stiftelsens tillgångar der bankinspektionensatt är tillsyn. Där-nen se
placerade på beredersätt skä- vid skall stiftelsens ändamålett beaktassom
lig säkerhet .Därvid skall stiftelsens och särskild hänsyn till vadtas som
ändamål beaktas och särskild hän- föreskrivs i denna lag placeringom

till vad föreskrivs i den-tas banks medel. Har Stiftelsenssyn till-som av
lag placering banks medel. gångar inte påplaceratsna tillfreds-om av ett

Har stiftelsens tillgångar inte place- ställande får inspektionen före-sätt,
på tillfredsställande fårrats ett läggasätt, stiftelsen vidta rättelse.att

inspektionen förelägga stiftelsen En pensionsstiftelse elleratt en perso-
vidta rättelse. nalstiftelse första stycketisom avses

får bankinspektionensinte utan
medgivande andel akti-äga större av

i svenskt eller utländskt ak-etterna
tiebolag än röste-mot ettsom svarar
tal högst fem för samtligaprocentom
aktier. Om det finns aktier med olika
röstvärde får andelen dock inte upp-
gå till aktieka-tioän procentmer av
pitalet.

Den företräder stiftelsen skall på bankinspektionens begäran hållasom
stiftelsens kassa och övriga tillgångar böcker, räkenskaper och andrasamt
handlingar tillgängliga för granskning. Han skall lämna inspektionenäven
alla de upplysninger rörande stiftelsen inspektionen begär.som

§18
En branseh- eller centralorganisa-

för bankertion får drivainte verk-
samhet strider bestämmel-motsom

denna lagi banks rörelse.serna om
Om sådan organisation driveren
verksamhet strider nämndamotsom
bestämmelser, får bankinspektionen
förelägga organisationen vidtaatt
rättelse.
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§19
skall efterBankinspektionen

bindandeansökan meddelaskriftlig
verk-huruvidaförhandsbesked viss
för-bankverksamhetsamhet är om
vikthandsbesked kan antas vara av

till sökandens intressen.med hänsyn
betydelseprincipiellVid frågor av

överlämnaskall inspektionen åren-
tilldet regeringen.

§20
verksam-driver sådannågonOm

till-lag kanhet, denna antasatt vara
bankinspektionen före-lämplig, får

läm-till inspektionendennelägga att
verksamhe-upplysningarde omna

bedömaförbehövs attten omsom
tillämplig.lagen är

8 Registreringkap. m.m.

5§
inspek-bankenunderrättaskriftligen närBankinspektionen skall genast

tionen
bankaktiebo-§ stycket14 andraenligt 4 kap.aktiekapitaletnedsatt

1987:618,lagslagen
6 kap.förfallet enligtaktiekapitaletnedsättningförklarat beslut avom

bankaktiebolagslagen,§7 tredje stycket
6§ styckettredjekap.förfallen enligt 11fråga fusionförklarat om

1987:619sparbankslagen§ tredje stycket7bankaktiebolagslagen, 7 kap.
1987:620,föreningsbankslagen10 5 § tredje stycketeller kap.

ändringförklarat frågan avom
förfallen enligt 12bolagsordningen

bankaktiebo-stycket§ förstakap. 8
lagslagen, eller

vitedömtförelagt ellervitedömt utförelagt eller en-ut en-
3 § denna lag.kap.ligt 9§3 denna lag.ligt 9 kap.

8§
bankinspektionenbeslutEttbankinspektionenbeslutEtt avav

avskrivitsinnebär anmälanavskrivitsinnebär anmälan attatt somsom
enligtregistrering harenligt eller vägratsregistrering hareller vägrats

tillöverklagasstycket§ andratill 4överklagas§ andra stycket4
inombesvärinom kammarrättenbesvärkammarrätten genomgenom
dag.från beslutetstvå månaderdag.två månader från beslutets

bank-beslutgällerbank- Detsammabeslutgäller ettDetsamma avett av
§i 5inspektionen§i 5inspektionen som avsessom avses
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Straff9 kap. och vite

§1
Till böter eller fängelse i år uppsåtligenhögst döms denett som

Sverige driver bankrörelse strid med §i 2 kap. I tredjei
berättigad till detta stycket inlåning på räkningutan att tar emotvara

från allmänheten,
2. för förestårutländskt bankföretags räkning verksamhetett utansomen

tillstånd § från någotenligt 1 kap. 4 drivs kontor fast driftstäl-ellerett annat
i Sverige.
Till böter döms uppsåtligenden eller oaktsamhet bryter motsom av

§bestämmelsen i 1 kap. 5 förbud i firma i övrigt vid beteckningellerattom
affärsrörelse använda ordet bank.av

enligt 20 kap. § brotts-Ansvar 3
balken skall följa för deninte som
bryter förbudet kap. §förs-i I 6mot

stycket obehörigen enskil-röjata att
das förhållande bank.i Detsam-en

gäller bryterrevisor motma en som
förbudet 3 kap. § förstai 14 stycket

lämna upplysningar banksatt om en
angelägenheter

Den har åsidosatt § fårvitesföreläggande i 3 inte dömas tillsom som avses
för gärning omfattas föreläggandet.ansvar som av

§2
Till böter eller fängelse år uppsåtligeni högst döms den ellerett som av

oaktsamhet
bankinspektionentill meddelar oriktiga eller vilseledande uppgifter

sådana omständigheter skyldighan lämna uppgift enligtär attom som om
1987:619denna lag, bankaktiebolagslagen 1987:618, sparbankslagen el-

ler föreningsbankslagen 1987:620,
underlåter enligt bankaktiebolagslagen föra aktiebok, aktiebrevs-att

register eller förteckning 3 13 § hållaenligt kap. eller aktiebok tillgängligatt
eller bryter förbudet §i 3 kap. 13 tredje stycket samtyckemot att utan
lämna uppgifter där avsedd förteckning,ur

underlåter enligt föreningsbankslagen föra medlemsförteckning el-att
ler lämna skriftlig §uppgift enligt 3 kap. 6 fjärde stycket lag,samma

underlåter §enligt 7 kap. 12 första stycket andra meningen bankak-att
tiebolagslagen, 3 kap. § första stycket andra sparbankslagen11 meningen
eller 6 kap. §11 första stycket andra meningen föreningsbankslagen sam-
mankalla på underlåterstyrelsen begäran styrelseledamot eller iakttaattav
vad enligt 7 13§ första stycket andra tredjekap. eller meningensom
bankaktiebolagslagen, 3 12§ förstakap. stycket andra eller tredje me-
ningen sparbankslagen 12§eller 6 kap. första stycket andra eller tredje
meningen föreningsbankslagen gäller för styrelsens beslut,

underlåter iaktta vadatt som
föreskrivs §12 kap. första elleri 4
andra stycket, § tredje stycket eller7
9 § bankaktiebolagslagen,



48 Författningsförslag 1988:29SOU

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

emissionsbeslutunderlåter iatt
§ andra stycketkap. 6i 4som avses

och 5 kap. § andra stycket bankak-4
förbehålltiebolagslagen erinra om

enligt § nämnda lag.3 kap. 3

3 §
flera styrelseledamöterBankinspektionen kan vid vite förelägga elleren

fullgöra skyldighet enligt denna lag eller andra författningar attatt
till be- till sända in be-inspektionen sända in inspektionen

redovisningshandlingar, revi-höriga redovisningshandlingar, revi- höriga
delårsrappor- delårsrapporter,sionsberättelser eller sionsberättelser,

handlingar kap.övriga i 7ter, samt som anges
§ och registreringshandlingar,6 samt

hos föreskriven för registrering.inspektionen anmälangöra
får meddelas, under-Ett föreläggande enligt första stycket 2 inte om

låtenheten medför eller styrelsens beslutanmälangöra stämmansatt att
förfaller skyldig träda i likvidation.eller banken bliratt att

föreläggande enligt denna lagBankinspektionen kan förena även annat
första med vite.i stycketän som avses

frå-frå- Bankinspektionen skallBankinspektionen skall prövapröva
viteutdömande vite utdömande ettettgan om som gan om av somav

har förelagts har förelagts enligt första stycket. Ienligt första stycket. I
fråganfall frågan enligt lagen fall länsrät-övriga övrigaprövas prövas av

enligt lagen 1985:2061985:206 länsrätten. viten.viten ten omom av
Bankinspektionens varigenom vite i första stycket före-beslut som avses

får besvär.lagts eller dömts överklagas hos kammarrättenut genom

Denna lag träder i kraft den januari 1990.1
vid tiden för lagensBransch- eller Centralorganisation för banker som
§strid med skall, regering-ikraftträdande driver verksamhet i 7 kap. 18 om

eller den myndighet regeringen bestämmer inte beslutar kortareomen som
från dagen förtillåten inom fem årtid, avveckla icke verksamhet senast

ikraftträdandet.
§ bankin-erhållit tillstånd enligt 2 9 sjätte stycket kanBank kap. avsom

§§från 8-10spektionen medges intill viss dag avvika det i 2 kap.att
föreskriva kapitalkravet.
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3 Förslag till Lag ändring i lagen 1967:531om om
tryggande pensionsutfästelserav m.m.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs frågai 1967:531lagen tryggan-om om
de pensionsutfästelser §31 skall ha nedan angivna lydelse.av attm.m.

varande lydelseNu Föreslagen lydelse

§31
Tillsynsmyndighet länsstyrel- Tillsynsmyndighetär länsstyrel-är

i det län där arbetsgivaren har i det län där arbetsgivaren harsen sen
sitt hemvist. sitt hemvist. Undantag gäller dock

för sådan stiftelse står undersom
bankinspektionens tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
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bankaktiebolagslagenändring itill LagFörslag4 om
1987:618

bankaktiebolagslagenfrågaiföreskrivsbeslutriksdagensEnligt om
1987:618

gälla,§ upphöraskalldels kap. 41 attatt
§ ha nedan4 och§ betecknas kap.5 skall 1nuvarande kapdels latt

angivna lydelse,
4 7 kap.§§, 6 5 kap.4 kap.4 och 112 3 kap.dels kap.1att

lydelse,nedan angivna§ skall hakap. 39 8
3 och2 2 3bestämmelser,införas3 skalldels det i kap. a, a,att nya

lydelse§§ angivnaenligt nedan19 samt
Bundna ochmed rubrikenkapitelinförasskalldels det i lagen ett nyttatt

lydelse.angivna§§ enligt nedan1-9fria aktier, 12 kap.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledandekap.l

2§
för-för bolagetspersonligenintedelägarnabankaktiebolagI ett svarar

pliktelser.
aktiekapitalBankaktiebolagetsaktiekapitalBankaktiebolagets

tillmed hänsynskall bestämmastillmed hänsynskall bestämmas
beskaffenhetenochomfattningenbeskaffenhetenochomfattningen avav

Är tilldockrörelsen,planeradedenaktieka-rörelsen.planeradeden
Är ak-kronormiljonerlägst femtioskallpå flera aktier,fördelatpitalet . aktier,flerafördelattiekapitaletlika belopp.dessa lyda

på belopp.lyda likadessaskall

§4§5
i kon-Ingår bankaktiebolagi kon-Ingår bankaktiebolag ett enett en
intemoderföretaget ärdärmoderbolaget intedär är cern,cern,
i bank-bestämmelsernabank, skallbank-ibestämmelsernabank, skall

banks1987:617rörelselagenbanks1987:617rörelselagen omom
banktillsynochrörelsebank samttillsynochrörelse samt avomavom

i denna lagbestämmelsernadenna lagibestämmelserna omom
moderföre-förledning gällabanksmoderbola-förgällabanks ledning
och fördelar Öv-i tillämpligaför övrigadelar ochi tillämpliga tagetget

dotter-deriga företag,dotterföre-deföretag, voresom omvoresom om
Begränsningarna ibank.frå- tillföretagBegränsningarna itill bank.tag

skallbanks rörelsefrågaskall före-rörelsebanks avseomavsega om
Koncernbidrag företagen gemensamt.gemensamt.tagen
medgivandeefterendastfår avges

bankinspektionen.
koncern isådanI som avsesen

värdetbokfördadetstycket fårförsta
eller andelarmoderbolagets aktierav
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dotterföretagi driver någonsom
form bankverksamhet inte Över-av

moderbolagetsstiga kapital. Videget
denna beräkning skall hänsyn inte

till kreditaktiebolag har tilltas som
huvudsakligt ändamål lämna lånatt

säkerhet i bostads-.ipanträttmot
kontors- eller ajfärsfastighet eller att
lämna lån till kommuner.

Vad 3i kap. 3 §sägs 3kap.2a,3,3aoch3b§§omsom om
förbud förvärva aktier bankakti-i innehav och förvärvatt aktier ban-iav
ebolag gäller beträffande för-även kaktiebolag gäller beträffandeäven

aktier sådantvärv i moderbo- förvärv aktier sådanti moder-ettav ettav
lag förstai stycket. företag första stycket.isom avses som avses

Vad motsvarande till-ägersagtsnu
Iämpning fråga anmälnings-i om
skyldighet enligt 19 § röst-samt om

vid bolagsstämma enligt 8 kap.rätt 3

Om det finns synnerliga fårskäl, Om det finns fårsynnerliga skäl,
regeringen eller, efter regeringens regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, bankinspektionen bemyndigande, bankinspektionen
medge undantag från bestämmelser- medge undantag från bestämmelsen

förstai och andra styckena. förstai stycket.na

3 kap. Aktier, aktiebrev, aktiebok m.m.

2§
Aktier kan fritt överlåtas och för- Aktier kan fritt överlåtas och för-

någotvärvas inte följer något intevärvas följerannat annatom av om av
3 eller i övrigt lag. 3 eller32 elleri övrigt lag.av a, a av

§2 a
bankaktiebolagI får aktie-ett en

eller flera aktieägare väsentligiägare
ekonomisk intressegemenskap inne-
ha aktier motsvarande högst tjugo

aktiekapitalet eller,procentav om
bankens kapital överstigereget en
miljard kronor, högst tio procent av
aktiekapitalet.

gäller bankstycketFörsta inte som
dotterföretag koncern. så-Iiär en

bestämmelsen ställetdant fall gäller i
moderföretaget koncernen.i

Vad föreskrivs första ochisom
andra styckena gäller inte

och svensk banks aktie-statens
innehav,



Författningsforslag SOU 1988:2952

lydelseFöreslagenvarande lydelseNu

aktier innehas bransch-som av
eller Centralorganisation för banker,
samt

utländskt bankföretags innehav
bankaktiebolagaktier i ärsomav

bank.bildat utländskav

§b2
får meddela dispensRegeringen

denför innehav aktier utöverav
§i 2gräns som anges a

bankeninnehavetom genom
dotterbolagkommer bli iatt ett en

ändamål kankoncern ansesvars
bankväsendet ellertill fornyttavara

allmänna, ellerdet
skäl förelig-eljest särskildaom

ger.

3§
fårfår in- Aktier i bankaktiebolag in-Aktier i bankaktiebolag ettett

eller överlåtelse andra fall andrateckning i iäntete som angesgenom
eller §förvärvas utländska medborgare stycket 3 förvärvas ut-avav a

rättssubjekt el- ländska medborgare och andraoch andra utländska ut-
rättssubjekt svenskaler svenska bolag och föreningar ländska eller avav

kontrollsubjekt enligt bolag och föreningar kon-lagenär ärsomsom
1982:6171982:617 trollsubjekt enligt lagenutländska förvärvom av

svenska fö-svenska företag utländska förvärvom avm.m.
stycket gäller aktierFörsta inte i retagett m.m.

bestämmasbankaktiebolag bildat bolagsordningen kanIär ut-som av
bankaktiebolagländskt Beträffande så- aktiernabankföretag. iatt ettav

tidpunkt motsvarandedant bolag gäller stället aktier får vidi i varjeatt
hela aktiekapi-bolaget får förvärvas endast högst tio procentut-av av

femländskt bankföretag fått talet och högst röste-procent avsom rege-
bolagettillstånd till förvärvet. talet för samtliga aktierringens i ge-

överlåtelse frittmedborgare förvärvat teckning ellerSvensk nomsom
förvärvas den förstaaktier bankaktiebolag och ii ett som avsessom av

Bestämmelser bundnadärefter förlorat svenska medbor- stycket.sitt om
kap.garskap den förvärvat ak- och fria aktier finns 12isamt som

teckningpåtier sätt änannat genom
eller överlåtelse heller for-inteär
hindrad aktiekapitalet ökasatt, om

ellerfondemission nyemis-genom
med dessamed stÖd dension, av

aktier förenade företrädesrätten för-
ytterligare aktier.värva

aktier. skett stridFörvärv isomav
med första eller andra stycket, är
ogiltigt.
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3 §a
bolagsordningen bestämmasI kan

den kontrollsubjekt enligtäratt som
utländskalagen 1982:617 för-om

svenska företagvärv utanav m.m.
§ andrahinder 3 får förvärva akti-av

där Sådant förvärväner som avses.
får endast efter tillståndske av rege-

eller myndighetdenringen rege-som
bestämmer. Tillstånd skallringen

lämnas striderförvärvet inte motom
§§2 och b och efter förvärvet2a om

högst bankens aktie-tjugo procent av
kapital och motsvarande högst tio

röstetalet för samtliga ak-procent av
banken kommer innehastier i att av

kontrollsubjekt. Till-eller fleraett
ståndet får förenas med villkor.

gäller aktierFörsta stycket inte i ett
bankaktiebolag bildatär ut-som av
ländskt bankföretag. Beträffande så-
dant bolag gäller stället aktier ii att
bolaget får förvärvas endast ut-av
ländskt bankföretag fåttsom rege-

tillstånd till förvärvet.ringens
kontroll-Har någon inte ärsom

subjekt förvärvat aktier och blir han
kontrollsubjekt efter förvärvet skall
han ha tillstånd enligt första stycket
för behålla aktierna. Detsam-att

gäller kontrollsubjekt för-somma
aktier påvärvat sätt änannat genom

teckning och överlåtelse.
Tillstånd enligt tredje stycket skall

sökas månaderinomägaren treav
från det denne kontrollsubjektblev
eller, tillståndspliktigt förvärvom
skett på teck-sätt änannat genom

och överlåtelse, från förvärvet.ning
Om tillstånd söks föreskri-inte inom

tid och föreskrivet ellerpå sättven
tillstånd skall han före-vägras,om

läggas aktierna enligt vadatt avyttra
föreskrivs b3isom

Förvärv aktier, skett stridiav som
med första och andra styckena, år
ogiltligt.
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§3 b
bankak-aktierOm förvärv i ettav
§ skall,strid med 2tiebolag skett i a

meddelats enligt 2dispens inteom
förelägga för-bankinspektionenb

aktierna inomvärvaren att avyttra
längre tidmånader eller den somsex

bestämmer.inspektionen
enligt första stycketFöreläggande

medfår förenas vite.

§4
sådanfår endast tillAktien.. ställas till Det lämnas utviss lfliul.sk,.... de aktierförst den elleraktieägare införd i aktieboken och närärsom

på fordrasbrevet lyder har betalts. Vidare f
vid bola-aktien har tecknatsbankaktiebolaget har registrerats,att om

bildande,gets
tillkom-registrerats, aktiennyemission eller fondemission haratt om

på grund emissionen, ellermit av
påtillkommitkap. 14 aktien harregistrering har skett enligt 5att om

grund utbyte eller nyteckning enligt 5 kap.av
skall undertecknasAktiebrev undertecknas Aktiebrevskall avav

fårfår Namnteckningarnastyrelsen.styrelsen. Namnteckningarna
på nå-återges tryckning elleråterges på nå-tryckning eller genomgenom

skallliknande Brevetliknande Brevet skall sätt.sätt. got annatgot annat
firma, ordningsnum-ordningsnum- bolagetsbolagets firma, angeange

varpåvarpå på de aktierpå aktier den ellerden eller de mermer
nominella be-be- brevet lyder, aktiensbrevet lyder, aktiens nominella

utfärdandet.lopp och dagen förlopp och dagen för utfärdandet.
in-Varje aktiebrev skall denVarje aktiebrev skall den in- angeange

förvärva akti-förvärva akti- skränkning iskränkning i rättenrätten attatt
§ stycket.föreskrivs i 3 första3föreskrivs i Kan, när er somer som

aktieraktier olika Kan, aktiebrevetaktiebrevet när ut,ut, gesges av
bolagsord-olika finnas enligtfinnas enligt bolagsordningen, slagslag av

aktieslaget i bre-i brevet. Om ningen, skallskall aktieslaget angesanges
innehållerbolagsordningeninnehåller förbe- Ombolagsordningen vet.

§§ förbehåll fjärde stycket, 3håll § el- enligt 1enligt fjärde stycket, 81
§§ § 6 kap.§ tydligt andra stycket, 8 eller 86 kap. skall dettaler 8 an-

brevet påsådan skall detta tydligt ii brevet aktie angessom av-ges
förbe-sådan medförbehållet. Uppgiften kan aktiemed avsessomses

hållet. i förkor-Förkortnings- Uppgiften kani förkortad form. gesges
Förkortningsformernael- tad form.regeringenformerna fastställs av

fastställs regeringen eller denregeringenler den myndighet avsom
regeringen bestäm-myndighetbestämmer. som

mer.
vid minskning dessvid inlösen aktie ellerNär utbetalning görs avav en

tillgångar, skall aktiebrevetskifte bolagetsnominella belopp eller vid av
återbetalning aktiepåskrift utbetalningen. Harförses med utan enom
så möjligtnominella beloppet ändrats, skalldragits in eller det snart som en

påskrift på aktiebrevet.detta görasom
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Ett aktiebrev, i samband med dödning eller vid utbyte i ställetsom utges
för skall innehålla uppgift detta.ett Byts aktiebrevannat, ett ut mot ettom

fleraeller andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill hörande
kupongarken makuleras på betryggande sätt.

Emissionsbevis de skuldebrev och optionsbevis i 5 kap.samt som avses
skall undertecknas på det isätt andra stycket.som anges

II§
Har aktier i avstämningsbolag Har aktier i avstämningsbolagett ett

lämnats till förvaltning hos bank lämnats till förvaltning hos banken en
eller fondkommissionär, eller fondkommissionär,är ärsom som
auktoriserad förvaltare akti- auktoriserad förvaltare akti-som av som av

kan, i stället för aktieägaren, kan, i stället för aktieägaren,er, er,
banken eller fondkommissionären banken eller fondkommissionären
föras in i aktiebrevet och i aktiebo- föras in i aktiebrevet och i aktiebo-

Ärken. ken. aktier avstämningsbolagi
föremål för handel vid utländsk
fondbörs, kan, efter särskilt tillstånd,

bolagetsi aktiebrev och aktiebok, i
stället för aktieägare bosattärsom
utomlands, införas den fåttsom upp-
drag utlandet förvalta hans akti-iatt
er .I aktiebrevet och i aktieboken skall anmärkas aktien innehas föratt

räkning. Detsamma gäller emissionsbevis påutfärdas grundannans som av
förvaltarregistrerad aktie och ställt till viss Beträffande för-ärsom man.
valtaren antecknas i aktieboken uppgifter §enligt 10 skall förassamma som
in aktieägaren.om

För till registreringrätt förvaltare krävs, vad i förstautöver sägssom som
stycket, förvaltaren uppfyller de villkor gäller för införandeatt som av

i aktieboken. Omägaren auktorisation, förvaltares åligganden skyldig-samt
förhet bolaget och värdepapperscentralen för hållaoch tillgängligatt var en
sammanställning uppgifter från förvaltare de aktieägare haren av om som

femhundraän aktier i bolaget registrerade i förvaltarens finnsmer namn,
bestämmelser i 1987:623lagen förenklad aktiehantering.om

§19
Den har förvärvat aktier i ettsom

bankaktiebolag sådan omfattningi
hans innehav tvåöverstigeratt pro-

samtliga aktier bankbolageticent av
skyldig anmäla förvärvet tillär att

bankinspektionen.
åliggerDet aktieägare lämna deatt

upplysningar till bankinspektionen
denna finner betydelsesom vara av

för bedömningen huruvida väsentlig
ekonomisk intressegemenskap före-
ligger mellan eller flera aktieäga-en
re.
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Ökning fondemission.nyemission eller4 aktiekapitaletkap. genomav

skallBeslutet nyemission angeom
aktiekapitalet skall kunnavarmeddet belopp eller det högsta belopp,

för ökningen,och högsta beloppetökas, eller det lägsta
fall aktier olikaaktierna skall höra, i dedet aktieslag vartill de avnya

slag finns eller kan utges,
det räken-aktiernatillkommer deden till utdelningrätt samtnyasom

skapsår inträder,för vilket till utdelningrätten
andra haraktieägarna ellerteckna aktierden företrädesrätt att som

får aktier,tecknaeller som annarsvem
ellervisst beloppvilken aktier kan tecknas,den tid inom när ettett

ökning,för aktiekapitaletsbelopp har fastställtslägsta
företrädesrätt,använda sinden tid, vilken aktieägare kaninom

skall betalas,tecknade aktierden tid inom vilken
överteckning de aktier intevilken vidden beräkningsgrund, enligt som

föreskrivsfördelas, det intemed företrädesrätt skallhar tecknats attom
styrelsen,fördelningen skall bestämmas samtav

varjeskall betalas föroch det beloppaktiernas mominella belopp9. som
tecknad aktie.

enligtanvända sin företrädesrättkanDen tid inom vilken aktieägare
frånmånad. räknasfår Tidenförsta 6 inte kortarestycket änvara en

§ skedde,kungörelse enligt 8det att
företrädda vid denhar varitsamtliga aktieägareemissionsbeslutet, om

beslutet, ellerbolagsstämma har fattatsom
avstämningsbolag.avstämningsdagen, det gällernär

§förbehåll enligt 3 kap. 1förbehåll § Omenligt 3 kap. 1Om ettett
§ andra stycket eller§ fjärde stycket, 3skallfjärde stycket eller 6 kap. 8

§ de akti-skall gälla förskall emis- 6 kap. 8gälla för de aktierna, nyanya
emissionsbeslutet inne-innehålla erinran skallsionsbeslutet erna,en

emis-hålla detta. Ierinranemissionsbeslutet skalldetta. I omenom
också erinrassionsbeslutet skallockså inskränkning ierinras den omom

för-inskränkning iföre- den rättenförvärva aktierrätten attatt som
i 3 kap.föreskrivsaktieri 3 3skrivs kap. värva som

3 § första stycket.
emissionen gäller fördelta iföreträdesrättOm aktieägare skall ha att

i emissionsbeslutet.skallavstämningsdagenavstämningsbolag att anges
från det kungö-veckorfår tidigareAvstämningsdagen inte änsättas atttre

§enligt skedde.relse 8
användas emissions-aktiebreven skallOm hör tillde kuponger somsom

bevis, skall detta i beslutet.anges

tillförenade med optionsrättskuldebrev5 Konvertibla skuldebrev,kap.
nyteckning m.m.

emission skallBeslutet angeom
högs-det lägsta ochdet högsta beloppet elleremissionens belopp eller

beloppet för emissionen,ta
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den företrädesrätt delta i emissionen tillkommeratt aktieägaresom
eller någon eller får delta i emissionen,annan vem som annars

den tid inom vilken teckning skuldebrev kan ske, visstnärav ett
belopp eller lägsta belopp har bestämts förett emissionen,

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 den be-samt

räkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev inte teck-som
med företrädesrättnats skall fördelas, det inte föreskrivs fördel-om att

ningen skall bestämmas styrelsen,av
tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
den rätt skall tillkomma borgenären eller innehavaren options-som av

bevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen ökas
eller ned ellersätts konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenadenya
med optionsrätt till nyteckning eller bolaget upplösesut eller upphörges

fusion,genom
det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas utbyte ellergenom

nyteckning,
10. det aktieslag vartill de aktierna skall höra, i de fall aktier olikanya av

slag finns eller kan utges, samt
11. den tillrätt utdelning tillkommer de aktierna detsom samtnya

räkenskapsår för vilket tillrätten utdelning inträder.
Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt

första stycket får4 inte kortare månad.än Tiden räknas frånvara en
det kungörelse enligt §6 första stycket första meningen skedde,
beslutet, det sådananär gäller fall §i 6 fjärde stycket, ellersom avses
avstämningsdagen, det gällernär avstämningsbolag.

Om förbehåll enligt 3 §kap. 1ett Om förbehåll enligt 3 kap. §ett 1
fjärde stycket eller 6 kap. §8 skall fjärde stycket, §3 andra stycket eller
gälla för de aktierna, skall emis- 6 kap. §8 skall gälla för denya akti-nya
sionsbeslutet innehålla erinran skall emissionsbeslutet inne-en erna,

detta. I emissionsbeslutet skall hålla erinranom detta. I emis-en om
också erinras den inskränkning i sionsbeslutet skall också erinrasom om

förvärvarätten aktier före- denatt inskränkning i för-rättensom att
skrivs i 3 kap. 3 aktiervärva föreskrivs i 3 kap.som

3 § första stycket.
Om aktieägare skall ha företrädesrätt delta i emissionen,en gäller föratt

avstämningsbolag avstämningsdagen skallatt i emissionsbeslutet.anges
Avstämningsdagen får inte tidigaresättas veckor frånän det kungörelsetre
enligt §6 första stycket första meningen skedde.

Om skuldebrev skall bli föremålett för handel vid Stockholms fondbörs,
kan det i emissionsbeslutet bemyndigande förtas styrelsenett eller denupp

styrelsen inom sig förordnar innan teckning påbörjassom att bestämma
emissionens belopp, emissionskursen, räntefoten och villkoren för utbyte
eller nyteckning. I fråga avstämningsbolag skall dock nämnda villkorom
bestämmas på avstämningsdagen,senast aktieägarna skall ha före-om
trädesrätt delta i emissionen.att
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ledningBankaktiebolagets7 kap.

direktör ellerVerkställandedirektör ellerVerkställande an-an-
anställd i bankendelegat äranställd i bankendelegat är somnansomnan

ordföran-ordförande eller vicesåda-istyrelseledamotfår inte samtvara
fullgördennestyrelsen, ävendeverk- ihuvudsakligaföretag omvarsna

banken ickearbete för i ovä-dri-ellerbestår i förvaltasamhet annatatt
får intesentlig omfattning,dri- sty-med aktier ellerhandel varasomva

sådana företagirelseledamotföreI andraemissionsrörelse. varsver
består iverksamhethuvudsakligastyrelseledamöter,får detag vara

handel meddrivaellerförvaltaistyrelsebankaktiebolagets attvar-om
driver emissionsrö-aktier ellertillstånd. Denfall sittsärskilt somger

får deföretagandrarelse. Ifår delta itillståndet inte varaavsersom
bankaktiebo-styrelseledamöter,frågan.beslut istyrelsens om

särskilt falli varjestyrelselagets ger
tillståndettillstånd. Densitt som av-

beslut ifår delta i styrelsensinteser
frågan.

för så-gällerstycket inteFörsta
kon-ingår idant företag sammasom

banken.somcern

Bolagsstämma8 kap.

3§
och and-förkanand- Ingenoch röstaförkanIngen rösta egnaegna

sammanlagtför änaktiersammanlagtaktier för än enmerrasenmerras
kapi-bankenstiondel eller,företrädsaktierfemtedel de egetomsomav

miljard kronor,tal överstigernågotpå intestämman, enannat enom
företrädstjugonde de aktierbolagsordningen.följer somavav

på stämman.
bankgällerstycket inteFörsta som

I så-koncern.dotterföretag iär en
ställetbestämmelsenfall gäller idant

koncernen.moderföretaget i
ochförstaföreskrivs iVad som

gällerstyckena inteandra
aktie-svensk banksochstatens

innehav,
bransch-innehasaktier avsom

för banker,Centralorganisationeller
samt

innehavbankföretagsutländskt
bildatbankföretagaktier äri somav

bank.utländskav
frågaiombud röstafår själv ellerinteEn aktieägare omgenom

talan honom,mot
förpliktelseskadeståndsansvar ellerfrån gent-befrielsehans annan

ellerbolaget,emot
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talan eller befrielse i eller1 2 beträffande aktie-som avses annan, om
frågani harägaren väsentligt intresse kan strida bolagets.ett motsom

Bestämmelserna i första och and- Bestämmelserna i första och fjär-
styckena aktieägare gäller de styckena aktieägare gällerra om om

ombud för aktieägare.även ombudäven för aktieägare.
Om två eller flera styrelser i all- Om två fleraeller styrelser i all-

pensionsfondenmänna förvaltar ak- pensionsfonden förvaltarmänna ak-
tier i visst bankaktiebolag, tier iett visst bankaktiebolag,ettanses anses
varje styrelse för sig aktieägare varje styrelse för sig aktieägaresom som
vid tillämpning första och tredje vid tillämpning första och femteav av
styckena. styckena.

12 kap. Bundna och fria aktier i
bankaktiebolag

§1
Av 3 kap. 3 § andra stycket och 3 a

§ framgår det bolagsordningeniatt
kan intas förbehåll aktier bola-iatt

får förvärvas den kon-ärget av som
trollsubjekt enligt lagen 1982:617

utländska förvärv svenska fö-om av
Aktier i3 kap.retag m.m. som avses

3 § andra stycket kallas fria aktier.
Övriga aktier bolageti kallas bund-

aktier.na
På den konstituerande stämman

kan ändring bolagsordningen iav
fråga förbehåll enligt förstaom
stycket inte ske samtycke deutan av
aktietecknare berörs ändring-som av
en.

Har aktieägare, enligt för-en som
behåll inte teckning ellergenom
överlåtelse får förvärva bundna akti-

på något förvärvatsättannater, en
sådan aktie, hindrar förbehållet ho-

vid ökninginte aktiekapi-attnom av
talet den företrädesrätt tillutöva nya
bundna aktier förenad medärsom
aktier enligt denna lag eller den vid
förvärvet gällande bolagsordningen.

2 §
En aktietecknare med för-rätt att

endast fria aktier skallvärva attange
hans teckning fria aktier. And-avser

aktieteeknare skall det beloppra om
skall inbetalas för aktierna be-som
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förfria aktierhögre för änstäms
detvid teckningbundna sin ange

deantalet fria aktierhögsta ärsom
förvärva.beredda att

vid ökningföreträdesrättDen som
medförenad friaaktiekapitalet ärav

aktier.skall friaaktier avse nya
eller nedsättningVid ökning av

mel-förhållandetaktiekapitalet får
antalet friabundna ochlan antalet

förbe-strid medändrasaktier iinte
grund detta vidpåhållet. Om ny-av

aktier,hela antalet friaemission som
med företrädesrätt,tecknats intehar

för-skall de fria aktiernakan ut,ges
förhållandedelas mellan tecknarna i
och,antalet dendet tecknade itill

lott-detta kan ske,mån inte genom
flera fria aktierOmning. utgesnya

med företrädesrätt,tecknatsän som
för-påskall överskottet sättsamma

tecknatbland meddelas dem som
grund bundnaföreträdesrätt på av

skeden mån det kanaktier, i utan
mellanförhållandetrubbning an-av

antalet fria aktier.talet bundna och

§3
skallenligt kap.Vid 5emission

antaletförhållandet mellaniakttas att
aktierbundna och antalet fria inte

förbehållet,strid medändras i om
medgivnaemissionsvillkorenden i

skulleeller teckningsrättenutbytes-
helt utnyttjas.

utbyteskursenEmissionskursen,
får be-kursen vid nyteckningeller
skulde-frågahögre istämmas om

eller teckningsrät-där utbytes-brev
fri aktie ifrågaän annatten omavser

skuldebrev.
utfär-Vid utbyte eller nyteckning

enlighetfria aktierdas bundna och i
skuldebrevetvadmed isom anges

endastoptionsbeviset. Deneller som
fri aktie fårförvärva intehar rätt att

tilldelas bunden aktie.
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§4
aktiebrev eller interimsbevisI varje

skall bunden elleraktien äranges om
fri.

emissionsbevis skallI anges om
till aktie-aktie tillkommerrätten ny

grund bunden eller fripåägare av
aktie. konvertibelt skuldebrev,I i
skuldebrev medförenat optionsrätt
till nyteekning optionsbevisoch i
skall eller teck-utbytes-anges om

bunden eller fri ak-ningsrätten avser
tie.

aktiel aktieboken skall för varje
anmärkas den bunden ellerärom
fri.

5 §
Om antalet fria aktier kommithar

det enligt förbehålletöverstigaatt
medgivna antalet sedan aktier ettav

slag omvandlats till aktiervisst ettav
slag eller bundnaannat attgenom

aktier blivit ogiltiga eller sambandi
med nedsättning aktiekapitaletav
har blivit inlösta eller indragna, skall
bolaget månader därefterinom tre
för anmäla ochregistrering visa att
det tillåtna förhållandet mellan an-
talet bundna och antalet fria aktier
återställts. detta skallOm inte görs
bankinspektionen förelägga bolaget

månad inkomma medinomatt en
anmälan bevis. Om bolagetintesamt

efter föreläggandet, skallsigrättar
inspektionen anmälan tillgöra rätten
för bolagets försättande likvidationi
och underrätta bolaget detta.om

§6
Om antalet efterfria aktier regi-

kommit detstrering överstigaatt en-
ligt förbehållet medgivna antalet se-
dan tiden för eller nyteckningutbyte
enligt 5 kap. utgått, skall bankin-
spektionen förelägga bolaget in-att

månader för registreringom sex an-
mäla och det tillåtna förhål-visa att



1988:29SOUFörfattningsförslag62

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ochbundnaantaletlandet mellan
återställts. Om intefria aktierantalet

föreläggandet,efterbolaget sigrättar
tillanmälanskall inspektionen göra

försättande lik-ibolagetsförrätten
bolagetoch underrättavidation om

detta.
föreläggandebolaget mottagitHar

styrel-stycket, fårförstaisom avses
bolagsordning-förinom ramensen
aktiekapitaletsbestämmelser omens

ökningsådanbeslutastorlek avom
utgivandeaktiekapitalet avgenom

betalning ibundna aktier motnya
tillåtnadetbehövs för attpengar som

antalet bundnamellanförhållandet
skall återstäl-aktierantalet friaoch

därvid beslutafårlas. Styrelsen om
tillföreträdesrättdenavvikelse från

aktierteckning annarssomav nya
aktieägare.förutvarandetillkommer

skallaktiernabetalning förFull er-
tid den förstasådan iläggas inom att

kan iakt-tidsfristenstycket angivna
skallbetalning erlagts,fullNärtas.

föranmäla nyemissionenstyrelsen
registrering.

Överstiger ellerutbytetiden för
bankinspek-skallår,nyteckning tre

treårs-varjeutgångeneftertionen av
vadiakttanämnda tid iunderperiod

Bestämmelserna istycketförsta sägs.
därvidskallandra stycket äga mot-

tillämpning.svarande

§7
innebärBolagsstämmobeslut, som
§ andrakap. 3förbehåll enligt 3att

bolagsord-eller 3 § istycket intasa
§13 förs-enligt 8 kap.fattasningen,

harbeslutet regi-stycket. Sedanta
verk-skall styrelsen genaststrerats,

ställa detta.
bundnafria ochfördelning påOm

skekanförbehålletaktier enligt inte
aktier elleremission av nyagenom

skallöverenskommelseeljest genom
publicus be-styrelsen inför notarius

skallvilka aktierstämma varasom
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fria och vilka skall bund-som vara
Tillhör därvid aktie regi-närna. en

streringen bolagsstämmobeslutetav
kungörs någon på grund för-som av
behållet fårinte förvärva bundna ak-

aktientier, fri,är inteägarenom ge-
överlåtelse har förvärvat dennom

med vetskap beslutet. Har ägar-om
aktierövriga kommitinte över-na av

något skall detannat,ens om genom
lottning bestämmas vilka akti-övriga

skall fria. En skriftliger som vara
redogörelse för vad sålunda be-som

skall ochstämts bestyrkasupprättas
publicus.notariusav

Styrelsen skall genast, genom an-
till aktieägarnamaning på det sätt

föreskrivs 8 kap. §i 8 andrasom
stycket det gäller kallelse tillnär bo-
lagsstämma, infordra breven på de
aktier skall bundna. Styrel-som vara

skall till det på dessa aktie-attsen se
brev anteckning ak-görs atten om
tierna bundna. Vidare skallår styrel-

till det aktiebokeni förattsen se
aktievarje anmärks aktien ärom

bunden eller fri. Om den aktieägare
antecknats aktiebokenisenastsom

på grund förbehållet kan för-inteav
bundna aktier, fårvärva anteckning-
brevetpå inte detgöras iutan atten

aktieboken införs sådan tillägareen
aktien får förvärva bundna akti-som

hinder förbehållet.utaner av

8 §
Inom år efter beslut harett att ett

fattats förbehållin enligt 3att taom
kap. 3 § andra stycket eller 3 § ia
bolagsordningen eller talan klan-om
der beslutet lagakraftvun-av genom

dom har ogillats, skall det förnen
registrering anmälas beslutet haratt
verkställts. Om sådan anmälanen
inte har gjorts den föreskrivnainom
tiden eller bankinspektionenom ge-

lagakraftägande beslut harnom av-
skrivit sådan anmälan eller vägraten
registrering, skall inspektionen för-
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bo-ändringfråganklara avatt om
fallit.harlagsordningen

påskettharregistreringInnan
styck-förstaenligtanmälangrund av

ordningdenibolagsstämmankanet,
stycket§första12kap.i8angessom
fråganbeslutameningenförsta att

bolagsord-förbehållet iinatt taom
skallBeslutetfalla.skallningen ge-

registrering.föranmälasnast

§9
utdelningfåraktiebundenPå en

aktiebrevetdet iinnaninte äga rum
angivitsharinterimsbeviseteller att

bunden.aktien är

1990.januarikraft den 1iträderlagDenna
vadaktier utöverinneharikraftträdandeför lagensvid tidenDen som

under över-behålla dessadock§23 kap. äger entillåtet enligtär asom
1995.januaritill den 1dock längstgångsperiod,
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5 Förslag till Lag ändring i sparbankslagenom
1987:619

Enligt riksdagens beslut föreskrivs frågai sparbankslagen 1987:619om
dels 3 §kap. 8 skall ha nedan angivna lydelse,att
dels 5 kap. 1-27 §§, 29-30 §§ skall ha nedanatt angivna lydelse,
dels 5 kap. §5 skall betecknas 5 kap.att 28

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. Sparbankens ledning

8§
Verkställande direktör eller Verkställande direktör elleran- an-

delegat är anställd i delegatnan anställd iärsom spar- nan som spar-
banken får inte styrelseledamot banken ordförande eller vicevara samt
i sådana företag huvudsakliga ordförande styrelsen,i dennevars om
verksamhet består i förvalta eller fullgöratt arbete för bankenäven annat
driva handel med aktier eller ickei oväsentlig omfattning, får intesom
driver emissionsrörelse. I andra fö- styrelseledamot sådanai före-vara

får de styrelseledamöter,retag huvudsakliga verksamhettagvara vars
bankens styrelse i varje särskilt består i förvaltaom eller driva han-att

fall sitt tillstånd. Den till- del med aktier ellerger driversom som
ståndet får inte delta i styrel- emissionsrörelse. I andra företag fåravser

beslut frågan.i de styrelseledamöter,sens ban-vara om
kens styrelse i varje särskilt fall ger
sitt tillstånd. Den tillståndetsom av-

får inte delta i styrelsens beslut iser
frågan.

Första stycket gäller inte för så-
dant företag ingår isamma kon-som

banken.cern som

5 Kap. Fonder och vinstdisposition m.m.

Allmänna bestämmelser angående
tillskott till garantifond

1§
Om det påkallat förär Kapital får tillskjutas sparbankatt upp- ge-

rätthålla sparbanks verksamhet, särskilda tillinsatser garanti-en nom
får sparbanksstämman besluta fond garantifondsinsatser. Garan-att
bilda garantifond bidrag tifondsinsatser får tillskjutas meden genom

huvudmän eller andra. sammanlagt högst så beloppav stort
För bindande skall teck- halvaatt reservfondensvara motsom svarar

ning bidrag till garantifonden ske storlek. För tillskott tillvarje garanti-av
på teckningslista. dennaPå skall fond skall sparbanken utfärdaen ett ga-

skall utgåränta och i så rantzfondsbevis.anges om
fall hur den skall beräknas. Vidare Innehavare garantifondsbevisav
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besluteftererhåller avkastningsparbankensavskrifterskall avse-av
sparbanksstämman.och revisorernasbalansräkningnaste

nedsättasgarantifond kunnaSkallteck-tillfogasdennayttrande över
garantifondsbevisinlösenningslistan. avgenom

regle-förbehåll härom intas iskallåterbetalasfårGarantifonden en-
enligt 24tillmed hänsynskedet kan mentetdast om

får inlösasGarantifondsbevis§§och 109i 2 kap.bestämmelserna en-
tillmed hänsynskedet kandast1987:617. I öv-bankrörelselagen om
§§8-102 kap.ibestämmelsernaåterbetalning-beträffandeskallrigt

1987:617. I öv-bankrörelselagenvidbestämtsvadgälla garan-somen
återbetalning-beträffanderigt skallbildande.tifondens

enligt för-beslutatsvadgälla somen
reglementet.behåll i

§2
garantifondtilltillskottBeslut om

sparbanksstämman.fattas av
garantifond skall be-tillTillskott

förBetalningenmedtalas pengar.
understigafårgarantifondsbevis inte

lyder.vilket bevisetpådet belopp
tecknasgaranttfondsbevisOm

andrastridervillkormed motsom
beloppetnominellaskall detstycket,

betalas.ändå

§3
föreskrif-kan inreglementetI tas

frågaibegränsningar vemter omom
tilltillskotthar görarätt att ga-som

för-överlåtelseellerranttfond genom
förenaderättigheterde ärvärva som

redangarantifondsbevis. Förmed
införasfårtillskott integjorda

vadbegränsningar änsträngare som
gjordes.tillskottetgällde när

garantifondsbevis iFörvärv av
förstaiföreskriftstrid mot avsessom

ogiltigt.stycket är

§4
skalltillskottbesluttillFörslag om

huvudmännen minsttillsändas en
vidsparbanksstämmadenvecka före

Förslagetskall fattas.beslutvilken
Ompåframläggasskall stämman.

behand-skallinteårsredovisningen
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las på sparbanksstämman skall även
följande handlingar hållas tillgäng-
liga och läggas fram på stämman:

årsredo-avskrift den senasteav
försedd med anteckningvisningen

sparbankstämmans beslut röran-om
de sparbankens eller förlustvinst

avskrift revisionsberättelsensamt av
för det år årsredovisningen avser,

styrelsen undertecknaden av re-
dogörelse för händelser väsentligav

ställningbetydelse för sparbankens
vilka inträffat efter årsredovisning-

avgivande, ochens
revisorerna avgivetett yttran-av

de redogörelsen.över

§5
garantifondBeslut tillskott tillom

skall ange
varmed till-det högsta belopp

till garanttfond kan ske,skott
teckningden tid vilken2. inom av

garantzfondsbevis kan ske,
tid vilken tecknade3. den inom

skall betalas,garantifondsbevis
beräkningsgrund, enligtden

vilken vid överteckning garanti-
fördelas, fö-fondsbevis skall inteom

fördelningenreskrift meddelas att
skall bestämmas styrelsen, samtav

garantifondsbevisens nominella
det belopp skall be-belopp och som

talas tecknat garantzjfonds-för varje
bevis.

kan uppdra åtSparbanksstämman
defatta beslut hänseen-styrelsen iatt

första stycket 2-3den iangessom
och

§i3 förs-föreskriftOm avsessom
förskall gälla garanti-stycketta

däromskallfondsbevisen, erinran
emissionsbeslutet.intas i

§6
utfärdandeBeslut garanti-om av

redogörelse förfondsbevis eller en
innehållet beslutetdet väsentliga i
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skall kungöras i Post- och ln-genast
rikes Tidningar och den eller de orts-
tidningar styrelsen bestämmer.

§7
För bindande skall teck-att vara

garanttfondsbevzlsning ske påav
teckningslista innehåller beslutetsom

utfärdande garantifondsbevis.om av
Avskrift de §enligt framlagda4av
handlingarna skall fogade tillvara
teckningslistan eller hållas tillgäng-
liga på plats listan.isom anges

Skall garantifondsbevisen kunna
inlösas fär teckning skeinte förrän
förbehåll enligt §24 registrerats.

Om teckningen har skett stridi
denna paragraf ellermot ettom ga-

rantifondsbevis har tecknats med
villkor inte stämmer överenssom
med de emissionsbesluteti angivna
villkoren, teckningenär garanti-av
fondsbevis ogiltig, under förutsätt-
ning agiltigheten har anmälts hosatt
bankinspektionen anmälaninnan
enligt §12 har registrerats.

8 §
När teckningen avslutats skall sty-

relsen besluta tilldelningom ga-av
rantifondsbevis till dem tecknatsom

härför.sig därvidAnses teckningatt
garantifondsbevisen ogiltig,ärav

skall den tecknat för bevisetsigsom
underrättas härom. Garanti-genast

fondsbevisen skall styrelsensgenom
försorg den §i 22igenast upptas
angivna förteckningen.

§9
Kvittning skuld på grundav av

teckning fordran hos sparban-mot
ken får ske.inte

Sparbanken kan överlåtainte eller
fordran på tecknat belopppantsätta

avseende garantifondsbevis.
Den överlåtelse harsom genom
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förvärvat garantifondsbevis intesom
helt betalatär tillsammansär med

överlåtaren ansvarig för betalningen,
sedan han anmält sitt för in-namn
förande deni §i 22 för-angivna
teckningen.

10 §
Om garantifondsbevis inte betalas

i tid, kanrätt styrelsen månaden
efter betalningsanmaning förklara
beviset förverkat för den betalnings-
skyldige. Anmaningen skall innehål-

meddelande garantzfondsbevi-att
kan förklaras förverkat.set Anma-

ningen skall ske avsändandegenom
rekommenderat brev, den be-av om

talningsskyldiges adress är angiven
vid teckningen eller anmäldannars
till sparbanken, och i fallannat ge-

kungörelse deni eller de ortstid-nom
ningar styrelsen bestämmer.som

Styrelsen kan innan förverkat ga-
rantifondsbevis blivit ogiltigt låta an-

bevisetöverta och betalningsan-nan
för det tecknade beloppet.svaret

Om garanttfondsbevis förkla-ett
förverkat och interats övertagits av

någon erlagt full betal-annan som
ning, skall den, för vilken beviset
förverkats, sparbankengentemot

för femtedel full betal-svara en av
ning för beviset.

§11
Beslut tillskott till garantzfondom

skall anmälas för registrering inom
månader efter beslutet. Hindersex
registrering föreliggermot inteom

hälften det sammanlagda belopp,av
skall betalas för de tecknade ochsom

tilldelade garantifondsbevisen, har
inbetalats och inte yttrande före-om

från auktoriseradtes revisor vilketav
framgår detta har iakttagits.att

Har anmälan registreringom av
beslutet inte gjorts inom den förstai
stycket angivna tiden eller har regi-



SOU 1988:29Författningsförslag70

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

laga-streringsmyndigheten genom
sådanavskrivitbeslutkraftägande

registrering ärelleranmälan vägrat
garantifondtilltillskottbeslutet om

förfallet.
bil-skallGarantifond inte anses

registreringökad förränellerdad
förkla-Garantifondsbevisskett. som

övertagitsochförverkade inte avrats
Deogiltiga.därmedblir ut-annan
medförgarantifondsbevisenfärdade
däromvadenligtavkastningtillrätt
tilltillskottbeslutetbestämts i ga-om

dock in-får inteBeslutetrantifond.
inträdersådannebära rätt senareatt

det årefterräkenskapsåretförän un-
skallgarantifondsbevisenvilketder

betalats.slutligtha

§12
hargarantifondsbevisDe som

skallvid emissiontecknats varaen
månader frånbetaldahelt inom sex

Senastemissionen.registreringen av
dennautgångenmånad efter aven

för registreringsparbankenskalltid
detde regi-många ianmäla hur av

garantifondtill in-strerade tillskottet
hargarantifondsbevisengående som

Anmälningenbetalda.heltblivit
auktoriseradbestyrkasskall re-enav

visor.
stycketenligt förstadetOm inte

garantifondsbevisenanmältshar att
bankinspek-skallbetalats,har helt

hörande,sparbankenseftertionen,
garantifonden harregistrera sattsatt
sammanlagda nominel-med detned

betalda garanti-beloppet av
garantifondsbevisfondsbevis. De

ogiltigablirbetalatshar närintesom
har registrerats.nedsättningen

tillskott tillförEmissionsprospekt
garantifond

§13
sparbank till vidareNär en en

inbjudan förvärvakrets riktar atten
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garantifondsbevis sparbanken,i
skall styrelsen särskildupprätta en
redogörelse för sparbankens förhål-
landen emissionprospekt enligt I4-

§§.18 Emissionsprospekt skall dock
endast deupprättas om summan av

belopp till följd inbjudan kansom av
komma betalas tilluppgår minstatt

miljon kronor.en

§14
Emissionsprospektet skall inne-

hålla
balansräkningar avseende ut-

gången de räkenskaps-tre senasteav
åren, för vilka årsredovisning och re-
visionberättelse har avgivits,

resultaträkningar för dessa tre
räkenskapsår, och

sammandrag de uppgifterett av
det ålegat sparbanken in iatt tasom

förvaltningsberättelserna för de tre
räkenskapsåren.

Fyller handlingarna de kravinte
framgår bestämmelserna i 4som av

kap. §9 fjärde stycket bankröreLsela-
1987:617 skall de fulLständigasgen

enligheti med dessa bestämmelser.
Bestämmelserna §kap. förstai4 2

stycket andra meningen bankrörel-
selagen skall tillämpas på emissions-
prospektet.

Till redovisningen för de tre senas-
räkenskapsåren enligt första styck-te
skall uppgifter lämnas utveck-et om

lingen ochin- utlåning lik-av samt
viditet.

Om sparbanken moderföretag,är
skall sparbanken i emissionspro-
spektet koncernresultaträkning-inta

för de räkenskaps-tre senastearna
åren. redovisningshandlingarnaNär
och andra uppgifter för koncernen

prospektetin i får de uppgifter förtas
sparbanken motsom svarar upp-
gifter dessai handlingar utelämnas

deni mån de kan sakna vä-anses
sentlig betydelse för bedömningen

sparbankens garantzfondsbevis.av
Dock får sparbankens resultaträk-



72 Författningsförslag SOU 1988:29

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

ning och balansräkning för det se-
räkenskapsåret enligt förstanaste

stycket inte utelämnas.

§15
Upplysning skall lämnas i emis-

sionsprospektet sådana förhål-om
landen och händelser hänför sigsom
till tiden efter den period, som om-
fattas de §i 14 angivna hand-av
lingarna, och viktiga för be-ärsom
dömningen sparbankens verk-av
samhetsresultat och ställning eller i

väsentligövrigt betydelse förär av
sparbanken.

Om emissionsprospektet läggs
fram åtta månader efteränsenare
utgången det räkenskaps-senasteav
år, för vilken årsredovisning och re-
visionsberättelse har skallavgetts,
prospektet innehålla uppgifter mot-
svarande delårsrapport enligt kap.4

§§13 och 14 bankrörelselagen
1987:61 7. Dessa uppgifter skall av-

tiden från utgången nämndase av
räkenskapsår till dag tidigareen

månader före emissionspro-än tre
spektets tillhandahållande.

§16
skall följan-emissionsprospektetI

nämligenuppgifter lämnas,de
kortfattad historik över spar-en

dess verksamhet,banken och
sparbankensredogörelse fören

kon-dotterföretag,och det finnsom
förverksamhet, samt spar-cernens

be-uppgifterbankens del ärsom av
rörelsenstydelse för bedömningen av

utveckling,karaktär och
kapitaltåck-redogörelse fören
§§ bankrö-kap. 8-10enligt 2ningen

dess be-ochrelselagen 1987:617
tydelse för sparbanken, samt

sparbankensuppgifter sty-om
relseledamöter, revisorer samt an-

ledande ställ-delegaterställda och i
ning.
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§17
Uppgifterna i emissionsprospektet

enligt 14 15 § första stycket samt
§16 skall granskas sparbankensav

revisorer. Deras berättelse över
granskningen skall in i emissions-tas
prospektet.

§18
Emissionsprospektet skall tillhan-

dahållas på de platser där teckning
eller inköpsanmälan tas emot senast

dagar före den dag dåtre teckning
eller inköp tidigast kan ske. Vid ti-
dens bestämmande skall inte sönda-

andra allmänna helgdagar, lör-gar,
dagar, midsommarafton, julafton
och nyårsafton räknas in.

Garantifondsbevis förteckningsamt
däröver m. m.

19 §
För varje garantifondsinsats skall

sparbanken utfärda garantifonds-ett
bevis. Det fär lämnas endast tillut
den införd förteckning,är isom an-
given 22i och först bevisetnär
betalats tillskottet tillsamt garanti-
fonden registrerats.

20 §
Garantifondsbevts skall ställas till

viss till innehavaren eller tillman,
viss eller order och innehållaman
uppgift om

sparbankens firma,
2. ordningsnummer eller annan

beteckning för beviset,
bevisets nominella belopp,
dagen för utfärdandet,

5. den till avkastningrätt be-som
viset medför,

det påsätt vilket avkastning
skall betalas,
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§ förs-3iföreskrifter avsessom
§ and-3enligterinranstycket samtta

stycket, samtra
inlösen§enligt 24förbehåll om

garantifondsbevis.av
under-skallGarantifondsbeviset

Styrelseleda-sparbanken.tecknas av
firmatecknaresellermöters namn-

tryckningåtergesfårteckning genom
liknandepå sätt.eller

vid inlösenutbetalning görsNär
detta för-skallgarantifondsbevisav

utbetalningen.påskriftmed omses
igarantifondsbevisEtt sam-som

stället föridödningmedband utges
uppgiftinnehållaskall omannat,ett

detta.

§21
gäl-garantifondsbevisfrågaI om

lag,denna iföljerler, annat avom
föreskrivs ivaddelartillämpliga som

skuldebrev. Här-936:81lagen I om
tillställtsharjämställs bevisvid som

ochskuldebrevenkeltmedviss man
tilleller vissinnehavarentillbevis

skul-löpandemedorderellerman
innehar garanti-Dendebrev. som

ellerställt till vissfondsbevis 0r-man
sparbankens på-enligtochder som

tillbeviset ägarepå ärskrift
likställd medgarantifondsbeviset är

stycketandra§13enligtden som
förmodas rätt gö-lag äga attsamma

Påskrift pågällande.skuldebrevetra
endast inne-skallbeviset göras om

garanti-förvärvstyrkt sitthavaren av
fondsbeviset.

§22
förteckningskall föraStyrelsen en

garantiføndsbevis.samtligaöver
lös-betryggandebeståkanDenna av

eller föraskortsystemellerblads-
databehandling ellerautomatiskmed

Förteckning-liknande sätt.på annat
uppgiftinnehållaskall stor-omen

garantifondsbevis,på varjeleken om
ochinsatsför varjetidpunkten om
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den till avkastningrätt insatsensom
medför. Förteckningen skall hållas
tillgänglig för och villvar taen som
del den.av

23 §
Ingår garantifondsbevis i aktie-en

fond enligt aktiefondslagen
1974:931, skall i stället för fondan-
delsâgarna det fondbolag för-som
valtar fonden fondens beteck-samt
ning föras in i garantifondsbeviset
och förteckningen.i

Nedsättning garantifondav
§24

Skall garantifond kunna nedsättas
inlösen garantifondsbevisgenom av

skall i reglementet intas förbehåll
härom. Förbehållet skall ord-ange
ningen för inlösningen och inlös-
ningsbeloppet eller grunderna för
dess beräkning.

Ändras förbehållet i reglementet
inlösen garantifondsbevis fårom av

det ändrade förbehållet endastavse
garantifondsbevis tecknas eftersom
det ändringen registrerats.att

När det enligt förbehållet har blivit
bestämt vissa garantifondsbevisatt
skall läsas skallin, det genast an-
mälas för registrering garantifon-att
den nedsätts med sammanlagda no-
minella beloppet dessa garanti-av
fondsbevis. När registreringen har
skett garantzfondenär nedsatt.

Vinstdisposition bestäm-övrigasamt
melser fonderom

§2 25 §
Sparbankens vinst skall, i den Sparbankens vinst skall, i den

mån grundfonden eller eventuell mån grundfonden elleren om en ga-garantifond gått förlorad, i första rantifond bildats, denna gått förlo-
hand användas för uppbringa rad,att i första hand användas för att
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sådan fond till det be-uppbringaskalldenfonden till det belopp upp-
uppgå.vartill den skalllopp,gå.

nämndaförsta stycketanspråk för det iiintevinstenDen del tassomav
reservfond.tilländamålet skall avsättas en

gåvor tillbeslutafår sparbanksstämmanandra stycketUtan hinder omav
med hänsyn tilländamål, detjämförligadärmedellerallmännyttiga om

i övrigt kanomständigheternaochställningändamålet, sparbankens anses
tillgångaranvändaändamål endastfår sådanaförskäligt. Styrelsen som

betydelse.ringaställningsparbankens ärtillmed hänsyn av

§26§3
förbe-i reglementetFinns detförbe- ettdet i reglementetFinns ett

grundfondenåterbäringhållgrundfondenhåll återbäring avomavom
återbâringfår sådandel därav,får sådan återbäring ellerdel därav,eller

reservfondeninteskeintereservfondeninteinte ske upp-omupp-om
tiogår till belopptiogår motsvarartill belopp motsvarar somsom
fårhellergånger grundfonden. Intefårhellergrundfonden. Integånger

så garanti-längeåterbäring ske,garanti-sååterbäring ske, länge
återbe-sådan bildats, inteåterbe- fond, därintesådan bildats,fond, där

följdtillSparbankentalts ellerföljdSparbanken tillellertalts omom
skulle kunnainteåterbäringenskulle kunnaåterbäringen inte avav

§§ bank-8-10§§ det i 2 kap.10 uppfylla9 ochdet i 2 kap.uppfylla
1987:617 föreskrivna1987:617 rörelselagenföre-bankrörelselagen

på fonder.kravetpå fonder.kravetskrivna egnaegna

§27§4
grundfonden ellerUtfästellerpå grundfonden räntaUtfäst ränta

skallgarantifondenavkastning påinte betalasgarantifonden skall ut,
dettatill följdpå inte betalasvinstenföljd detta rö-till ut, avomom av
räckainte skullepå rörelsenfå vinstentillskulle räckarelsen inte att upp

få grundfonden ellergarantifonden till tillellergrundfonden att ga-upp
§det i 25 förstarantifonden tillangivna be-2 § första stycketdet i
Avkast-angivna beloppet.stycketpå garantifondenloppet. Räntan

skall intepå garantifondenningenbetalasskall inte heller ut, om ge-
utbe-betalassådan förlust hellerutbetalningen ut, om genomnom en

sådan förlust skulletalningenpå rörelsen,skulle uppkomma att en
på rörelsen,uppkommaskulle kunnaSparbanken inte att spar-upp-

uppfyllainte skulle kunna§§ bankenoch 10 bank-det kap.fylla i 2
§§ bankrörel-8-10det i 2 kap.1987:617 föreskrivnarörelselagen

1987:617 föreskrivna kra-Grundfonds- selagenpå fonder.kravet egna
Grundfondsrän-på fonder.något fall betalasiskall interäntan vet egna

något fall betalasinte iskallförlust skulle utföljd dettatill tanut avom
skulledetta förlusttill följduppkomma. avom

uppkomma.
beslutakanHuvudmännen yrom

skyldighetenterligare begränsning i
på grund-utbetala utfäst räntaatt

påeller avkastning garanti-fonden
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fonden utbetalningen med hän-om
till sparbankens konsoliderings-syn

behov, likviditet eller ställning i
övrigt står i strid god affärsed.mot
För beslut härom krävs de påatt
stämman närvarande huvudmän-

antal är minst 23 helanens av an-
talet huvudmän och de närva-att av
rande huvudmännen minst 23 är en-

beslutet.se om

5§ 28§
Om Sparbanken försätts i konkurs på ansökan gjorts inomen årsom ettfrån det beslut fattadesatt återbetalningom garantifonden ellerav omåterbäring grundfonden, Skallav uppburna belopp betalas tillbaka i denmån det krävs för sparbankensatt skulder skall kunna betalas.
På det belopp till följd förstasom Stycket skallav erläggas till konkurs-boet Skall betalas.ränta Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen 1976:635

från den dag beloppet betalades Sparbankenut till ochav med den dagåterbetalning eller återbäring till konkursboet skall ske och enligt §6 ränte-lagen för tiden därefter.

§6 29 §
Om inte följerannat bestäm- Om inteav följer bestäm-annat avmelserna i 1 och 3 §§ får grund- melserna i 1 och 26 §§ får grund-fond, garantifond och reservfond in- fond, garantifond och reservfond in-minskas,te det inte behövs förom minskas,te det inte behövs föromtäcka förlustatt uppståtten i täckasom att förlust uppståtten isomrörelsen. rörelsen.

7 § 30 §
En Sparbank får förvärva bevis En Sparbank får förvärva bevis

tillskott till garantifondom eller tillskott till garantifondom eller
grundfond i Sparbanken endast grundfond i Sparbankenom endast omförutsättningar för återbetalning förutsättningar för återbetalningav avfonden föreligger enligt l eller 3 fonden föreligger enligt 24 eller 26

Sparbank får inte heller pantsom
mottaga garantifondsbevis. Av-egna
tal i strid dessaförbudmot ogilti-är
ga.

Har sparbank tillstånd drivaen att
aktiemarknadskommission, fårspar-
banken hinder förstautan stycket,av
för underlätta sådanatt verksamhet,
förvärva garantifondsbevis.egna
Anskaffningsvärdet detav samman-
lagda innehavet garanti-av egna
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tillfällevid någotfår intefondsbevis
belopp motöverstiga svararett som

sparbankenfördetprocenttre av
§2kap.enligt5värdettillåtnahögsta

1989:000.kapitalmarknadslagen
säker-värdepapperLämnas som

ingårochkreditförhet ensom
garanti-bland dessa ävendelmindre

förs-sparbanken, utgörfondsbevis i
sparbankenhinder förstycket inteta
deäven ga-motta egnapantatt som

eller,Regeringenrantifondsbevisen.
bemyndigande,regeringensefter

utfärda när-skallbankinspektionen
vilka begräns-föreskrifter ommare

gälla.skallfalldettainingar som
vilkenijuridiskEn envilken personijuridiskEn enperson

tillsammansellersparbanktillsammanseller ensamsparbank ensam domi-harsparbanker ettandrameddomi-harsparbanker ettandramed
förvärvafår inteinflytandenerandeförvärvafår inteinflytandenerande

garantifond el-tilltillskottbevisel-garantifondtilltillskott ombevis om sparban-utgivetgrundfondlersparban- avutgivetgrundfondler av sådantfårhäravhinderUtanken.ken.
bankinspek-tillståndefterföretag av

handeldrivaochförvärvationen
garantifondsbevis.med

1990.januari1kraft denträder ilagDenna



SOU 1988:29 Författningsförslag 79

6 Förslag till Lag ändring i föreningsbankslagenom
1987:620

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga föreningsbankslagenom
1987:620

dels 5 kap. §§1-26 och 6 kap. §8 skallatt ha nedan angivna lydelse
dels 5 kap. §3 och §7 skall betecknasatt 5 kap. 28 § 27resp.
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5 kap. Garannfond och förlagsinsatser

Allmänna bestämmelser garanti-om
fond och förlagsinsatser

1§
En central föreningsbank kan i En central föreningsbank kan i

stadgarna föreskriva vad stadgarnautöver föreskrivaatt, vadutöveratt,
följer 2 kap. §4 första styck- följer 2 kap. §4 första styck-som av som av

kapital får tillskjutaset kapital får tillskjutasetgenom genom
särskilda insatser, förlagsinsatser särskilda insatser, garantifondsinsat-

sådanaoch insatser får tillskjutas elleratt förlagsinsatser, och så-attser
andraäven medlemmar.än dana insatser får tillskjutasav även av

Förlagsinsatser får tillskjutas med andra medlemmar.än
högst så beloppett Förlagsinsatser fårstort att tillskjutas medsumman

gjorda förlagsinsatser efter till- högst så beloppav ett stort att summan
skottet uppgår till högst det belopp gjorda förlagsinsatser efter till-av

andra då skottet uppgårmot till högst det beloppsom svarar summan av
inbetalda insatser förlagsinsatserän andra dåmotsom svarar summan av
i den centrala föreningsbanken och i inbetalda insatser förlagsinsatserän
anslutna lokala föreningsbanker. i den centrala föreningsbanken och i

anslutna lokala föreningsbanker.
Garantifondsinsatser får tillskjutas

med högst så beloppett stort som
halva det övriga ka-motsvarar egna

pitalet deni centrala föreningsban-
ken tillsammans med anslutna lokala
föreningsbanken Förlagsinsatserna
räknas därvid inte detin i kapi-egna
talet. För tillskott tillvarje garanti-
fond skall den centrala förenings-
banken utfärda garantifondsbe-ett
vis.

Skall garantifond kunna nedsättas
inlösen garantifondsbevisgenom av

skall förbehåll härom intas i stad-
enligt 24garna

Garanttfondsbevis får inlösas en-
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med hänsyn tilldast det kan skeom
§§bestämmelserna 2 kap. 8--10i

Ibankrörelselagen 1987:617. öv-
återbetalningenskall beträffanderigt

beslutas enligt förbe-gälla vad som
håll stadgarna.i

§2
till garantifondBeslut tillskottom

föreningsbanksstämman.fattas av
skalltill garantifond be-Tillskott

Betalningen förmedtalas pengar.
understigagarantifondsbevis får inte

garantifondsbe-det belopp på vilket
lyder.viset

garantifondsbevis tecknasOm
andramed villkor strider motsom

nominella beloppetskall detstycket,
ändå betalas.

§3§2
in föreskrifterföreskrifter I stadgarna kanstadgarna kan inI tastas

frågafråga begränsningar ibegränsningar i om vemom vem omom
förlagsin-tillskjutatillskjuta förlagsin- harhar rätträtt attatt somsom

tilleller tillskottöverlåtelse förvär-och görasatsersatser att ga-genom
överlåtelse för-förenade rantifond ochde rättigheter är genomsomva

förenadeförlagsande- de rättighetermed förlagsinsatser ärvärva som
förlagsandelarfår förlagsinsatserlar. redan gjorda insatser medFör

garantifondsbevis. redaneller Förbegränsningarinte införas strängare
får införasintegjor- gjorda insatservad gällde insatsennärän som

vadbegränsningar ändes. strängare som
gjordes.gällde insatsennär

föreskriftergarantifondsbevis i stridförlagsandelar ellerFörvärv motav
ogiltiga.i första stycket ärsom avses

§4
tillskotttill beslut skallFörslag om

medlemmarnasändas till minst en
föreningsbanksstäm-vecka före den

vilken beslut skall fattas. För-vidma
slaget skall läggas fram på stämman.

skall be-årsredovisningenOm inte
handlas föreningsbanksstämmanpå

handlingar hållasskall följandeäven
påtillgängliga och läggas fram stäm-

man:
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avskrift den årsredo-senasteav
visningen försedd med anteckning

föreningsbanksstämmans beslutom
rörande den centrala föreningsban-
kens vinst eller förlust avskriftsamt

revisionsberättelsen för det år års-av
redovisningen avser,

2. styrelsen undertecknaden av re-
dogörelse för händeLser väsentligav
betydelse för föreningsbankens ställ-
ning vilka inträffat efter årsredovis-
ningens avgivande, och

3. revisorerna avgivetett av yttran-
de redogörelsen.över

§5
Beslut tillskott till garantifondom

skall ange
det högsta belopp varmed till-

skott till garantifond kan ske,
2. den tid inom vilken teckning av

garanfondsbevis kan ske,
den tid inom vilken tecknade

garantifondsbevis skall betalas,
den beräkningsgrund, enligt

vilken vid överteckning garanti-
fondsbevis skall fördelas, fö-inteom
reskrift meddelas fördelningenatt
skall bestämmas styrelsen, samtav

garantifondsbevisens nominella
belopp och det belopp skall be-som
talas för varje tecknat garantifonds-
bevis.

Föreningsbanksstämma kan upp-
dra åt styrelsen fatta beslut deiatt
hänseenden förstai styck-som anges

2-3 ochet
Om förbehåll enligt 3 § 1 skallst.

gälla garantifondsbevisen, skall erin-
därom intas i emissionsbeslutet.ran

6 §
Beslut utfärdande garanti-om av

fondsbevis eller redogörelse fören
det väsentliga innehållet besluteti
skall kungöras i Post- och In-genast
rikes Tidningar och den eller de orts-
tidningar styrelsen bestämmer.
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§7
bindande skall teck-För att vara

garantifondsbevis ske påning av
beslutetinnehållerteckningslista som

garantifondsbevis.utfärdande avom
framlagda§de enligtAvskrift 4av

fogade vidskallhandlingarna vara
hållas tillgäng-teckningslistan eller

listan.liga på plats isom anges
garantifondsbevisen kunnaSkall

ske förränfår teckninginlösas inte
§enligtförbehåll 24 registrerats.

stridhar skettteckningen iOm
paragraf ellerdenna ettmot ga-om

medhar tecknatsrantifondsbevis
villkor inte överensstämmersom

emissionsbeslutetde angivnamed i
teckningen garanti-villkoren, år av

förutsätt-ogiltig, underfondsbevis
anmälts hosharogiltighetenning att

anmälanbankinspektionen innan
§ harenligt 12 registrerats.

§8
skallavslutatsteckningenNär sty-

tilldelningbeslutarelsen av ga-om
tecknattill demrantifondsbevis som

teckningdärvidhärför. Ansessig att
ogiltig, skallgarantifondsbevis ärav

för bevisettecknatden sig genastsom
Garantifondsbe-underrättas härom.

styrelsen försorgskallvisen genom
§den 22 angivnai igenast upptas

förteckningen.

§9
grundskuld påKvittning avav
denfordran hosteckning mot cen-

eller till dennaföreningsbankentrala
föreningsbank får intelokalansluten

ske.
föreningsbanken kancentralaDen

fordranöverlåta eller pantsättainte
avseende garanti-belopppå tecknat

fondsbevis.
överlåtelse harDen som genom

garantifondsbevis inteförvärvat som
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helt betalat tillsammansär medär
överlåtaren för betalning,ansvarig
sedan han anmält sitt för in-namn
förande den §i i22 förteck-angivna
ningen.

§10
betalasgarantifondsbevis inteOm
månadstyrelsentid, kani rätt en

förklarabetalningsanmaningefter
betalnings-för denbeviset förverkat

innehål-skallskyldige. Anmaningen
garantifondsbevi-meddelande att

förverkat.förklaras Anma-kanset
avsändandeskall skeningen genom

den be-rekommenderat brev, omav
talningsskyldiges adress angivenär

anmäldellervid teckningen annars
falltill bolaget, och i annat genom
ortstidning-den eller dekungörelse i

styrelsen bestämmer.ar som
förverkatStyrelsen kan innan ga-

ogiltigt låtablivitrantifondsbevis an-
betalningsan-ochbevisetövertanan

tecknade beloppet.detförsvaret
förkla-garantifondsbevisOm ett

och övertagitsförverkat interats av
full betal-erlagtnågon annan som

bevisetvilkenskall den, förning,
centraladenförverkats, gentemot

för femte-föreningsbanken ensvara
beviset.full betalning fördel av

§11
garantifondtillskott tillBeslut om

för inomanmälas registreringskall
Hinderefter beslutet.månadersex

föreligger interegistreringmot om
sammanlagda belopp,dethälften av

tecknade ochdebetalas förskallsom
garantifondsbevisen, hartilldelade

yttrande före-ochinbetalats inteom
vilketauktoriserad revisorfråntes av

iakttagits.detta harframgår att
registreringanmälanHar avom

förstaden ibeslutet gjorts inominte
hartiden eller regi-stycket angivna

laga-streringsmyndigheten genom
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kraftägande beslut avskrivit sådan
anmälan eller registreringvägrat är
beslutet tillskott till garantifondom
förfallet.

Garantifond skall bil-inte anses
dad eller ökad förrän registrering
skett. Garantifondsbevis förkla-som

förverkade och inte övertagitsrats av
blir därmed ogiltiga. De ut-annan

färdade garantifondsbevisen medför
till avkastning enligt vad däromrätt

bestämts beslutet tillskott tilli om ga-
rantifond. Beslutet får dock inte in-
nebära sådan inträderrättatt senare

för räkenskapsåret efter det årän un-
der vilket garantifondsbevisen skall
ha slutligt betalats.

§12
garanttfondsbevis harDe som

tecknats vid skall heltemission vara
betalda månader fråninom regi-sex

Senaststreringen emissionen.av en
månad efter denna tidutgången av
skall den centrala föreningsbanken
för anmäla hur mångaregistrering

de det tillskottet tillregistreradeiav
garantifond ingående garantifonds-
bevisen har blivit helt betalda.som
Anmälningen skall bestyrkas enav
auktoriserad revisor.

Om det enligt första stycketinte
har anmälts garantifondsbevisenatt
har helt betalats, skall bankinspek-

efter den centrala förenings-tionen,
bankens hörande, registrera att ga-
rantifonden med dethar nedsatts
sammanlagda nominella beloppet av

betalda garantifondsbevis. De ga-
rantifondsbevis betalatsharintesom
blir ogiltiga nedsättningen harnär
registrerats.

tillskott tillEmissionsprospekt för
garantifond

13 §
central föreningsbank tillNär en

vidare krets riktar inbjudan atten en
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banken,garantifondsbevis iförvärva
särskildstyrelsenskall upprätta en

centrala för-denredogörelse för
förhållanden emis-eningsbankens

§§.14-18enligtsionsprospekt
dockskallEmilssionsprospekt upp-

de be-endasträttas avsummanom
inbjudan kantill följdlopp avsom

tilluppgår minstbetalaskomma att
kronor.miljonen

§14
skallEmissionsprospektet inne-

hålla
avseendebalansräkningar ut-

räkenskaps-degången senastetreav
ochårsredovisningför vilkaåren, re-

har avgivits,visionsberättelse
dessaförresultaträkningar tre

ochräkenskapsår,
uppgifterdesammandragett av

centrala för-denålegatdetsom
förvaltnings-ieningsbanken inatt ta
räkenskaps-deberättelserna för tre

åren.
de kravhandlingarna inteFyller

bestämmelserna i 4framgår avsom
bankrörelsela-§ stycket9 fjärdekap.

fullständigasskall de71987:61gen
bestämmelser.med dessaenligheti

§förstakap. 2Bestämmelserna i 4
bankrörel-stycket andra meningen

tillämpas på emissions-selagen skall
prospektet.

för deTill redovisningen tre senas-
styck-enligt förstaräkenskapsårente

utveck-lämnasskall uppgifteret om
lik-utlåningochlingen in- samtav

viditet.
föreningsbankenden centralaOm
skall banken imoderföretag,är

koncernre-emissionsprospektet inta
koncernba-ochsultaträkningarna

delansräkningarna för rä-senastetre
redovisnings-kenskapsåren. När

uppgifteroch andrahandlingarna
prospektet fårkoncernför in itasen
centrala för-uppgifter för dende

eningsbanken mot upp-svararsom
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handlingar utelämnasgifter dessai i
den de kan saknamån väsent-anses

betydelse bedömningenlig för av
den centrala föreningsbankens ga-
rantifondsbevis. Dock får den cen-

resultaträk-trala föreningsbankens
föroch balansräkning detning se-

räkenskapsåret enligt förstanaste
stycket utelämnas.inte

§15
skall lämnasUpplysning emis-i

sionsprospektet sådana förhål-om
händelser hänförlanden och sigsom

till tiden efter den period, som om-
fattas de § hand-14 angivnaiav

be-lingarna, och viktiga förärsom
för-dömningen den centralaav

verksamhetsresultateningsbankens
och ställning eller i övrigt är vä-av
sentlig betydelse för den centrala för-
eningsbanken.

läggsOm emissionsprospektet
fram åtta månader efteränsenare

det räkenskaps-utgången senasteav
vilken årsredovisning ochår, för re-

skallvisionsberättelse har avgetts,
uppgifterprospektet innehålla mot-

svarande delårsrapport enligt kap.4
§§13 och bankrörelselagen14

uppgifter skall1987:617. Dessa av-
tiden från nämndautgången avse

räkenskapsår till dag tidigareen
månader före emissionspro-än tre

spektets tillhandahållande.

§16
I emissionsprospektet skall följan-

de uppgifter lämnas, nämligen
kortfattad historik denöveren

centrala föreningsbanken dessoch
verksamhet,

redogörelse centralaför denen
föreningsbankens och det finnsom
dotterföretag, koncernens verksam-
het för den centrala förenings-samt
bankens del uppgifter be-ärsom av
tydelse för bedömningen rörelsensav
karaktär och utveckling,
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kapitaltäck-förredogörelseen
§§ bankrö-8-10enligt 2 kap.ningen

be-och dess1987:617relselagen
centrala förenings-för dentydelse

banken, samt
centrala för-denuppgifter om

styrelseledamöter,eningsbankens re-
delegater ianställda ochvisorer samt

ledande ställning.

§17
emissionsprospektetUppgifterna i

stycket§ förstaI5enligt 14 samt
centraladenskall granskas§16 av

Derasföreningsbankens revisorer.
skallgranskningenberättelse över tas

emissionsprospektet.in i

§18
skall tillhan-Emissionsprospektet
där teckningde platserdahållas på

inköpsanmälaneller senastemottas
teckningdag dådendagar företre

Vidske. ti-kantidigasteller inköp
sönda-skallbestämmande intedens

lör-helgdagar,allmännaandragar,
julaftonmidsommarafton,dagar,

räknas in.nyårsaftonoch

Förteckning m. m.

§19
skallgarantifondsinsatsFör varje

utfär-föreningsbankencentraladen
fårDetgarantifondsbevis.da ett

den in-tillendast ärlämnas ut som
22iförteckning, angivenförd i

betalatsbevisetoch först när samt
garantifonden registre-tilltillskottet

rats.
skall denförlagsinsatsvarjeFör

utfärdaföreningsbankencentrala ett
förlagsandelsbevis.



88 Författningsförslag SOU 1988:29

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ §4 20
För förlagsinsatsvarje skall den Garantifondsbevis eller förlagsan-

centrala föreningsbanken utfärda delsbevis skall ställas till vissett man,
förlagsandelsbevis. Beviset skall stäl- till innehavaren eller till viss man
las till viss till innehavaren el- eller order innehållaoch uppgiftman, om
ler till viss eller order och inne- föreningsbankens firma,man
hålla uppgift eller beteck-om nummer annan

föreningsbankens firma, ning för beviset,
eller beteck- bevisets nominella belopp,nummer annan

ning för beviset, dagen för utfärdandet,
insatsens storlek, den till utdelningrätt be-som

den till utdelningrätt in- viset medför,som
medför, det på vilket utdelningsatsen sätt

5. det på vilket utdelningsätt skall betalas,
skall betalas, föreskrifter §i 2som avses

föreskrifter §i 2 första §stycket erinran enligt 2samtsom avses
första stycket, andra stycket,samt samt

erinran enligt §2 andra styck- förbehåll inlösen.om
Garanttfondsbevis eller förlagsan-et.

Förlagsandelsbevzset skall under- delsbevis skall undertecknas ban-av
tecknas banken. Styrelseledamö- ken. Styrelseledamöters eller firma-av

eller firmatecknares namnteck- fårtecknares namnteckning återgesters
fårning återges tryckning el- tryckning påeller liknandegenom genom

ler på liknande sätt. sätt.
utbetalningNär vid inlösengörs

garantifondsbevis skall detta för-av
med påskrift utbetalningen.ses om

Ett garantifondsbevis eller för-ett
lagsandelsbevis samband medisom
dödning stället föriut ett annat,ges
skall innehålla uppgift detta.om

§5 §21
frågaI förlagsandelsbevis gäl- I fråga garantifondsbevis ellerom om

ler, följer denna lag, förlagsandelsbevis gäller,annatom av om an-
i tillämpliga delar vad före- följer denna i tillämpligalag,natsom av

1936:81skrivs i lagen skulde- delar vad föreskrivs i lagenom som
brev. Härvid jämställs bevis har 1936:81 skuldebrev. Härvidsom om
ställts till viss med enkelt skul- jämställs bevis har ställts tillman som
debrev och bevis till innehavaren el- viss med enkelt skuldebrev ochman
ler till viss eller order med lö- bevis till innehavaren eller till vissman
pande skuldebrev. Den innehar eller order med löpande skul-som man

förlagsandelsbevis ställt till viss debrev. inneharDenett ettsom garan-
eller order och enligt den tifondsbevis eller förlagsandelsbevisman som

centrala föreningsbankens påskrift ställt till viss eller order ochman
på beviset till förlagsande- enligt denär ägare centrala förenings-som
len likställd med den enligt påskrift påär bankens beviset är ägaresom
13 § andra stycket för-lag likställd med den §enligt 13ärsamma som
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andra lag förmodasmodas skuldebrevet stycketäga rätt göraatt samma
Påskrift på skuldebrevet gäl-gällande. beviset skall äga rätt göraatt

Påskrift på skallendast innehavaren lande. beviset görasgöras styr-om
sittker sitt förvärv förlagsandel endast innehavaren styrkerden omav

garantifondsbeviset ellerförvärvbevisetsom avser. av
förlagsandelsbeviset.

§§ 226
Styrelsen skall föra förteckningStyrelsen skall föra förteckning enen

garantifonds- och för-samtliga förlagsinsatser. Den- samtligaöver över
bestå be-bestå lagsinsatser. Denna kankan betryggande lös- avna av

tryggande lösblads- eller kortsystemblads- eller kortsystem eller föras
automatisk databe-med databehandling eller föras medautomatisk el-
påpå handling eller liknandeler liknande Förteck-sätt. annatannat

innehållainnehålla Förteckningen skallningen skall uppgift sätt.om
på varje insats,på varje tid- uppgift storlekenstorleken insats, omom

tidpunkten för varje insats ochpunkten för varje insats och denom om
till utdelning in-till utdelning insatsen med- denrätt rätt somomsom

Förteckningen skallför. hållas till- medför.Förteckningen skall satsen
hållas tillgänglig för ochgänglig för och vill delta var en somsomvar en

del den.den. vill ta avav

§23
garantifondsbevis aktie-Ingår i en

enligt aktiefondslagen 1974:fond
stället för fondandelsä-931, skall i

förvaltardet fondbolaggarna som
beteckning för-fonden fondenssamt

garantifondsbeviset och för-iin ias
teckningen.

garantifondNedsättning av

§24
nedsättasSkall garantifond kunna

inlösen garantifondsbevisgenom av
förbehåll här-skall stadgarnai intas

ordning-Förbehållet skall angeom.
och inlösningsbe-för inlösningenen

dess be-loppet eller grunderna för
räkning.

Ändras förbehållet stadgarnai om
får detinlösen garantifondsbevisav

förbehållet endaständrade avse ga-
efter detrantifondsbevis tecknassom

ändringen registrerats.att
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förbehållet har blivitdet enligtNär
garantifondsbevisbestämt vissaatt

skall detskall lösas in, genast an-
garantifon-mälas för registrering att

sammanlagdaned medden sätts no-
dessaminella beloppet garanti-av

harfondsbevis. När registreringen
garantifonden nedsatt.skett är

Övriga bestämmelser

§25
föreningsbank för-centralOm en

ansökankonkurs påisätts en som
det beslutår frångjorts inom attett

återbetalningfattades garanti-avom
föreskrivsfonden, skall vad i 4som

tillämp-§ motsvarandekap. 2 äga
ning.

grundpådet beloppPå avsom
till kon-erläggasskallförsta stycket

betalas. Rän-skallkursboet ränta
5§ räntelagenenligtberäknastan

beloppet be-dagfrån den1976:635
med dentill ochbankentalades ut av

tillåterbäringåterbetalning ellerdag
§enligt 6skall ske ochkonkursboet

därefter.för tidenräntelagen

§26
föreningsbank får för-centralEn

tillbevis tillskott garanti-värva om
banken endast förutsätt-fond i om

fondenåterbetalningförningar av
§ eller 24 Enföreligger enligt 1

får hellerföreningsbank inte som
garanttfondsbe-mottagapant egna

förbudistrid dessaAvtalvis. ärmot
ogiltiga.

föreningsbank tillståndHar atten
aktiemarknadskommission,driva

hinder förstafår banken utan av
underlätta sådanstycket, för att

garanti-verksamhet, förvärva egna
Anskaffningsvärdetfondsbevis. av

sammanlagda innehavetdet egnaav
vidfår någotgarantifondsbevis inte

belopptillfälle överstiga ett som sva-
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det för bankenmot tre procentrar av
högsta tillåtna värdet enligt kap.5 2
§ kapitalmarknadslagen 1989:000.

Lämnas värdepapper säker-som
het för kredit och ingår som en
mindre del bland dessa garanti-även
fondsbevis föreningsbanken,i utgör
första stycket hinder för bankeninte

deävenatt pant mottagasom egna
garantifondsbevisen. el-Regeringen
ler efter bemyndiganderegeringens
bankinspektionen skall utfärda när-

föreskrifter vilka begräns-mare om
skall gälla.ningar detta fallisom

juridisk vilkenEn iperson en cen-
tral föreningsbank eller till-ensam

med andra föreningsban-sammans
ker har dominerande inflytandeett
får tillskott tillförvärva bevisinte om
garantifond eller grundfond utgivet

föreningsbanken. hinderUtanav
härav får sådant företag efter till-
stånd bankinspektionen förvärvaav
och driva handel med garantifonds-
bevis.

Särskilt förlagsinsatserom

§ §7 27
fåDen innehar förlagsandel har förlagsinsatsen inlösträtt attsom en

år fråntidigast efter fem tillskottet under förutsättning han skriftligenatt
tvåbeloppet minst år i förväg.säger upp

Den föreningsbanken får inlösa förlagsinsats tidigast femcentrala efteren
år från tillskottet under förutsättning han skriftligen beloppetsägeratt upp

månaderminst i förväg.sex
Inlösen enligt denna paragraf det insatsenssker till belopp utgörsom

storlek förlagsandelsbeviset. får inteenligt Beloppet dock överstiga vad som
den centrala föreningsbankens och anslutna lokala föreningsbankersav

kapital enligt de fastställda balansräkningarna, anlitandesenast utanegna
reservfond uppskrivningsfond, på andelen förhållande tilleller belöper iav

Omövriga förlagsinsatser. den centrala föreningsbanken försätts i konkurs
åransökan inom efter inlösen, skall vad föreskrivs i 4görs etten som som

kap. 2 § beträffande återbetalning tillämpas fråga förlagsinsatsen.i om
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§3 28 §
Om den centrala föreningsbanken upplöses och det vid upplösningen

finns så långtöverskott, har innehavarna förlagsandelar rätt över-attav
fåskottet räcker förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande in-

storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flerasatsernas
förlagsinsatser förslåroch inte överskottet till full betalning samtliga, harav
den fråncentrala föreningsbanken till tillskott de anslutna lokala för-rätt

§eningsbankerna enligt kap. andra stycket. Förslår överskottetl 7 inte till
full efter sådana påbetalning tillskott skall överskottet fördelas insatserna i
förhållande till deras storlek.

6 kap. Föreningsbankens ledning

8§
Verkställande direktör eller Verkställande direktör elleran- an-

delegat anställd i delegat anställd iär ärnan som en nan som en
fårföreningsbank inte föreningsbank ordförande ellerstyrel- samtvara

seledamot i sådana företag ordförande styrelsen,hu- den-vice ivars om
vudsakliga bestårverksamhet i fullgör arbete för ban-ävenatt annatne
förvalta eller driva handel med akti- ken icke oväsentlig omfattning fåri ,eller driver sådanaemissionsrörelse. inte styrelseledamot ier som vara

andra fårI företag de styrel- företag huvudsakliga verksam-vara vars
seledamöter, bankens i bestårstyrelse het i förvalta eller drivaattom
varje särskilt fall tillstånd.sitt handel med aktier eller driverger som

tillståndet fårDen inte emissionsrörelse. andra företag fårIsom avser
delta frågan.i styrelsens beslut i de styrelseledamöter, ban-vara om

kens styrelse i varje särskilt fall ger
tillstånd. tillståndetsitt Den som av-
får inte delta i beslut istyrelsensser

frågan.
stycket gäller förFörsta så-inte

dant företag ingår kon-isom samma
banken.cern som
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7 Förslag till Lag ändring i försäkringsrörelselagenom
1982:713

Enligt riksdagens beslut föreskrivs frågai försäkringsrörelselagenom
1982:713 7 kap. §17 skall ha nedan angivna lydelse.att

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

17§
Ett försäkringsbolag får inte Ett försäkringsbolag får inteutan utan

försäkringsinspektionens medgivan- försäkringsinspektionens medgivan-
de äga andelstörre aktierna i de andeläga större aktierna iettav ettav
svenskt eller utländskt aktiebolag svenskt eller utländskt aktiebolag
än röstetal änmot ett röstetalsom svarar mot ettom som svarar om
högst fem röstetalet för högst femprocent röstetalet förav procent av
samtliga aktier. Tillhör försäkrings- samtliga aktier. detOm finns aktier
bolaget koncern, skall bestäm- med olika röstvärden får andelenen
melsen gälla koncernen. dock inte uppgå till tioänmer pro-

aktiekapitalet. Tillhör för-cent av
säkringsbolaget koncern, skallen
bestämmelsen gälla koncernen.

Ett försäkringsbolag får inte försäkringsinspektionens medgivandeutan
andelaräga i aktiefond eller i juridisk aktiebolag.änen annan person

Första stycket skall inte tillämpas på aktier eller andelar i försäkrings-
bolag eller i juridiska verksamhet uteslutande har till föremålpersoner vars

aktieräga i försäkringsaktiebolag,att tillskjuta garantikapital i ömsesidi-att
försäkringsbolag, förvalta försäkringsbolagens fastigheteratt ellerga att

biträda försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande.
försäkringsbolagsEtt samlade in-

nehav sådana aktier inte ärav som
anläggningstillgångar får i intet fall
uppgå till högre värde vadän som

tjugo bolagetsmotsvarar procent av
samtliga tillgångar. Därvid skall som
värde på aktierna aktier-tagas upp

anskaffningsvärde eller, detnas om
verkliga värdet lägre, det verkligaär
värdet, och värde på bolagetssom
samtliga tillgångar det värde till vil-
ket tillgångarna tagits deniupp se-

fastställda balansräkningen.nast
Tillhör försäkringsbolaget kon-en

skall bestämmelsen gälla kon-cern
cernen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
Försäkringsbolag, vid tiden för lagens ikraftträdande inneharsom

aktier vad tillåtetutöver enligt förstaär och fjärde styckena får docksom
inneha aktier i omfattning under tid århögst från ikraftträ-tresamma en om
dandet.
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8 Förslag till 1979:750Lag ändring i lagen rättom om
förfoga tillhöriga fondpapperöveratt annan

Enligt riksdagens beslut föreskrivs frågai 1979:750lagen rätt attom om
förfoga tillhörigaöver fondpapper §2 skall ha följande lydelseattannan

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
Avtal för den inneharrätt Avtal för den inneharrättom som om som

fondpapper förfoga fondpapper förfogapant att pant attsom som
fondpapperen föröver räk- fondpapperen för räk-överannans annans

ning skall slutasän ägarens skrift- ning skrift-skall slutasän ägarens
ligen i särskild för ändamålet ligen i för ändamåletsärskildupp- upp-
rättad handling, där det förfogade rättad handling, där det förfogade

Står Fond-noggrant noggrantsom avses anges. som avses anges.
panthavaren under bankinspek-inte skall hand-specifieras ipapperen

tillsyn,tionens skall fondpapperen lingen uppgiftgenom om nummer
specifieras i handlingen eller lämpligt Avtalsätt.annatgenom upp-
gift eller inte uppfyller de angivna form-annatom nummer som
lämpligt Avtal intesätt. föreskrifterna ogiltigt.ärsom upp-
fyller de angivna formföreskrifterna Avtal enligt första stycket in-som

ogiltigt.är nebär för bolag, fått till-rätt som
Första stycket skall tillämpas ock- stånd enligt kapitalmarknadslagen

så på den innehar fondpapper 1989:000, förfoga fond-överattsom
till försäljning kommissioni eller på för räkning än äga-papper annans
grund inköp kommissioni och på ogiltigt.ärav rens
fondkommissionär, har Om synnerliga föreligger,skäl fårmotta-som

fondpappergit till förvaring. bankinspektionen undantagmedge
från bestämmelsen andra stycket.i

Denna lag träder i kraft den januari1 1990.
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9 Förslag till ändring förordningen 1982:878i om
utländska förvärv svenska företagav m.m.

Enligt regeringens beslut föreskrivs frågai förordningen 1982:878 attom
§7 skall ha nedan angivna lydelse

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7§2
Frågor tillstånd tillståndenligt lagen Frågor enligt lagenom om

1982:617 utländska förvärv 1982:617 utländska förvärvom av om av
svenska företag skall svenska företag skall,prövasm.m. m.m. om

länsstyrelsen. följande fall skall följer andra och tredjeI annatav av
dock frågan tillstånd styckena, länsstyrelsen.prövas prövasom av av
regeringen. fråganI följande fall skall till-om

stånd regeringenprövas av
anställda det ärendet gällerantalet hos bolag eller den rörelseom

under det räkenskapsåret har överstigit 100,senaste
tillgångarnas nettovärde enligt den fastställda balansräkningen förom

det räkenskapsåret överstiger gränsbelopp 0001senaste ett motsvararsom
gånger 1962:381det basbelopp enligt lagen allmän försäkringom som
gällde månaden räkenskapsåret,under den sista av

ärendet 1982:618har samband med ärende enligt lagenettom om
utländska förvärv fast egendom detta ärende skall prövasav m.m. om av
regeringen,

4. ärendet fordras till-gäller bolag eller rörelse för verksamhetom vars
stånd enligt § 1983:10342 lagen kontroll tillverkningen krigs-överom av
materiel, ellerm.m. , frånärendet i fall särskilt betydelsefullt allmänkanannatom anses
synpunkt.

förvärvet gäller företagOm som
står under bankinspektionens tillsyn

till-inspektionen fråganprövar om
stånd.

Om ärende Om andra styck-enligt punkt 1 gäl- ärende enligtett ett
ler bolag moderbolag punkt 1 gäller bolagär ärett ett ett ettetsom som
inom koncern skall antalet moderbolag inom koncern skall ien an- en

också ocksåställda inräknas de anställda inräknas deantaletärsom an-
ställda i dotterbolag inom anställda inomkoncer- i dotterbolagärsom

koncernen.nen.
Om tillståndansökan enligt lagen utländska förvärv svenskaen om om av

företag skall hos länsstyrelsen ärendet skallgöras prövasm.m. avmen
regeringen, skall yttrandelänsstyrelsen med överlämna handlingarnaeget
till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den januari1 1990

2Senastelydelse SFS 1987:421
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lagen310 Förslag till 1968:576Lag ändring iom om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar

Enligt riksdagens fråga 1968:576beslut föreskrivs i lagen Konung-om om
ariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningarom

dels §§16 34, 35, och 35 skall upphöra gällaatt atta, a
dels 8,11,13,14,15,16,17,19, §§28, 30, 31, 33, 36, 37 och 39att a

skall ha nedan angivna lydelse
dels i lagen skall införas fyra paragrafer, 15 39 39 och 39att nya a, c,
§§,d nedan angivna lydelseav
dels §i lagen före 39 b skall införas rubrik nedannärmastatt en ny av

angivna lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

stadshy-Sverigesstadshy- KonungariketKonungariket Sveriges
ändamål dri-ändamål potekskassa har tillhar till dri-potekskassa attatt

lånlämnalån lånerörelselånerörelse lämna attatt genomvava genom
stadshypoteksföreningar ochtillåt stadshypoteksföreningar och attatt

harverksamhetverksamhet står i drivadriva somsom annanannan
samband därmed.därmed.samband

lämna lån till fö-fårKassan även
§ stycket39 förstairetag avses asom
bestämmandekassan har ettom

inflytande företaget.i

7
lån obligationerverksamhetanskaffar medel för sinKassan motgenom

upplåning.eller genom annan
sammanlagda beloppet kas-av

tilllâneskuld får uppgå merasans
§den 13gånger itioän avsumman
§grundfonden och de 15iangivna

kapitaltäck-ochangivna reserv-
ningsfonderna.

Nedgår grundfonden för-genom
kassansluster uppkommit påsom

med femrörelse dess helheti änmer
får kassan upptaga nyttprocent,

medgivande.lån Arregeringensutan
nedgången tiostörre än procent,

lånfordras för upptagande nyttav
riksdagens medgivande.även

3Lagen omtryckt SFS 1983:578
Senastelydelse 1984:991
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

grundfonden förTages anspråki
täcka förlust, skall kassan anmälaatt

detta hos regeringen.

8
Skuldförbindelse med tillhörande säkerhet, lämnats till förening försom

lån,utlämnat skall, beslutats enligt andra stycket,annat snarastom
ställas under vård.offentlig

Förening kan besluta första stycket icke skall tillämpas föreningen.att av
Sådant beslut skall godkännas kassan.av

Förening för dess Förening för dessatt attansvarar ansvarar
skuld till kassan ständigt skuld till kassan ständigtmotsvaras motsvaras

lånefordringar för vilka finns lånefordringar för vilkasä- finns sä-av av
kerhet enligt denna förordning eller kerhet enligt denna Iag eller till-av

tillgodohavande hos bank eller godohavande hos bank eller kon-av av
kontanta medel. Kassan medel.överva- Kassan övervakartantaav att

kar föreningen uppfyller detta föreningen uppfyller dettaatt ansvar.
ansvar.

Kassan för dessford-attansvarar
ringar hos föreningarna vid tid-varje
punkt lägst sammanlagdamotsvarar
beloppet kassans utelöpande obli-av
gationer.

11
Medel inflyter till kassan och Medel inflyter till kassansom ochsom

denna inte omedelbart använ- denna intesom omedelbart använ-som
der för infria sina förbindelseratt der för infria sina förbindelseratt
eller för lämna lån till förening-att eller för lämna lån till förening-att

skall göras räntebärande eller till företagarna 39ige- arna som avses a
insättning hos riksgäldskonto- §första stycket3nom skall räntebä-göras

bankaktiebolag, sparbank ellerret, rande placering på betryg-genom
central föreningsbank eller gande sätt.genom
placering statsobligationeri eller Vid tillämpningen första stycketav
andra eller Sverigesi all- skallstatspapper kassan tillse den vid varjeatt

hypoteksbanksmänna obligationer tidpunkt kan upprätthålla till-en
eller utlåning betryggan- fredsställande betalningsberedskap.motgenom
de säkerhet sådana obligationerav
eller formi fastigheti el-panträttav
ler i ellertomträtt utlåning åtgenom
samfällighetsförening.

13
Som grundfond för kassan ställer Som garantifond för kassan ställer

till förfogande riks-staten till förgogande riks-statenen av en av
gäldsfullmäktige utfärdad garanti- gäldsfullmäktige utfärdad garanti-
förbindelse på sjutton och halv förbindelse på sjutton och halven en
miljarder kronor. miljarder kronor.

5Senastelydelse SFS1970:66
6Senastelydelse SFS1987:611
7Senastelydelse SFS 1987:611
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

14§
riksgäldskonto-Efter anmälan tilltill riksgäldskonto-Efter anmälan

får garantifonden ikassanfår grundfonden ikassan ret taret taga an-an-
förbin-språk fullgörande sinaförbin- tillspråk fullgörande sinatill avav

sak-för tillfälletdelser, kassanför tillfället sak-delser, kassan närnär
detta ochtillgängliga medel tillmedel till detta ochtillgängliga narnar

i likvidation.kassani likvidation. trättkassan närträttnär
garantifondenfårfår grundfonden Vid likvidationVid likvidation

månanspråk i deni endastanspråk i den docki endastdock tastagas
förtillgång saknastillgångmån saknas som svararannansom sva-annan

förbindelser.förbindelser. kassansför kassansrar
garantifonden anspråkianspråk tagitsi Närgrundfonden tagits iNär

likvida-vid kassanslikvidation, i fallvid kassans änfall än annatannat
dention, skall kassanden ersättaskall kassan ränta statenersätta staten

anledningmedhäravmed anledning ränta statenstaten somsom
utgivit ochhärav kan hamöjligtkan ha utgivit och snarastsnarast

återbetala tagits ianspråk. möjligt vadåterbetala vad tagits i somsom
anspråk.

för-garantifondenNedgår genom
uppkommit på kassansluster som

femhelhet medrörelse dessi änmer
lånfår kassan nyttupptaprocent,
Ärmedgivande.regeringensutan

nedgången tiostörre än procent,
länupptagandefordras för nyttav

medgivande.riksdagensäven
förgarantifonden anspråkiTas att

anmälaskall kassantäcka förlust,
detta hos regeringen.

15
skallKassans nettovinst avsättasbehållna årsvinst skallKassans av-

följerreservfondtilltill reservfond annatsättas annat omenomen
andra stycket.fjärdeföljer tredje eller stycket. avav

till lägstReservfonden skall uppgå
belopp procentmotett ensom svarar
kassans skulder.av

till beloppreservfondenUppgår
andra stycket, får för-isom anges

beviljas bi-kassans årsvinstening av
återbetalningsskyldighet.drag utan

ock-förutsättning fårUnder samma
till kapital-så avsättning göras en

täckningsfond.
Uppgår reservfonden tillUppgår reservfonden till två pro-enpro-

får vinstme-skulder,får kassansskulder, vinstme-kassans centcent avav
hängerför syftedel användasför syfte hängerdel användas somsom

ändamål.ändamål. med kassansmed kassans sammansamman

3 1983:958lydelse SFSSenaste
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

ställs på kassanskravdetOm som
reservfonderoch föreningarnas ge-

bstadgar 39iärmensamt

§15 a
fårresultatför åretsInom ramen

bidragbevilja föreningkassan utan
bi-Sådantåterbetalningsskyldighet.

till företaglämnasdrag får även som
kas-stycket,§ första39i omaavses

inflytande ibestämmandehar ettsan
företaget.

16
denlidit förlustföreningHardenförlustliditförening somHar som
fårmed sinatäckasäkerhetsfond, kanmed sinkan täcka reserver,

bidragföreningenbeviljakassanbidragföreningenfår bevilja urkassan
återbetalnings-reservfondåterbetalnings- sin utanreservfonden utanur

beloppmedskyldighetmed belopp svararskyldighet somsvararsom
reservfonden.hälftenhögstreservfonden.hälften mothögst avmot av

lämnasfår dockSådant bidraglämnasfår dockSådant bidrag
hörande.ombudsstämmanshörande.ombudsstämmans utanutan
förlusttäckatillendastanvändasreservfond attfår somövrigt kassansI

helhet.i dessrörelsepåuppkommit kassans
före-underreservfondenNedgår

återdenskallskrivet belopp, snarast
ökas till detta.

§1017
Om det behövs för-för täcka Om det behövs för för-täckaatt att

valtningskostnad eller fondavsätt- valtningskostnad eller reservupp-
hosning kassan, skall förening byggnad hos kassan, skall föreninger-

lägga förvaltnings- och fondbidrag bidragerlägga till denna. Kassan
till denna. beslutarKassan beslutar sådant bidrag.närmare närmare om

sådant bidrag.om

§11I9
Stadshypoteksförening har till Stadshypoteksförening har tillän- än-

damål inom sitt verksamhetsom- damål inom sitt verksamhetsom-att att
råde låneverksamhet råde låneverksamhetutöva utövaavseen- avseen-
de de

fast egendom eller med bebyggelse avseddär atttomt- som
upplåten fastighet bebyggs till bostä-användas huvudsakligenrätt som

för användas huvudsakligen till der, affärs- kontorslokaler ellerochatt
bostäder eller affärslokaler, lokaler allmänna ändamål ochför

;Senastelydelse SFS1970:66
Senastelydelse SFS1987:611

H Senastelydelse SFS1987:611
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bebyggelse, denna fi- bostadsrätt i bebyggelseannan om som
med stöd statligtnansieras bo- underav avses

stadslån eller statligt lån för anord-
nande allmän samlingslokal, ochav

bostadsrätt i bebyggelse som
under eller1avses

Vad i denna lag bostadsrättsägs skall gälla andel i bostadsför-ävenom
ening eller aktie i bostadsaktiebolag där begränsning i tidenutanen upp-
låten nyttjanderätt till lägenhet oskiljaktigt förenad med andelenär elleren
aktien.

Förening får driva verksamhetäven har samband med långiv-annan som
ningen.

§1228
För de ändamål §i 19 För de ändamål §i 19som anges som anges
och får1 2 förening, får1 förening, följerannat annatom om av

följer denna lånlag, lämna denna lag, lämna lån endast be-av moten-
dast betryggande säkerhet i tryggande säkerhet i formmot pant-av
form i fastighetpanträtt eller i fastighet inteck-ellerrätt tomträttav

inteckningssäkerhet.tomträtt ningssäkerhet. Om det krävs för att
För täcka kostnader under säkerhetti- för lån formi bygg-att ett av

den för uppförande byggnad på nadskreditiv skall betryggan-av anses
fast egendom eller med de, skall låntagaren ställatomträtt ävenupp- an-
låten fastighet får förening lämna lån säkerhet.nan

formi byggnadskreditiv. Bygg-av
nadskreditiv får dock lämnas endast

låntagaren säkerhet,utöverom som
föreskrivs förstai stycket, ställer an-

betryggande säkerhet lånet.förnan
För det ändamål §i 19 För det ändamål §i 19som anges som anges

3 får förening lånlämna får2 förening lånlämnapantsä- pantsä-mot mot
kerhet i bostadsrätten. Om det kerhet i bostadsrätten. Om det
krävs för betryggande säkerhet krävs för betryggande säkerhetatt att
för lånet skall föreligga, skall lånetför skall föreligga, skallanses anses
låntagaren ställa säker- låntagarenäven ställa säker-ävenannan annan
het. het.

§l330
Pantbrev i fast egendom eller Pantbrev i fast egendom eller

skall lyda påtomträtt minst det be- skall lyda minst det be-tomträtt
lopp, till vilket lån beviljas, och lig- lopp, till vilket lån beviljas.

%inom 75 uppskattningsvär-ga av
det den fasta egendomen ellerav av
byggnad, hör till el-tomträtten,som
ler, det kapitaltäckningkravom som

§34 uppfyllt,i 85 %inomäranges
uppskattningsvärdet.av

2 Senastelydelse SFS1983:958
3 Senastelydelse SFS1983:958
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Pantbrev, säkerhetutgör för Pantbrev, bevissom utgör sä-som om
byggnadskreditiv, skall lyda på kerhet för byggnadskreditiv, skall
minst det belopp med vilket krediti- lyda på minst det belopp med vilket

i anspråk.vet tages kreditivet i anspråk.tas
Uppskattningsvärdet bestämmes

den långivande föreningen påav
grundval särskild värdering. Harav
enligt gällande bestämmeLser lånom

statsmedel till främjande bo-av av
stadsbyggandet sådant lån beviljats
till uppförande byggnad,viss börav
till grund för bedömandet stället föri
uppskattningsvärdet läggas det enligt
nämnda bestämmelser fastställda
pantvärdet för byggnaden eller den
fastighet, där denna uppföres, om
särskilda skäl föranleder annat.

Åtnjuter samfällighetsförening,
förvaltar gemensamhetsanlägg-som
förmånsrättning, för fordran låne-i

sökandens fasta egendom eller tomt-
skallrätt, vid beviljande lån motav

inteckningssäkerhet anses som om
länesökanden till belopp, motsva-
rande den del kostnaden för ut-av
förande anläggningen belö-av som

på hans fasta egendom ellerper
erhållittomträtt, lån säkerhet imot

form på grundpanträtt inteck-av av
ning med bästa förmånsrätt.

§I431
Utan pantsäkerhet får för- Utan fårpantsäkerhet för-en en

ening lämna lån för vilket någon ening lånlämna för vilket någonav av
följande låntagare eller följande låntagaresvarar ellersom svarar som
på grund borgen: kom- grundstaten, borgen:av kom-staten,av

landstingskommun, sådan för- landstingskommun,mun, sådan för-mun,
samling eller kyrklig samfällighet samling eller kyrklig samfällighet

i församlingslagensom iavses församlingslagensom avses
1988:180, riksbanken, riksgälds- 1988:180, riksbanken, riksgälds-
kontoret, bankaktiebolag, Sparbank kontoret, bankaktiebolag, spar-
eller central föreningsbank. bank, central föreningsbank, kredit-

marknadsbolag, fondkommissions-
bolag, fondhandlarbolag eller
försäkringsföretag med svensk kon-
cession.

SenastelyselseSFS 1988:191
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§1533
skallFörenings nettovinst avsättasbehållna skallFörenings årsvinst

reservfond.säkerhetsfond den tilltill iavsättas enen
kassansställs pådet kravOmföljer fjärde styck-mån inte annat somav

reservfonderoch föreningarnas ge-et.
stadgat 39 bitillSäkerhetsfonden skall uppgå ärmensamt

lägst beloppett motsvarar ensom
skulder.föreningensprocent av

förening kan uppfyllaOm i
krav, skallandra stycket angivet sä-

sammanlagd medkerhetsfonden öv-
säkerhetsfonder ochföreningarsriga

reservfond till lägstkassans uppgå ett
tvåbelopp procentmotsom svarar

medde-kassans skulder. Kassanav
tillämpningenlar anvisningar om av

bestämmelse.denna
det andra stycket angivnaOm i

uppfyllt, får årsvinstenkravet är ur
till kapitaltäck-avsättning göras en

ningsfond.
får räntebärandedei rörelsenmån medel behövs görasden föreningsI

på betryggande sätt.

§’36
beslut, varigenomsamband medIsamband med beslut, varigenomI

verksamhetsområ-verksamhetsområ- föreningsdeldel förenings avav
föreningsöverförs tilldeföreningsöverföres tillde om-annanannan

hörandeefterrâde, kan regeringenefter hö-område, regeringenkan
förening-berördaoch deberörda för- kassanoch derande kassan avav

Överförandebestämmaöverföran-eningarna bestämma avomarnaom
reservfonden.tillhörsäkerhets- medeltillhörde medel somsomav

kapitaltäckningsfonden.fonden eller

§1737
bidrag tillförvalt- Låntagare skall erläggaLåntagare skall erlägga

utgår med be-förening. Bidragetfondbidrag till sin för- sinochnings-
föreningensfordras förutgår medening. Bidraget belopp lopp som

förvaltningskostnader och förfordras för föreningens förvalt- reser-som
vuppbyggnad.ningskostnader och för avsättning

säkerhetsfonden eller kapitaltäck-till
ningsfonden.

§1339 a
föreningarna får för- fårKassan och Kassan förvärva

värva

5 1983:958lydelse SFSSenaste
6 1983:958lydelseSFSSenaste

1983:958lydelse SFSSenaste
8 SFS1985:348Senastelydelse
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aktie i bolag, aktie i bolag, vilket uteslutan-vilket uteslutan-
de förvalta fasthar till syfte förvalta fast de har till syfte attatt

haregendom eller har egendom ellertomträtt, tomträtt,som som
förvärvats för för bereda kassan el-bereda kassan el- förvärvatsatt att
ler för dess för verksam-förening lokaler ler förening lokalerin-en en
rymmande tillgodose därmed heten eller tillgodose därmedeller sam-

behov,sammanhängande behov, manhängande
bankinspek-tillstånd tillståndefter efterregeringen,av av

sådant så- sådantaktie i andel i aktie i bolag ellerbolag eller tionen, an-
dan ekonomisk förening tillgo- del sådan ekonomisk föreningi somsom
doser intressen tillgodoser intressen ärärsom gemensam- som gemen-

för kassan och föreningarna för kassan och föreningarnael-ma samma
ler för andra kreditinsti-för dessa och andra eller dessa och
kreditinstitut, garanttfondbevis tut,samt
eller bankinspektio-förlagsbevis utfärdat bolag efter tillståndav av
eller aktie eller andel företag medekonomisk förening isom nu nen,

verksamhet harnämnts. näraen som en an-
förening gäller fråga knytning till kassans och föreningar-För i omen

förvärv verksamhet. Tillstånd skall läm-enligt första stycket I kas-att nas
allmänskall ha medgett förvärvet hinder fråni inte mötersamtsan nas om

fråga förvärv enligt första stycket synpunkt.om
Är enligt stycket 22 kassan skall ha medgett för- förvärv förstaatt att

till- eller principiell betydelse skallansöker 3eningen regeringensom av
stånd. bankinspektionen överlämna åren-

det till förregeringen prövning.
förening får förvärva aktierEn en-

ligt harförsta stycket kassanom
ochmedgett förvärvet aktiersamt

andelar enligt första stycket om
kassan har medgett det och bankin-
spektionen lämnat tillstånd.

Vad gäller isägs ävensom ovan
garantifondsbevis, förlags-fråga om

bevis eller förlagsandelsbevis utfär-
dat företag förstaisom avsesav
stycket.

Kapitaltäckning

39 b §
skall till-och föreningarnaKassan

tillha fonder visstettsammans egna
betryggandelägsta belopp iärsom

kassans och för-förhållande till
tillgångar, ingångnaeningarnas ga-

och andra åtagan-rantiförbindelser
den på kapitalmarknaden inne-som
bär kreditrisk för kassan elleren
föreningarna placeringar. Vad som

fon-detta avseendei anses som egna
der följer 39 cav
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De fonderna betryg-egna anses
gande de uppgår till lägst be-ettom
lopp sammanlagtmotsvararsom

värdet place-procenten av av-
ringar fordringar,utgörssom av ga-
ranttförbindelser och andra åtagan-
den kapitalmarknadenpå för vilka
har ställts säkerhet 2 kap.isom avses

§9 bankrörelselagenB I987:61 7,
fyra värdet place-procent av av-

ringar fordringar,utgörssom av ga-
rantiförbindelser och andra åtagan-
de på kapitalmarknaden för vilka
har ställts säkerhet kap.i2som avses

§9 C bankrörelselagen samt
åtta värdet övrigaprocent av av-

placeringar sådana iutom som avses
fjärde stycket och sådana enligtsom
39 § tredje stycket skall avräknasc
från de fonderna.egna

Placeringar skall till föl-tas upp
jande värden, nämligen

fordringar för vilka reserver
39 §i andra stycket harsom avses c

till sitt bruttovärde,avsatts
tillgångarövriga till sitt netto-

värde,
garantiförbindelser, ärsom

knutna till kreditgivning, till sitt no-
minella belopp,

övriga garantiförbindelser till
halva sitt nominella belopp samt

andra åtaganden på kapital-
marknaden till nominellasitt belopp

inte eller,regeringen efterom rege-
bemyndigande,ringens bankinspek-

tionen i föreskrift lägre be-angivit ett
lopp.

Egna fonder krävs för sådana
placeringar kap. §i 2 9 Asom avses
bankrörelselagen eller för kassans
placeringar hos förening.

Kassan meddelar tillanvisningar
föreningarna tillämpningenom av
dessa bestämmelser.

Vad §2 kap.i 9 fjärde stycket
bankrörelselagen stadgas om upp-
skattat värde gäller denna lag,även
varvid den långivande föreningen
bestämmer det uppskattade värdet.
Åtnjuter samfällighetsförening, som
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gemensamhetsanläggning,förvaltar
lånesökan-förmånsrätt för fordran i

egendom ellerdens fasta tomträtt,
lånskall vid beviljande in-motav

lå-teckningssäkerhet omanses som
motsvarandenesökanden till belopp,

kostnaden för utförandeden del av
belöper påanläggnningenav som

egendom ellerhans fasta tomträtt,
säkerhet formerhållit län imot av

medpå grund inteckningpanträtt av
bästa förmånsrätt.

§39 c
Med fonder kassansavsesegna

reservfonder.och föreningarnas
Med fonder får vid tillämp-egna

§ likställas39 bningen av
garantifond, intillkassans ett

belopp fem gångermotsvararsom
de fonderna,summan egnaav

beloppfyrtio procent ett somav
till värderegleringskonto, in-avsatts

till belopp motsvararett som sum-
fondernade samtman av egna

det nominella värdet förlags-av
skuldförbindelser,lån och andra

medför till betalning försträttsom
efter kassans och föreningarnas öv-

intill beloppborgenârer,riga ett som
fonderna.demotsvarar egna

fonderna skallFrån de av-egna
såsom aktiekapi-räknas vad kassan

tillform tillskjutittal eller i annan
§ stycketenligt 39 förstaföretag a

§39 d
årsredovisning och[fråga om

tillämp-koncernredovisning gäller i
bestämmelserna lagenliga delar i

årsredovisning1980:1103 om
företag.i vissam.m.

skyldighet enligtFullgörande av
länsstyrel-nämnda lag vissgentemot

länsstyrelsen det länskall ise avse
där kassan respektive föreningarna

huvudkontor.har sitt
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januari 1990.Denna lag träder i kraft den 1
Intill föreningarna intäktdess kassan och visat, tagitsatt ettsom upp

2§belopp för avdragavsättningar vilka enligt 8motsvararsom mom.
åttonde 1947:576 inkomstskatt medgetts 1986stycket lagen statlig vidom

års kapitaltäckningshänseende dessaoch taxeringar, skall i avsätt-senare
ningar inte ingå i de fonderna.anses egna
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lagen11 Förslag till ändring iLag om
1970:65 Sveriges allmänna Hypoteksbank och omom
landshypoteksföreningar

1970:65 Sverigesfrågaföreskrivs i lagenriksdagens beslutEnligt omom
landshypoteksföreningarhypoteksbank ochallmänna om

§dels skall upphöra gälla44 attatt
§§ skall59 och 6030, 30 31, 48, 55, 58,25, 27, 28,29,dels 18, 24,att a,

lydelseha nedan angivna
§§,60 b29 60 ochparagrafer, 20,dels skall införas fyrai lagenatt a, anya

lydelsenedan angivnaav
nedanrubrik60§ skall införasföredels i lagen närmastatt aven ny

angivna lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§
hypoteksbankSveriges allmännahypoteksbankSveriges allmänna

lånerörelseändamål drivatilllånerörelse harändamål drivahar till attatt
landshypo-lån tilldelägare lämnalån åt sinalämna attatt genomgenom

drivaochteksföreningarverksamhetdriva attoch annanatt somannan
samband där-harverksamhetdärmed.står sambandi som

med.
lån till fö-lämnaBanken får även

stycket§ förstai30retag avses asom
bestämmandeharbanken3 ettom

inflytande företaget.i

§2018
medel för sinanskaffarBankensinmedel föranskaffarBanken

lån obliga-verksamhetobliga-lån motverksamhet mot genomgenom
skuldförbindelser.och andrationerskuldförbindelser.tioner och andra

bankenssammanlagda beloppet av
andraochutelöpande obligationer

tillicke uppgåskuldförbindelser får
den igångertioän summan avmera

och dengrundfonden i§27 angivna
reservfonden.§29 angivna

för-grundfondenNedgår genom
eller fårluster med tio procent mera,

förränlånbanken nyttupptaga
återställts tillgrundfonden sitt ur-

ordinarie de-belopp. Omsprungliga
hållasskalllägarsammankomst in-

det sådan ned-månad frånom en
skedde, skall föreningarnagång

9 Lagen omtryckt SFS 1983:588
mSenastelydelse SFS1986:429
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kallas till sammankomst förextra att
besluta de åtgärder påkallasom som

omständigheterna.av

§20
Medel inflyter till banken ochsom

denna inte omedelbart vändersom an
för infria förbindelsersina elleratt
för lämna lån till föreningarnaatt
eller till företag 30 §isom avses a
skall räntebärandegöras pla-genom

på betryggandecering sätt.
Vid tillämpningen första stycketav

skall banken tillse den vid varjeatt
tidpunkt kan upprätthålla till-en
fredsställande betalningsberedskap.

§2124
Om det behövs för täcka för- Omatt det behövs för täcka för-att

valtningskostnad eller fondavsätt- valtningskostnad eller reservupp-
hosning banken, skall förening byggnad hos banken, skall föreninger-

lägga förvaltnings- och fondbidrag erlägga bidrag härtill. Banken be-
till denna. Banken beslutar närmare slutar sådantnärmare bidrag.om

sådant bidrag.om

§2225
Förening för dess skuld till bankenatt ständigtansvarar motsvaras avlånefordringar för vilka finns säkerhet enligt denna lag eller tillgodoha-av

vande hos bank eller kontanta medel. Banken övervakar föreningenav att
uppfyller detta ansvar.

Banken för dessford-attansvarar
hosringar föreningarna vid tid-varje

punkt lägst sammanlagdamotsvarar
beloppet bankens upplånings-av
skuld enligt 18

§2327
Som grundfond för banken ställer Som garantzfond för banken stäl-

till förfogandestaten riks- ler till förfogandeen staten riks-av en av
gäldsfullmäktige utfärdad garanti- gäldsfullmäktige utfärdad garanti-
förbindelse på tvåtusentrehundra förbindelse på tvåtusentrehundra
miljoner kronor. miljoner kronor.

2 Senastelydelse SFS 1987:612
Z2Senastelydelse SFS 1982:1257
23Senastelydelse SFS 1986:429
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28§
Efter anmälan till riksgäldskonto- Efter anmälan till riksgäldskonto-

får banken grundfondenret i får bankentaga garantifonden iret ta an-
anspråk till fullgörande sina för- språk till fullgörande sina förbin-av av
bindelser, banken förnär tillfället delser, banken förnär tillfället sak-
saknar tillgängliga medel till detta tillgängliga medel till detta ellernar
eller bankennär likvidation.iträtt bankennär i likvidation.trätt

När grundfonden tagits i anspråk i När garantzfonden tagits i anspråk
fall vid bankensän likvida-annat i fall vid bankensän likvida-annat

tion, skall banken denersätta tion, skall bankenstaten ersätta denstaten
ränta med anledningstaten ränta med anledningsom statensom
härav har utgivit och möjligt härav har utgivit ochsnarast möjligtsnarast
återbetala vad tagits i anspråk. återbetala vad tagits i anspråk.som som
Om banken kan anskaffa medel Om banken kan anskaffa medel
för återbetalningen på för återbetalningensätt, påannat sätt,annat
får banken det behövliga be- får bankentaga ut det behövliga be-ta ut
loppet från föreningarna förhållan-i loppet från föreningarna förhållan-i
de till deras delaktighet i banken. de till deras delaktighet i banken.

Nedgår garantzfonden för-genom
luster med ellertio fårprocent mera,
banken lån förränuppta nytt ga-
rantifonden återställts till sitt ur-
sprungliga belopp. ordinarieOm de-
lägarsammankomst skall hållas in-

månad från det sådanom en
nedgång skedde, skall föreningarna
kallas till sammankomst förextra att
besluta de åtgärder påkallasom som

omständigheterna.av

§2429
Bankens behållna årsvinst skall Bankens nettovinst skall avsättas

tillavsättas reservfond, till reservfond.en om an- en
följer tredje stycket. Om det kravnat ställs på ban-av som

Reservfonden skall till lägstuppgå kens föreningarnasoch reservfonder
beloppett stadgat 60är imot procentsom svarar gemensamten
bankens skulder.av
Uppgår resesrvonden till belopp

andrai stycket, får för-som anges
bankensening årsvinst beviljas bi-av

drag återbetalningsskyldighet.utan

29 §a
Inom för årets resultat fårramen

banken bevilja förening bidrag utan
återbetalningsskyldighet. Sådant bi-
drag får lämnas till företagäven som

2‘ Senastelydelse SFS 1976:1032
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ban-stycket,§ första30i omaavses
inflytandebestämmandeharken zett

företaget.

30§
för-Reservfonden får komma

godo endasttilleningarna genom
enligt beslutlättnad lånevillkoreni

på delägarsamman-fattatssom
får dockkomst. Reservfonden an-

ändamål endastvändas för detta i
tvåden mån den överstiger procent

bankens skulder.av
denförening lidit förlustHarlidit förlust denHar förening somsom
fårfår kan täcka med sinareservfond,täcka medkan sin reserver,

föreningen bidragbeviljabidrag bankenbevilja föreningenbanken urur
återbetal-reservfondåterbetal- bankensreservfondbankens utanutan

med beloppningsskyldighetbeloppningsskyldighet med somsom
hälftenhögsthögst hälften motmot av reserv-svararav reserv-svarar

fårSådant dockbidragfår fonden.Sådant bidrag dockfonden.
delägarsammankoms-delägarsammankoms- lämnaslämnas utanutan

hörande.hörande. tenstens
täcka förlustanvändas endast tillfår reservfondövrigt bankensI att som

i dess helhet.uppkommit bankens rörelse
Nedgår reservfonden under före-

skall den återskrivet belopp, snarast
ökas till detta.

betryggandepåfondmedel skall placeras sätt.Bankens ett

§2530 a
får förvärvafår för- Bankenoch föreningarnaBanken

värva
uteslutan-i bolag, vilketaktievilket uteslutan-aktie i bolag,

fastförvaltahar till syftefast detill syfte förvaltade har attatt
haregendom eller tomträtt,haregendom eller tomträtt, somsom

bereda banken el-förförvärvatsbereda banken el-förvärvats för attatt
för verksam-lokalerföreningför dess lerförening lokaler in-ler enen

tillgodose därmedheten ellerdärmedrymmande eller tillgodose sam-
manhängande behov,sammanhängande behov,

bankinspek-tillståndeftertillståndefter regeringen, avav
sådant bolag ellerså- aktie iandel i tionen,sådant bolag elleraktie i an-

ekonomisk föreningsådantillgo- del iekonomisk föreningdan somsom
intressentillgodoser ärintressendoser är gemen-somgemensam-som

föreningarnaochför bankenföreningarna el-för banken och sammama
kreditinsti-för dessa och andraandra ellerochför dessaler

garantzfondbeviskreditinstitut, tut,samt
bankinspektio-tillståndbolag efterutfärdateller förlagsbevis avav

medeller andel företagaktie iekonomisk föreningeller nu nen,som
verksamhet har näranämnts. en an-somen

25Senastelydelse SFS1986:429
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förening-ochtill bankensknytninggäller frågaförening iFör omen
skallTillståndverksamhet.ban-stycketenligt första Iförvärv att arnas
frånhinder inte möterlämnasmedgett förvärvet iken skall ha samt om

synpunkt.allmänstycketenligt förstaförvärvfråga om
Är stycket 2förstaenligtförvärvför-medgettbanken skall ha2 attatt

skallprincipiell betydelsetill- eller 3ansöker regeringenseningen avom
överlämnabankinspektionen ären-stånd.

för prövning.tilldet regeringen
aktierfår förvärvaföreningEn en-

harbankenförsta stycketligt om
ochaktierförvärvetmedgett samt

stycketenligt förstaandelar om
bankin-det ochmedgettbanken har

tillstånd.spektionen lämnat
gäller iVad ävensägsovansom

förlags-garantifondsbevis,fråga om
utfärdatförlagsandelsbevisochbevis
stycket.förstaiföretag avsessomav

§2631
regeringen.förordnarbankenlikvidationvidOm förfarandet av

garantifondenfårlikvidationVidgrundfondenfårlikvidationVid
måndenanspråk endast imån ianspråk i denendasti tas an-tagas

förtillgång saknasförtillgång saknas svararsomnansvararsomannan
förbindelser.bankensförbindelser.bankens

§2748
på detminstlydaPantbrev skallpå minst detskall lydaPantbrev

lån beviljas.till vilketlnteck- belopplån beviljas.vilketbelopp till
tillvärde,detskall ligga inomningen

får be-§ högstenligtvilket lån 44
viljas.

får lånförmånsrätt,med bästapantbrevlânesökandenTillhandahåller
intecknings-lån, lämnatsförutsättningunder motendastbeviljas att som
ochbetryggandepå ävensättförmånsrätt, ordnat attmed bättre ärsäkerhet

beviljar.föreningenlånförifrågavarande pantbrev pantsätts som
betydelseavsevärdharfordran ochInskrivning änannat somavsersom

förinteckningförmånsrättstå bättre änfår kvar medvärde,egendomensför
nedsätts.lånebeloppetlån från förening utan att

55§
efterskott tilliLåntagare skallefterskott tillLåntagare skall i

årsavgift,erläggaföreningenårsavgift,föreningen erlägga somsom
kapitalavbetalningomfattarkapitalavbetalning ränta,omfattar ränta,

bidragamorteringsplanenligtbidrag samtamorteringsplanenligt samt
för-enligtmed det beloppenligt för-det beloppmed somsom

SenastelydelseSFS1975:230
27SenastelydelseSFS 1983:588
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eningsstämmans beslut skall utgå eningsstämmans beslut utgåskall
för föreningens förvaltningskostna- för föreningens förvaltningskostna-
der och för till den §avsättning i 59 der och för reservuppbyggnad.
angivna reservfonden.

§2858
Lånesökande erhållit statligsom

lånegaranti kan beviljas lån även om
han fast egendomäger isom avses
40

I stället för 42——44och §§ gäl-48 frågaI lån till Iånesökandeom
ler vad den statliga myndigheten fö- erhållit statlig lånegaranti gällersom
reskriver garantilåns storlek och i stället för 42, 43 och §§48 vad denom

skyldighet ställa och under- statliga myndigheten föreskriverattom om
hålla säkerhet lånet.för garantilåns storlek och skyldig-om

het ställa och underhålla säker-att
lånet.het för

Övergår Övergåregendom, egendom,som avses som avses
med garantilån, till eller garantilån,ägare med till ellerägareny ny
brukare gäller 53 § lånetutöver brukare §gäller 53 lånetatt utöver att
får denövertagas eller fårägaren denövertas ellerägarenav nye av nye
brukaren endast den statliga brukaren endast den statligaom om
myndigheten medgivit, lånega- myndigheten medgivit, lånega-att att
rantin skall den rantinägarens skall den ägarensavse nye avse nye
eller brukarens förpliktelser. eller brukarens förpliktelser.

§2959
Förenings behâllna årsvinst skall Förenings skallnettovinst avsättas

tillavsättas reservfond. till reservfond.en en
Reservfonden skall uppgå till lägst Om det krav ställs på ban-som
belopp kens och föreningarnas fonderett mot procentsom svarar en ge-
föreningens skulder. Från skul- stadgat i 60ärav mensamt a

derna avräknas därvid beloppett
demotsom svarar summan av av

föreningen utlämnade lånen med
statlig garanti.

Om förening kan uppfylla i
andra stycket angivet krav, skall re-
servfonden sammanlagd med övriga
föreningars reservfonder och ban-
kens reservfond uppgå lägsttill ett
belopp tvåmot procentsom svarar

bankens skulder. Banken med-av
delar anvisningar tillämpningenom

denna bestämmelse.av
I den mån förenings medel behövs fåri rörelsen de räntebärandegöras

betryggande sätt.ett

Z Senastelydelse SFS 1983:957
2 Senastelydelse SFS 1978:214
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60§
Reservfonden får komma delägar- Banken och föreningarna skall

tillgodo endast lättnad tillsammansi ha fonder ärna genom egna som
lånevillkoren enligt beslut delä- betryggande förhållandei till ban-som

på förslag styrelsen fattar. kens och föreningarnas tillgångar,garna av
Reservfonden får dock användas för ingångna garantiförbindelser och
detta ändamål endast den mån deni andra åtaganden på kapitalmarkna-

två föreningensöverstiger den innebär kreditrisk förprocent av som en
skulder. banken eller föreningarna place-

ringar. Vad detta avseendeisom
fonder följer 60anses som egna av

a
fondernaDe betryg-egna anses

gande de tilluppgår lägst be-ettom
lopp sammanlagtmotsvararsom

värdet place-procenten av av-
ringar fordringar,utgörssom av ga-
rantiförbindelser och andra åtagan-
den på kapitalmarknaden för vilka
har ställts säkerhet kap.i 2som avses

§9 bankrörelselagenB 1987:617
fyra värdet place-procent av av-

ringar fordringar,utgörssom av ga-
rantiförbindelser och andra åtagan-
den på kapitalmarknaden för vilka
har ställts säkerhet i2 kap.som avses

§9 C bankrörelselagen samt
åtta värdet övrigaprocent av av-

placeringar sådana iutom som avses
fjärde stycket och sådana enligtsom
60 § tredje stycket skall avräknasa
från de fonderna.egna

Placeringar skall till föl-tas upp
jande värden, nämligen

fordringar, för vilka reserver
60 § andra stycketisom avses a av-

till bruttovärde,sittsatts,
tillgångar tillövriga sitt netto-

värde,
garantiförbindelser, ärsom

knutna till kreditgivning, till sitt no-
minella belopp,

garantiförbindeLserövriga till
halva sitt nominella belopp samt

andra åtaganden på kapital-
marknaden till sitt nominella belopp,

inte regeringen eller, efterom rege-
bemyndigande,ringens bankinspek-
föreskrifttionen i lägreangivit be-ett

lopp.
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Egna fonder krävs för sådana
placeringar 2 kap.i 9 § Asom avses
bankrörelselagen eller för bankens
placeringar hos förening.

Banken meddelar anvisningar till
föreningarna tillämpningenom av
dessa bestämmelser.

60 §a
Med fonder bankensegna avses

föreningarnasoch reservfonder.
Med fonder får vid tillämp-egna

ningen 60 § likställasav
bankens garantrfond, intill ett

belopp fem gångermotsvararsom
de fonderna,summan av egna

fyrtio beloppprocent ettav som
till värderegleringskonto, in-avsatts

till belopp deett motsvararsom egna
fonderna samt

det nominella värdet förlags-av
lån och andra skuldförbindelser,

medför till betalning försträttsom
efter bankens och föreningarnas öv-

borgenärer,riga intill beloppett som
de fonderna.motsvarar egna

Från de fonderna skallegna av-
räknas vad banken såsom aktiekapi-
tal eller form tillskjutiti tillannan
företag enligt 30 § första stycketa

§61 a
årsredovisning och kon-[fråga om

gäller tillämpligacernredovisning i
bestämmelserna lagendelar i

1980:1103 årsredovisningom
företag.vissaim. m.

Fullgörelse skyldighet enligtav
länsstyrel-nämnda lag vissgentemot

länskall länsstyrelsen detise avse
respektive föreningarnadär banken

huvudkontor.har sitt

Denna lag träder i kraft den januari 1990.1
Intill dess banken föreningarnaoch visat, intäkt tagitsatt ettsom upp

belopp 2§avsättningar för vilka avdrag enligt 8motsvararsom mom
åttonde 1947:576stycket lagen statlig inkomstskatt medgetts vid 1986om
och års taxeringar, skall i kapitaltäckningshänseende dessa avsätt-senare
ningar inte ingå i de fonderna.anses egna
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12 Förslag till Lag ändring i lagen 1980:1097om om
Svenska skeppshypotekskassan

Enligt riksdagens beslut föreskrivs fråga 1980:1097i lagen Svenskaom om
skeppshypotekskassan

dels §§4 och 19 skall ha nedan angivna lydelseatt
dels i lagen skall införas paragrafer, 3 38 39 §§,och nedanatt tre nya a, av

angivna lydelse
dels i lagen före 3 § skall införasnärmast rubrik nedanatt a en ny av

angivna lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3 a
Kassans reservfond skall be-vara

tryggande förhållandei till kassans
tillgångar, ingångna garantifärbin-
delser och andra åtaganden på kapi-
talmarknaden innebär kre-som en
ditrisk för kassan placeringar.

Reservfonden betryggandeanses
den uppgår till lägst beloppom ett

åtta värdetmotsvararsom procent av
kassans placeringar sådanaav utom

2 kap. §i 9 A bankrörel-som avses
selagen 1987:617.

Garanttförbindelser, knut-ärsom
till kreditgivning, skall tillna tas upp

sitt nominella belopp och övriga ga-
rantiförbindelser till halva be-sitt
lopp. Placeringar i utländsk valuta
skall till fjärdedelartas treupp av
motvärdet i svenska kronor på
grundval den vid beräkningstill-av
fäller på den svenska valutamarkna-
den noterade säljkursen för valutan i

Övrigafråga. placeringar skall tas
till sitt nettovärde. Andra åta-upp

ganden på kapitalmarknaden som
innebär kreditrisk för kassan skallen
dock till sitt nominella be-tas upp
lopp inte regeringen eller, efterom

bemyndigande,regeringens bankin-
spektionen föreskrifti låg-angivit ett

belopp.re
Med reservfond får vid tillämp-

ningen denna paragraf likställasav
garantifond intill beloppett

fem gångermotsvararsom reserv-
fonden samt
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förlags-det nominella värdet av
andra skuldförbindelser,lån och

till betalning förstmedför rättsom
efter kassans borgenärer, in-övriga

belopptill ett motsvararsom reserv-
fonden.

§4
lån obligationerverksamhetmedel för sinKassan anskaffar motgenom

upplåning.eller genom annan
kas-sammanlagda beloppet av

garantiförpliktel-låneskuld ochsans
tillfår uppgå tiointe änmeraser

beloppetsammanlagdagånger av
reservfonder.kassans ochgaranti-

låne-Motvärdet svenska kronori av
eller garanttförpliktelseskuld i ut-

skall beräknas påländsk valuta
beräkningstill-grundval den vidav

svenska valutamarkna-fäller på den
valutanden moterade säljkursen för i

fråga.

§19
län eller läm-kassanOm tar upp

utländskgarantzförpliktelse i va-nar
skall styrelsen tillseluta, att summan

garanlifdrpliktelserlåneskuld ochav
beräknadutländsk valuta, ii mot-

§svenska kronor enligtvärdet 4i
75andra stycket, överstigerinte pro-

melland det be-skillnadencent av
lopp, enligt nämnda lagrum ut-som

sammanlagda beloppethögstagör
för kassans låneskuld och garanti-

vil-förpliktelser, och det belopp till
låneskuld ochket kassans garanti-

förpliktelser uppgår.
beslutalån skall styrelsentagit i utländsk valuta,Om kassan har omupp

upplåninglån från skett.kassan i den valuta vari
lån garanti kassan har lämnat,ellerOm inteckning säkerhet förutgör som

lånetvarilyder belopp i den valutainteckningenskall styrelsen tillse att
fartyget iintecknadeuppskatta värdet detgarantin har lämnats ocheller av

valuta.samma
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38 §
bank-under tillsynKassan står av

inspektionen.
meddelande föreskrift ellerVid av

med tillsynen kanförbud sambandi
bankinspektionen förelägga vite.

beslutTalan inspektionensmot en-
ligt denna lag förs hos regeringen ge-

besvär.nom
Beslut tillsynen länderfrågai om

efterrättelseomedelbart till inteom
förordnarregeringen annat.

meddelar fö-Regeringen närmare
reskrifter tillsynsverksamheten.om

§39
bestridande bankinspektio-Till av

skall kassantillsynsverksamhetnens
årligen erlägga bidrag.

bidragetsNärmare föreskrifter om
storlek och dessfastställande ochom
erläggande meddelas regeringen.av

Denna lag träder i kraft den januari 1990.1



Författningsförslag118 SOU 1988:29

13 Förslag till Lag ändring i 1947:576lagenom om
statlig inkomstskatt

Enligt riksdagens beslut föreskrivs §2 3 § §2 8 och 7 8att mom., mom.
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall följandeha lydelsemom. om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 32 mom.
Äger Ägersvenskt aktiebolag, svensk aktiebolag,svenskt svensk

ekonomisk förening, svensk ömsesi- ekonomisk förening, svensk ömsesi-
dig skadeförsäkringsanstalt moder- dig skadeförsäkringsanstalt, svensk
företag nio tiondelar ak- bank, Konungariket Sveriges stads-änmer av
tierna i eller flera svenska aktie- hypotekskassa eller allmän-Sverigesett

helägdabolag dotterbolag, skall hypoteksbank moderföretagna
koncernbidrag moderföretaget nio tiondelar aktierna iänsom mer av
lämnar till helägt dotterbolag eller eller flera svenska aktiebolagett
sådant bolag lämnar helägdatill moderföre- dotterbolag, skall kon-

eller till helägt dotterbo- cernbidrag moderföretagettaget annat som
lag hos moderföretaget lämnar till helägt dotterbolag elleranses som
avdragsgill omkostnad för givaren sådant bolag lämnar till moderföre-
och skattepliktig intäkt för eller till helägt dotterbo-motta- taget annat

bidraget inte för gi- lag hos moderföretagetävengarne, om anses som
omkostnad för intäkter- avdragsgillutgör omkostnad för givarenvaren

förvärvande eller bibehållande. och skattepliktig intäkt för mottaga-nas
Som förutsättning för detta gäller bidraget inte för giva-även omren,

a den huvudsakliga verksam- omkostnad för intäkternasutgöratt ren
heten för såväl givare förvärvande bibehållande.ellermottaga-som

jordbruksfastighet, Som förutsättning för detta gällerre avser annan
fastighet eller arörelse för- den huvudsakliga verksam-än attannan
säkringsrörelse bedrivs såvälliv- heten för givare mottaga-som av som
försäkringsanstalt, jordbruksfastighet,re avser annan

b såväl givare fastighet eller rörelse för-att änmottagaresom annan
redovisar bidraget till års säkringsrörelse bedrivs liv-samma som av
taxering i självdeklaration el- försäkringsanstalt,öppet
ler därvid bifogad bilaga, b såväl givareatt mottagaresom

c dotterbolag lämnar bidraget årsel- redovisar tillatt som samma
ler bidrag har varit helägt självdeklarationtaxering i el-öppetmottar
under beskattningsårethela för bå- ler därvid bifogad bilaga,
de givare och celler sedan dotterbolag lämnar el-mottagare att som
dotterbolaget började driva verk- bidragler har varit helägtmottar
samhet något slag, under beskattningsåret bå-hela förav

d bidrag lämnas från de givare och sedanelleratt, mottagareom
dotterbolag till moderföretag, dotterbolaget började driva verk-mo-
derföretaget skulle frikallat någotsamhet slag,vara av
från skattskyldighet för dutdelning bidrag lämnas från dot-att, om

under beskattningsåret hade terbolag till moderföretag, moder-som
frånuppburits dotterbolaget, företaget frånskulle frikallatsamt vara

e bidrag frånlämnas dot- skattskyldighet för utdelningatt, om som
terbolag till dotterbolag, under beskattningsåret hade uppbu-annat mo-
derföretaget förvaltingsföretag frånrits dotterbolaget,är samt
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från§ tredje e bidrag lämnas dot-i 7 8 styck- att,som avses mom. om
eller moderföretaget i fall terbolag till dotterbolag,et annat annat mo-

skulle antingen frikallat från derföretaget förvaltingsföretagärvara
§skattskyldighet tredje styck-för utdelning i 7 8som som avses mom.

under beskattningsåret fallhade uppbu- eller moderföretaget iet annat
från frånrits det givande dotterbolaget skulle antingen frikallatvara

eller för utdelningskattskyldighet för utdelning skattskyldighet som
beskattningsåret beskattningsåretunder hade under hade uppbu-som

från frånuppburits det mottagande rits det givande dotterbolagetdot-
terbolaget. för utdelningeller skattskyldighet

beskattningsåretunder hadesom
från det mottagande dot-uppburits

terbolaget.
Lämnar fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lämnas, överklagas. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i andra fall beloppäven ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mottagaren rörelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Vid tillämpning slag. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avdrag föreligger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Lämnas bidrag uppfyllda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

§ 82 mom.
Har utdelningkooperativ föreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .En kooperativ förening avdragsgill. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Är ekonomisk förening styckeen . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avdrag för hänför sig tillutdelning .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fastsällerAvdrag medges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Sparbank säkerhetskassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Sparbankens sparbankerna. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sveriges hypoteksbank,allmänna
Konungariket Sveriges stadshypo-
tekskassaoch bostadsfinans-statens
ieringsaktiebolag får avdrag förgöra
belopp, till reservfond, iavsattssom
den mån nödvändigavsättningen är
för fonden tilluppbringa be-att ett
lopp motsvarande två in-procent av

skulder. Hypoteksför-rättningens
får belopp,ening avdrag förgöra

till eller säker-avsattssom reserv-
hetsfond, den måni avsättningen är
nödvändig för uppbringa fondenatt
till belopp motsvarande två ochett en
halv föreningens skulder.procent av

Har reservfond eller säkerhetsfond
åttonde stycketi nedsattssom avses

skall avdrag för fondavsätt-om-
ningen medgetts beloppett mot-—
svarande det nedsatta beloppet tas

intäkt.upp som
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En ekonomisk rösträtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..För förening erhålleratt en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kooperativa föreningars medlemsantal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7§ 8 mom.
Svenska aktiebolag nedan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..Idet följande företaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Företag fysiskaI personer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Företag bedriver bank- eller Konungariket Sveriges stadshypo-som

penningrörelse sådaneller tekskassa och Sveriges allmänna hy-annan
rörelse vid sidan verksam- poteksbank företag bedri-samtav annan som
het, frikallat från skattskyldighetär bank- eller penningrörel-ver annan
för utdelning på sådan aktie eller sådaneller rörelse vid sidanse av
andel innehas led i verksamhet, frånfrikallatärettsom som or- annan
ganisationen företagets verksam- skattskyldighet på så-för utdelningav
het till den del denna dan aktie eller andel innehasänannatavser som
förvaltning fastighet, värdepap- led i organisationen kas-ettav som av

och därmed likartad lös bankens respektive företagetsper egen- sans,
dom. verksamhet till den del denna avser

förvaltning fastighet,änannat av
värdepapper och därmed likartad
lös egendom.

Företag försäkringsrörelse. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Företag nära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...skattefrihet förvaltningsföretaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Om särskilda skäl överklagas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..Förvärvar insats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Riksskatteverket inkomstbeskattningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Som förutsättning svenskt företag. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .Förklaring enligt §20. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..Riksskatteverkets besvär. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

Denna lag träder i kraft den januari1 1990.
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Följdändringar till författningsförslagen

Utöver nämnda författningsförslag föranleder kommitténs olika förslagnu
några följdändringar följande författningari med hänsyn till kreditaktie-att
bolagslagen 1963276, fondkommissionslagen 1979:748 och finansbolags-
lagen 1980:2 föreslås Upphävda: 1971:309Lagen behörighet förom
allmän förvaltningsdomstol vissa mål, 1983:219Lagen till-prövaatt om
fällig vinstskatt, 1984:503 tillfälligt förbudLagen höjningmotom av
vinstutdelning i vissa aktiebolag, Förordningen 1979:740 med instruktion
för bankinspektion, Maj:ts Expeditionskungörelse 1964:618,Kungl. För-

1975:3ordningen vissa kreditinstituts bidrag till bestridande avkost-om
Bankrörelseförordningennaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.,

1987:647, 1934:300 sparbankensLagen säkerhetskassa, Ackordsla-om
1949:381,1970:847, Föräldrabalken Kungl. Majzts kungörelsegen

1974:1048 placering omyndigs medel Förordningenom av m.m.,
1986:553 statligt stöd till fartygsfinansiering, Nybyggnadslåneförord-om

1986:692ningen för bostäder, Ombyggnadslåneförordningen 1986:693
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Inledning1

Det omfattande kreditmarknadens funktionssättmycketär översynen av
fåttoch finansinstitutens rörelseregler kreditmarknadskommittén uppdra-

framhållsgenomföra. i kommitténs direktiv syftarSom översynenget att av
strukturfrågorna rationella, lagfästa rörelseregler för skildatill skapaatt mer
slag på kreditmarknad. direktivinstitut verkar svensk Kommitténsav som
redovisas år verksamhetsbe-i sin helhet i bilaga 9. Under harsenare

påtingelserna och förändratsför banker, finansbolag andra finansinstitut
följd kreditmarknadens snabba omvandlinggenomgripande tillsättett av

och tillväxt betydande balansbristema svensk ekonomi.och de tidvis i Det
står pålagstiftningen inte utformad till-klart den befintliga äratt ett
fredsställande utifrån kreditmarknadssituation mindre viddagenssätt än~
beaktande framtida utveckling och fortsatt strukturomvandlingde kravav
ställer.

påUnder det decenniet har svensk kreditmarknad omvandlatssenaste
flera olika Till del sammanhänger detta med ökningar isätt. storaen

sparandeunderskott måst absorbe-statsskulden. Offentliga har följaktligen
och därutöver icke oväsentlig delandra inhemska sektorer tillras av av

utlandet. till successiva förändringar penning-Utvecklingen har lett av
på låne-politiken och på marknaderna, bl. med avseendeinnovationer a.

det ocksåinstrument och räntebildning. Men finns omvandling ägeren som
balansbristema ioberoende den statsfinansiella utvecklingen ochrum av
finansiella mark-samhällsekonomin. Institut och företag desom agerar

förändringsvilja och innova-naderna har för anmärkningsvärdsvarat en
inflytande internationellt. Dentionskraft under utvecklingennära nyaav

informationsteknologin avgörande för förändringspro-har här spelat rollen
cessen.

således årPå marknaderna under de volymer kanaliserashar somsenare
ökat kraftigt samtidigt skärpt konkurrens mellan aktörernamycket som en
bidragit till transaktionskostnader. Integrationen med utlandet harlägre
gradvis förstärkts. utveckling har sannolikt verkat i riktningDenna mot

prisbildningenhögre marknadseffektivitet, vad gäller tjänsteutbudet,ex.
be-och kreditströmmarnas allokering. Effektiviteten i denna ekonomiska

fungerande finan-märkelse inte det enda kriteriet för välemellertidär ett
påockså skyddsintressen och kravsiellt fråga betydandeDet ärsystem. om

stabilitet, funktions-bl. med det finansiellahar göra systemetsattsom a.
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duglighet i längre tidsperspektiv. Utformningen regler för deett av nya
institut påverkar måstemarknaderna därför ske bakgrundmotsom av en

avvägning mellan såväl samhällsintressen rörande stabilitet ochnoggrann
tillsyn marknadsekonomiska intressen.rentsom

Utredningsdirektiven formulerar grundläggande frågor kommit-tre som
hartén i sitt arbete medöverväga de legala och spelreglerna.att ramarna

Vilka slags finansinstitut vid sidan bankerna bör verksammaav vara-
på kreditmarknaden
Vilken verksamhet bör banker och andra institut bedriva ochtyp av-
vilka skiljelinjer bör därvidlag upprätthållas mellan instituten
Vilka kvalitativa påkrav skall ställas institutens uppbyggnad och-
verksamhet

Som det nödvändigt utformningen olikaär rörelsereglerantytts attovan av
och rollfördelningen inom det finansiella föregåssystemetav av en omsorgs-
full avvägning mellan olika berörda intressen. Strävan efter effektivitets-
höjande konkurrens får exempelvis inte drivas på bekostnad de allmännaav
och enskilda skyddsintressen kan ligga till grund för viss rollfördel-som en
ning eller för vissa säkerhetsregler uppställs. Lagstiftningen bör dockatt

så långsiktig och generell till sin karaktär den föratt utrymmevara ger
nödvändiga anpassningar förhållandentill ändrade och verksamhetsbeting-
elser. så långtDen bör möjligt kunna tillämpas oberoende denex. som av
ekonomiska politikens utformning och hur ekonomin i övrigt utvecklas.
Bestämmelser auktorisation och särskilda rörelseregler för viss verksam-om
hetsinriktning kapitaltäckningsreglereller begränsar risktagande ochsom

institutens någrasoliditet kreditmarknadslagstiftningensutgörgaranterar av
grundläggande beståndsdelar.

beskrivandeDe avsnitt kommittén inledningsvis utgörpresenterar en
relativt kortfattad bakgrund till kommitténs allmänna diskussion be-om
hovet strukturregler kreditmarknaden kapitel 5 och konkreta ställ-av
ningstaganden i det fr.följande 6.kapitel Kreditmarknadskommit-o. m.

har härutöver låtittén utarbeta kreditmarknadensexpertrapporter ut-om
veckling i Sverige och utländska erfarenheter strukturfrågor, vilkaav

bilagor till kommitténs betänkande.presenteras som
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uppgifterfinansiella2 Det systemets

grundläggande begreppNågra2.1

räkna medperspektiv brukarmarknadsekonomisktI renodlat attett man
och finansiellapå oreglerade varumarknadertransaktionerna skersom

resursallokering, dvs. till deneffektivfram tillmarknader i princip leder en
Förekoms-olika tillgängligasamhälletsbästa användningen resurser.av
marknads-fungerandeocholika aktörerfri konkurrens mellanten enav

nå den eftersträvadeavgörande förprisbildningräntebildning härvidär att
kostnad.samhällsekonomiskamöjligahushållningen, till lägstaeffektiva allt

påkan ställasåledes de effektivitetskravsammanfallerI dragstora man
frågatjänster. Iför finansiellamarknadervarumarknader och om upp-

centralastöd föroch Spelregler tillbyggnaden olika rättssystem ex.av
variationernablirskyddsintressen,eller aktörernasmarknadsmekanismer

måste,kreditmarknadens strukturminstframträdande. Inteemellertid mer
på marknads-högt ställda kravframhållits, kunnainledningsvis mötasom

huvuduppgifter räknarkreditmarknadenspå Tilleffektivitet och stabilitet.
vanligenman

sörja förekonomin ochoch investerare isammanföraatt sparare-
emellan;kreditflöden demeffektiva

fungerande betalningsme-i vällikviditet och medverkaskapaatt en-
delförsörjning;

osäkerheter.ochutjämna risktagandehantera ochatt-
långivarefrån harde över-metoder slussa kapitalmed effektivaAtt som

finansiellbetecknasvadlåntagare har underskott-skott till de somsomsom
på kreditmarknaden.grundläggandeintermediering denutgör processen-

åter-går tillintermedieringsprocesspåexemplet hur dennaDet klassiska
utlåning i väl fun-ochinlåningsräkningarfinns i kombinationen ettav

fi-marknad därtillhandahåller helgerande banksystem. Bankerna en
hushåll efter-och kanantal företag mötanansiellt sparande hos ett stort

riskinnehåll.ochlöptiderstarkt varierandefrågan på krediter med
påtjänsteutbud marknaden.finansielltsåledes brettförBankerna ettsvarar

likvidapengar, dvs. fulltInlåningen på kan betraktasbankräkning som
egentligavärde. kanDessatillgångar uppvisar bestämt trans-utanettsom

fårEndast bankerbetalningar.disponeras föraktionskostnader omedelbart
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erbjuda allmänheten inlåning på räkning och via utlåningsin hushålltill och
företag skapar bankmarknaden likvidtet: viss penningmängd åt-en som
går bl. för de reala transaktionerna i ekonomin. Vanligen räknas allmän-a.
hetens sedlar och banktillgodohavanden såvälmynt avistasamt som-
tidsbunden inlåning till begreppet penningmängd på svensk kreditmark--
nad.

Den direkta kopplingen i bankernas balanser inlåningenmellan på räk-
ning skuldsidan och utlåningen tillgångssidan själva grundförut-utgör
sättningen för bankernas likviditetsskapande funktion. Genom utlånings-
ökningar skapar bankerna inlåningsvolymer,större vilket i sin turegna
avläses ökat utbud pengar i ekonomin. Räntebärande utlåningettsom av

härutöverär givetvis förutsättning för bank ska kunna betalaatt räntaen en
till inlåningskunder. Bankernas utlåning i praktikenär betydligt lång-mer
fristig förbindelsernaän i form inlåning och upplåning. Kreditförmed-av
lingen vidare förknippadär med kreditrisker, dvs. osäkerhet i de enskildaen
fallen det utlånade kapitalet kommer betalas tillbaka.om att

Om kreditförmedlingen sker direkt mellan långivare låntagareochen en
bortfaller de element intermediering och likviditetsskapande känne-av som
tecknar bankmarknaden. Också kreditrisken dåöverförs direkt till lån-
givaren den riskutjämning mellanhanden åstadkommerutan som attgenom
kombinera flertal förbindelser till brett, friståendeett kreditutbud. Upp-ett
lining värdepapper, obligationermot och certifikat, kan i dettaex. sam-
manhang betraktas mellanform. Förekomsten andrahandsmark-som en av
nader innebär nämligen värdepapper och andra finansiella tillgångar,att
vilka föremålär för handel någoni form, uppvisar likviditetsinnehållett
om begränsatän pengarbanktillgodohavanden.än Efterfråge- ochmer
utbudsförhållanden på andrahandsmarknaderna dessa tillgångarsavgör ak-
tuella värde, vid försäljning och omvandling till betalningsmedel.ex.
Omsättningsbarhet och marknadskurs kommer variera tiden.över Manatt
talar därför andra tillgångar och banktillgodohavandenatt änom pengar
förutom kreditrisker förknippadeär med marknadsrisker t ränteriskerex
eller valutarisker.

För det kreditmarknadenöver skall skapasatt tillräckligt utbudett stort
finansiellt lågsparande till samhällsekonomisk kostnad krävs effektivav en

hantering och utjämning aktörernas risktagande. Detta förutsätter i sinav
dels tillgång till fungerandetur väl banksystem, delsett väl utvecklade

tillgångsmarknader för värdepapper och andra finansiella tillgångar. På
bankmarknaden erbjudes normalt den lägsta marknadsräntan förspararen

i princip riskfri avistainlåning. medRäntan avdrag för återverkningaren av
inflation och beskattning behöver endast kompensera för beslutetspararen

senarelägga sin konsumtion.att För övriga placeringsaltemativ med va-
rierande bindningar tiden och kombinationeröver kreditrisker och mark-av
nadsrisker, kommer samspelet efterfråganmellan och utbud på marknaden

leda till diffrentierade avkastningskravatt att uppställs.
Den räntestruktur marknaden detta utbildar blir självfalletsättsom

styrande för hur kreditflödena formas och för vilka anpassningar ägersom
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på dessa väljeri aktörernas finansiella portföljer, dvs. vilket sätt attrum
tillgångar och skulder. Viabygga olika kombinationer finansiellaupp av

penningpolitiskaockså riksbankens centralaverkar traditionellträntan me-
Härviddel, övergripande likviditeten i ekonomin.försätts att styrasom

på olikapåverkar och det vilketriksbanken givetvis kreditvolymerna sätt
inriktningfinansiella tillgångar skulder utvecklas. Med denbalanser ochav
penning-den blir den primära uppgiften försvenska valutapolitiken har

dock likviditeten i ekonomin och säkerställa denpolitiken externaatt styra
balansen.

2.2 Marknadens uppbyggnad
tillgångs-Till den organiserade kreditmarknaden räknar vanligen deman

marknader där räntebärande värdepapper emitteras och och därut-omsätts
Bankernasde finansiella institutens utbud tjänster in- ochöver ut-av

låningsverksamhet finansieringsverksamhet. Gemen-övriga institutssamt
lån.främmande kapitalför kreditmarknadens flöden deärsamt att avser

kapital, aktiemarknaden.Parallellt existerar marknaden för dvs. Kre-eget
dit- kapitalmarknaden svensk eko-och aktiemarknaden bildar tillsammans i
nomi.

investeringarSom berörts all förmedling krediter liksom allaärovan av
på tillgångsmarknader varierandeförknippade med risk och osäkerhet av

kapitalmarknadens övriga aktörergrad. Risktagandet för institutioner och
således betecknas den egentligainte koncentrerat till vad kanär som som

riskkapitalmarknaden, och därmed närsläktade instrument han-där aktier
speglar i första hand det faktumBenämningen riskkapital attteras. man

lånat, åupprätthåller tillförsel främmande kapitalklar mellangränsen av
åsidan och ägarinsatser den andra.ena

påkapitalmarknaden sikte de nominellaEn ytterligare uppdelning tarav
långfristigalöptiderna. exempelvis betrakta mycket in-Aktier är att som

bolag. Påi eviga för anskaffande kapital tillprincip ettstrument av
tillkreditmarknaden hänför vanligen långfristiga kapitalutbudetdetman

obligationsmarknaden, medan kortfristiga instrument, med löptider upp
två år, på penningmarknaden.till hanteras

Figur: 2.1

KAPITALMARKNAD

KREDITMARKNAD AKTIEMARKNAD

PENNING- OBLIGATIONS-
MARKNAD MARKNAD
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inte.Någon lång och marknad existerar dock Denklar mellan kortgräns
finansieringsverksamhet banker och andra institut bedriver spännersom

på tillvanligen tidshorisonter kreditmarknaden. Ser hante-olikaöver man
årens inneburit mindreringen har de utvecklingsenastemasspapperav

frånförskjutitsklara mellan delmarknaderna i och med intressetgränser att
han-emissionsverksamheten sekundärmarknadenprimärmarknaden till

hand. marknader vidaredeln i andra Väl fungerande finansiella gör att en
eller skuld givetvis kan byggasplacering med viss bestämd tidshorisonten

på awikande, nominellmed hjälp instrument marknaden harupp av som en
löptid.

tillgångar ochportföljförvaltningenkreditförmedlingen ellerVarken av
mellan-finansinstitutpå marknadeneffektivtskulder skulle fungera utan -

marknaderna föregentligaPå defunktioner.händer- med varierande
fondkommissio-mellanhanden,fyllerstandardiserade ex. enmasspapper

handelsärskiljerVanligeneller handlare.funktion mäklarenär, mansomen
broker-verksamhet från handels.räkning k.uteslutande för somannans

därmed innehavräkning ochtransaktioner förinnefattaräven egna avegen
marknadendealer. utveckladeinstitutet fungerar Denvärdepapper som

deltar i handeln,kontinuerligtandra aktörerförutsätter institut eller som
därmedvärdepapper ochsäljkurser för olikaställer köp- och garanterar

då marketmaker.likviditetsinnehåll. uppträderManplaceringarnas som
Spreaduttryck i denLikviditetsinnehållet konkret tillkommer som upp-

Dennaför olikarätthålls och säljnoteringarmellan köp- trans-papper.
låg för frekventamycketomsättning normaltaktionskostnad vid är papper

god beskaffenhet.av
På värdepapper.primärmarknader deltar mellanhanden i emissioner av

lån pålåntagareEn bank eller fondkommissionär hjälper slussaatt utex.
marknaden. garantier för de beloppHärvid kan emissionsinstitutet ställa
låntagaren förväntas för lägsta kurs med hänsyn tillkunna placera eller en
låntagarens upplåningskostnad. dock inteEmissionsinstitutet fungerar ute-
slutande låntagarens vid emissionstillfället har därutöverombud utansom

form, förse marknadens aktörerför i prospekt ellerett att,ansvar annan
låntagarens ställning. Informationen bildar underlagmed information om

för risktagande och avkastningskrav.placerarnas överväganden om
Det förtjänar framhållas det finansiella inte dominerasatt att systemet av

de tillgångsmarknader eller mellanhänder här översiktligt berörts. Somsom
tidigare framgått spelar den finansieringsverksamhet banker, finans-som
bolag, mellanhandsinstitut och i viss utsträckning försäkringsbolag,även
bedriver den grundläggande rollen för kreditmarknadens funktionssätt.
Dessa institut skapar differentierat, fristående kreditutbud påett mark-
naden, riskinnehålLmed avseende på löptider ochex.

Se Lars Hörngren fl. Kreditmarknadens SNS 1987.Spelregler Författarnam.
redogör bl. för det finansiella uppgifter och de finansiella institutionernasystemetsa.
avsnitt 2.
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Denna förmåga både transformera och förmedla sparande spelaratt en
avgörande roll för möjligheterna effektivt tillgodose kreditefterfrågan iatt
ekonomin och för sprida och hantera riskerna. Genom de finansiellaatt att
instituten sammanför antal individuella risker i sina balanser kanett stort
dessa risker utjämnas och nedbringas. Detta illustreras kanske tydligast på
bank- och försäkringsmarknadema. Koncentrationen kredit- och mark-av
nadsrisker till de finansiella instituten sker sådanemellertid i omfattning att
dessa fungerar faktiska riskbärare på kreditmarknaden.som

Detta kommer praktiskt till uttryck i institutens finansiella balanser på
flera Tillgångarsätt. och skulder uppvisar avvikelser vad gäller karaktär och
riskegenskapar. För banker det frågaär normalt omvandlaattex. om
förhållandevis inlåningsäker utlåning,till förknippad med kreditrisker.
Ofullständig matchning tillgångar och skulder med avseende på löptiderav
och räntebindningstider innebär instituten därutöver påtar sig ränteris-att
ker och likviditetsrisker. Med utvecklad institutionell hantering kre-en av
dit- och marknadsrisker följer också krav på i förhållande till balansom-en
slutning och riskprofil betryggande kapitalbas Soliditet.





Kreditmarknadsstrukturen Sverige 131i1988:29SOU

Kreditmarknadsstruktureni3

Sverige

VerksamhetsinriktningInstitutens3.1

lösasinte kansin helhetuppgifter ikreditmarknadensDet uppenbartär att
tillgångsmark-på renodladedeskermasspappershanteringvia den som

för deföretag, liksomhushåll ochsmå aktörerflertaletnaderna. För
dessaerbjudervillkor,anpassadepå individuelltlåntagare ställer kravsom

enkeltheltalternativ. Detkonkurrenskraftiga ärnormalt intemarknader
små voly-i alltförvärdepapperoch hanteravärderaeffektivt sökainte att
på kredit-vid inträdetsåledes trösklarbildarTransaktionskostnadermer.

riskspridning.resursallokering ocheffektivhindraoch kanmarknaden en
hanterings-ochinformations-marknadsbristerdeöverbryggaAtt som

för dehuvuduppgiftkan sägasolika former utgörkostnader i vara en
tillgodoseinbördes konkurrensunderskallinstituten. Dessafinansiella

tillhandahållaintermediering, dvs.differentieradbehovmarknadens av
decentrali-gradenutlåningsformer, där bl.ochkombinationer ava.av upp-

varierar.specialiseringsering och
företagen.finansiellabland desärställningtraditionelltBankerna intar en

allsi-bredd ochbetydanderörelsebankernaskaraktäriserasNormalt av en
funk-Dennaservice.utlåningstjänster ochochdighet vad gäller in- annan

förutsätterverksamhetenochallmännyttation kan sägas representera en
främstmarkerassärställningoktroj.tillstånd Bankernasregeringens av

Inomlån centralbanken.itillinlåning på ochräkningtillensamrätten
särställningvissa bankerhar vidarevalutaregleringenför somenramen

och kon-betalningsförmedlings-valutahandelstillstånd,valutabanker med
trolluppgifter osv.

restrik-medförenadelagstiftninggällandeirättigheterBankernas är
tillsynsbe-särskildaochkapitaltäckningpårörelsereglerna, kravtioner i

ochutlåningåt in- ochsigfår endastbankstämmelser. En ägna pengarav
egendomdärmed. Densambandharbankverksamhet,egentlig somannan

råderprincipImed räknashandeloch drivafår förvärvabank upp.ensom
placeringstillgångar.egendomfastaktier ochförbud förvärv sommot av

medblandasintelagstiftningenskall enligtkreditgivareRollen sammansom
direkta ägarinsatser.

i hu-rörelse,bankernaskreditmarknadsuppgifternaDärmed dominerar
certifi-emissionervidutlåning medverkanochvudsak kortfristig in- samt av
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kat och obligationer och handel dessai räntebärande instrument. Penning-
såvälmarknadsaffärerna sker för räkning kommission. Påi aktie-egen som

marknaden rollen väsentligt fungerarDär bankerna iavgränsas snävare.
princip endast emissionsinstitut och kommissionärer med begränsatsom

handelslager.eget
Lagstiftningen tillgångardelar därutöver in bankernas placeringar i form
utestående lån och innehav värdepapper i riskklasser.olika Förav av

respektive klass föreskrivs placeringarna till viss skall täckasatt procent av
ellerkapital vad härmed likställs. Syftet med dessa kapitaltäck-eget som

ningsregler tillfredställande soliditet. Rörelsereglernaär att garantera en
och kapitaltäckningsreglerna blir direkt styrande för verksamhetens in-
riktning riskinnehäll.och Det uttalat samhällsintresse och mark-är ett -
nadsintresse hushåll ocksåframför allt andra kreditmarknads-att men-
aktörer i praktiken riskfri placeringsmöjlighet via bankmark-garanteras en
naden. Några riskbedömningar skall inte behöva förutsättsinte hellergöras,

inlåningskunder löpande har förutsättningar bevaka eventuella för-att att
ändringar bankernas Inlåningeni rörelse risksynpunkt. från allmänhetenur

omkring hälften bankernas skulder hushållenutgör och blandär störstav
inlåningskunderna sammantaget.

Förutom inlåningenskyddsintresset anknyter till sig andragör ävensom
allmänna på Låntagareintressen och krav stabilitet gällande. skall inteex.
behöva riskera råkar sådanabank i likviditetsmässiga svårigheteratt en som
leder till lån framhållasDet bör vidare allmäntsägsatt ettupp. som
omfattat önskemål, ägarinflytandet bankaktiebolagen koncen-inteöveratt

så viss bestämmer verksamheten. effektivtEnövertreras att en grupp
fungerande intermediering förutsätter instituten har oberoende ställ-att en
ning såväl låntagare.insättare Till bilden banklagstift-hörgentemot attsom
ningens restriktiva rörelseregler, förvärvsförbuden för aktier och fas-ex.

innehålltigheter, förlorar ägarförhållandenbank kopplas tillom en genom
företag eller koncerner där i huvudsak bankfrämmande verksamhet be-
drivs.

För andra finansinstitut banker verksamheternaän är reglerade i väsent-
ligt mindre omfattning. Detta gäller främst finansbolagen, utan attsom
bedriva bankrörelse sig finansieringsverksamhetägnar i form kredit-av
givning, leasing och factoring administrativa tjänser och serviceinsatsersamt
i samband därmed. Något krav på formell auktorisation uppställdes inte
fram första halvåret 1988. Bolagen mäste dock registreradeo. m. vara
hos bankinspektionen nettovärdet tillgångarna i finansieringsverk-om av
samheten uppgick till minst 10 milj. kr. Vidare lagstiftningen reglerupptog

lägsta belopp för kapital i förhållande upplåningen.till Denna fickegetom
inte överstiga 12,5 gånger det kapitalet. Därutöver fanns inga närmareegna
lagregler styrde finansieringsverksamheten. Fr. den juli1 1988som o. m.
gäller bestämmelser med krav på auktorisation från bankinspektionensnya
sida nettovärdet tillgångarna i finansieringsverksamheten överstigerom av
50 milj. kr. Oavsett verksamhetens omfattning krävs auktorisation för de
bolag sigägnar finansieringsverksamhet riktad konsument ellersom mot

bank seägs avsnittäven 8.1.3.som av
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tillgångarTabell 3.1 utgångenBankernas och skulder 1987Procentuell lör-vid av
delning. Total balansomslutning i miljarder kräven
Tillgångar: Svenskafinansinstitut 14

Utlåning i svenskakronor 37
Utlåning i utländsk 12valuta
Statspapper 5
Bostadsobligationer 9
Övriga tillgångar 23

100

Skulder: Inlåning inkl. certifikat 49
Svenskafinansinstitut 13
Utländska banker 16
Övriga skulder 21
Eget kapital 1

100

Bankernas balansomslutning mdr krtotala 1987-12-31 977per
därav affärsbankerna 667

sparbankssektorn 251
föreningsbankssektorn 59

Källa: Riksbanken

Finansbolagen finansierar sig på penningmarknaden och via direkt upp-
lining hos andra finansiella institut. Bolagen har inte emitterarätt att
löpande skuldebrev, certifikat eller obligationer, i stället sker mark-ex.
nadsfinansieringen med hjälp enkla skuldebrev, k. marknadsbevis.av s.
Utlåningen täcker varierande löptider och uppvisar, jämfört med bankerna,
generellt riskinnehållstörre kontokortkreditersett ett och riskkapi-ex.
talförsörjning. Bolagen heterogenutgör på kreditmarknaden meden grupp
avseende på ägarförhållanden, storlek och inriktning. Flera finans-större
bolag bankerägs eller industri- och handelsföretag.av av

Tabell 3.2 tillgångarFinansbolagens utgångenoch 1987skulder vid Procentuellav
fördelning. Total halansomslutningäven i miljarder kr
Tillgångar: Svenskafinansinstitut 12

Utlåning till allmänheten 55
Leasing 16
Värdepapper 8
Övriga tillgångar å

100

Skulder: Svenskafinansinstitut 37
Upplåning från allmänheten 37
Övriga skulder 22
Eget kapital i

100

Finansbolagenstotala balansomslutningper
1987-12-31mdr kr 156

därav bankägdabolag 54
Källa: Riksbanken
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ändamåltillfinansbolagen, attfrånskillnadtillKreditaktiebolagen har,
andraellerobligationer masspapper.lånerörelsedriva att utgegenom

bl.ochregeringengodkännasbolagsordningen a.skallKALEnligt av
marknaden.långapå denupplåningsrätteninnehålla bestämmelser om

hypo-k.iverksamhetdennadrivskreditaktiebolagsformen s.iFörutom
institutVarjeskeppshypotek.ochstadshypoteklandshypotek,teksinstitut.

bo-tillfinansieringlångfristigexempelvisändamål,påspecialiseratär ett
Dessadominerar.Bostadsinstitutennäringslivet.ellerkommunerstäder,

statligtlämnaensamrättbl.och har attlånevolymerbetydandehanterar a.
bottenlån.räntebidragsberättigadesubventionerade

utgången 1987Procentu-balansomslutningvidMellanhandsinstitutensTabell 3.3 av
miljarder krbalansomslutning iell fördelning. Total även

80Bostadsinstitut
3Kommuninstitut
4Jordbruksinstitut

13Företagsinstitut
100

652krmdr1987-12-31balansomslutningTotal per
Källa: Riksbanken

betecknashypoteksinstitut brukarochKreditaktiebolag gemensamt som
sin verksam-huvudsakligentidigarefinansierademellanhandsinstitut. Dessa

obligatio-emitteraoch banksektornförsäkringssektornhet hos attgenom
på marknadenupplåningMellanhandsinstitutenslånaoch mot reverser.ner

Flerabetydelse.år fått växandepåhar dockkreditinstitutenutanför senare
ägandeoch bankerna, äveninstituten rentsamägs staten avmenavav

Hy-bostadsinstituten.blandförekommer,bankernarespektivestaten ex.
harvinstsyfte. Dedrivslåntagarassociationerpoteksinstituten utanär som

till derasgrundfonderställerprägel bl.halvofficiell att statengenoma.en
förfogande.

medhandelhuvudsakligenverksamhetFondkommissionärernas avser
antyder.räkning, vilketandras ävenför namnetvärdepapper i eget namn

det endastbl. ärföreskrivsoch därregleras i FkLVerksamheten atta.
tillstånd driva kom-erhållakanfondkommissionsbolagbanker eller attsom

förhållandestorlek ikapitaletspå detuppställsmissionshandel. Krav egna
ägarstrukturochorganisation, ledningoch bolagensplacerade medeltill
syftar tillDe kravenlämplighetsbedömning. attföremål förblir senareen

påfondkommissionärrollenbolagen ifristående ställning försäkra somen
på primärmarknaden.emissionsinstitutochsekundärmarknaden

värdepapperförsäljningochhuvuduppgiften köpunderlättaFör avatt -
medsamband kommission.:-får kommissionär ikunders räkningför en-

ochbörsnoteradesäkerhet i även emothandel krediter talämna mot papper
lagstift-på vissa villkor. Därutöverinlåningsräkningpåmedelkundens ger

andraochaktieromfattning förvärvabegränsadibolagenningen rätt att
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påhandelslagerförriskkapitalinstrument inomför räkning ettramenegen
mkr‘.100högst

utgången 1987tillgångar skulder vidoch3.4 FondkommissionsbolagensTabell av
miliaderbalansomslutning ifördelning. Total ävenProcentuell

5finansinstitutSvenskaTillgångar:
kundförbindelser 22oregleradeFondlikvider

48Värdepapper
21Utlåning till allmänheten

Övriga 4tillgångar
100

21finansinstitutSvenskaSkulder:
30Fondlikvider
28från allmänhetenUpplåning

Övriga 18skulder
3kapitalEget

100

balansomslutningFondkommissionsbolagenstotala per
37kr1987-12-31mdr

Källa: Riksbanken

bostadskreditgivningenlångfristigadenspecialistfunktionerDe som ex.
såledeshänförsfondkommissionsverksamheten kan sägas utgöra,eller tra-

relativtpå med sinsemellanmarknadeninstitutionersärskildaditionellt till
fortskridan-utvecklingensden finansiellainslag iskiljelinjer. Somklara ett
i varandra,glida invissa delar kommitdock tillde verksamheternahar att

har ifinansiella instrumentengränsdragningsproblem. Devilket skaparn.
På placeringssidanhomogeniserats.ochkaraktärviss utsträckning ändrat

mellanlikformighetalltriktningförändringar i störresker därmed mot en
penningmarknadsaktivitetema, ävenbeträffandefinansinstituten menex.

betydande likheter mellanfalluppvisar i vissatjänsteutbudetdet faktiska
associations-utgångspunkt respektivemed iinstitut regleras olikasom

finansierings-finansbolagensochNågon mellan bankernaform. klar gräns
framgått översiktensvår vilketexempelvis dra,verksamhet är att ovan.av

för-banker ochgällande mellansiggränsdragningsproblemLiknande gör
mottagandebeträffande bl.på likhetergrundsäkringsbolag spar-ava.av

i olikaoch kreditgivningförmögenhetsförvaltningfrån allmänheten,medel
former.

drivalagstiftningen intefår enligtFörsäkringsbolagen i princip annan
sådan verksamhethänförsdetta begreppförsäkringsrörelse. Tillrörelse än

ochrisktäckningsrörelseförutsättning för bolagenskan ensom anses vara
kapitalförvaltning. För-handingångna i förstaförmåga avtalfullgöraatt ——

såväl skyddsintressenoch tillgodosersäkringsrörelselagen avväger som av-
framgår kapitalförvalt-Bl.försäkringstagaren.förkastningsintressen atta.

räknasoch skall100mkr.från 50tillhandelslagrethöjdesden juli 1988Fr. 1 nuo.m.
på hela koncernen.
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ningen får omfatta både aktier,ägarinsatser fastigheter och traditionella
räntebärande placeringar lån.och Formella påkrav kapitaltäckning för

tillgångarolika uppställs inte bolagens ändåsoliditet mycket be-ärmen
tryggande till följd omfattande fonderingar överskott, främst åter-av av
bäringsmedel.

För livförsäkringsbolagen tillgångarnastadgas till måstedelatt stor ut-
vissa slags värdehandlingar, främst långöras obligationer och vissav av

beskaffenhet. Placeringskravet %80 de försäkringstekniskamotsvarar av
skulderna. Resterande 20 % bildar frik. sektor där vidare placerings-en s.
möjligheter dock inte föröppnas, aktieplaceringar. För alla värde-utrymme
handlingar de försäkringstekniska fonderna gäller ocksåmotsvararsom

påkrav pantsättning för försäkringstagarnas räkning.
Livförsäkringsbolagen disponerar härutöver betydande k. fria fonders.

eller överskottsfonder återbäringsmedeldär samlas i awaktan påupp sena-
försäkringstagarnafördelning till För placeringar dessa medel ochre av -

för huvuddelen sakförsäkringsbolagens tillgångar gäller inte de in-av -
skränkningar berörts Beträffande aktieförvärv gäller dock attsom ovan.
bolagen inte får andel röstetalet i svensktäga större eller utländskettav
aktiebolag 5 %. Bestämmelsen bör bakgrund detän generellamotses av
förbudet driva rörelse just försäkringsrörelse.änatt annan

Kontrollen de finansiella instituten följer gällande lagstiftning ochattav
bestämmelser åvilar två tillsynsmyndigheter, bankinspektionen banker,
finansbolag, mellanhandsinstitut och fondkommissionärer och försäk-
ringsinspektionen försäkringsbolag. Vad gäller den statliga Investerings-
banken och Svenska Skeppshypotekskassan påsamhällets krav insynanses
och kontroll tillgodosett utformningen respektive instituts bolags-genom av
ordning.

Tabell 3.5 Försäkringsinstitutens utgångenplaceringar vid 1987.Procentuell för-av
delning. tillgångarTotala äveni miljarder kr

Försäk- Allmänna
rings- Pensions-
bolag fonden

Penningmarknadsplaceringar 5 3m. m.
Obligationer 49 73
därav statsobligationer 14 25

bostadsobligationer 30 40,Direkta lån 19 17
Aktier till marknadsvärde 21 7
Fastigheter 6 -

100 100

Försäkringsinstitutensto-
tala tillgångar per
1987-12-31mdr kr 333 314
Källa: Riksbanken

‘ Dessaöverskottsfonder svaradevid utgången 1986för närmare40 % bolagensav av
samladetillgångar räknat till bokförda värden.
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Till finansinstitut på den organiserade marknaden räknargruppen man
vanligen inte aktiefonder, olika investmentföretag eller statliga utvecklings-
fonder och lånefonder. Hit räknas dock allmänna pensionsfonden AP-
fonden den institutionellaär placeraren påstörsta kapitalmarknaden.som

tillgångarAP-fondens i form obligationer och andra räntebärande in-av
strument aktieinnehav förvaltas totalt fondstyrelser fr.niosamt av o. m.
juli 1988 totalt tio fondstyrelser. Verksamheten finansieras till övervägande
del arbetsgivaravgifter och förvaltningen regleras särskild lagav genom en
med reglemente för pensionsfonden.

3.2 Finansiella koncerner
tagitRedogörelsen har hittills påsikte de kategorier institut verkarav som

på kapitalmarknaden med olika legala rättigheter och skyldigheter koppla-
de till respektive associationsform. framgåttSom påverkas den inbördes
rollfördelningen bl. rörelseregler och kapitaltäckningskrav. Likasåa. av
bidrar auktorisationsbestämmelser till hänföra vissa verksamheter tillatt
särskilda institut, då främst beträffande inlåning kommissions-av pengar,
handel, långfristig utlåningoch försäkringsverksamhet.samtupp-

Till bilden hör dock olika verksamheter idag kombineras i kon-att
stellationer moderdotterföretag i traditionella koncernbildningar ellerav

olika systerföretag kopplade till holdingbolag. Härvidettav gemensamt
öppnas kombinationsmöjligheter dels i form renodlade finansiellanya av
koncerner dvs. bankkoncerner eller andra konstellationer uteslutandesom,
omfattar finansiella institut, dels k. blandade koncerner där elleretts.
flera dessa institut kombineras med icke-finansiella företag,av ex. pro-
ducerande industriföretag.

Uttryckliga lagbestämmelser koncernbildningar på kapitalmarknadenom
finns bara för de fall bankers ägarförhållanden berörda.är Fr.n. o. m.
halvårsskiftet 1987 gäller provisoriska regler bank endast får ingåattom en

dotterbolag i koncern bank moderföretag.är Härut-som en om en annan
finns sedan önskemålöver länge från samhällets sida effektiv ägarsprid-om

ning för bankaktiebolag utanför den statliga sektorn och sparbanks- res-
pektive föreningsbankssfären. Denna uppfattning kommer bl. till ut-a.
tryck i kreditmarknadskommitténs direktiv.

frånUndantag huvudregeln endast bank får bank kan kommaäga iatt
fråga i de fall moderföretaget holdingbolagär och de övrigaett syster-
företagen finansinstitut vilkaär verksamhetutövar kanen som anses vara
förenlig med bankrörelsen. Nuvarande lagstiftning såledesutesluter att
banker ingår i koncernförhållanden med industriföretag liknandeeller icke-

Ävenfinansiella aktörer. den kapitalförvaltning försäkringsin-typ av som
stituten bedriver har hittills betraktats bankfrämmande, vilket med-som
fört gränslinje upprätthållits mellan försäkringsbolagenatt och bankernaen
vad gäller direkta ägarförhållanden eller holdingbolagskonstruktioner. Där-
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fi-fondkommissionsbolag,kombineras medbanker endastkanmed n.
samladevarvid regleringkoncernensoch kreditaktiebolag,nansbolag an-

för bankrörelsen.gällerrelativt strikta kravefter de sompassas
kombinationsmöjligheterbetydligt flerharicke-finansiella företagenDe

produktion, finans-därblandadeför de koncernernainom ex.ramen
kapitalförvaltning vid bemärkel-ifinansieringsverksamhet ochförvaltning,

regleringenDen generelladirekta ägarinsatser.sammanföraskan genomse
mottagande in-ägarförhållanden visserligenutesluterbankernas att avav

sådan koncerns aktivite-från ingår blandallmänhetenlining räkning en
princip in. Kredit-täckasfunktioner kan ialla övriga finansiellater, men

verksamheterför och hurmarknadslagstiftningen främst styrandeblir var
påverkautsträckningbedrivs, kan i sägasdvs. reglerna störreoch tillsyn

marknadenpåredovisningslösningarochorganisations-utformningen av
finansiella funktioner.samladeexempelvis koncernsän en

finansiell verksamhetpå medkoncernerExempel
IndustriföretagBankModerbolag:

ochproduktionutlå-in- och -- handelningsverksamhet
finansförvaltningvärdepappers- -- inhemskut-påhandel

marknadländskutrikesrörelse- bankintern

FinansbolagFinansbolagDotterbolag:
finansierings-finansierings- -- verksamhetverksamhet
leasingleasing -- riskkapitalsats--
ningar

FondkommissionsbolagFondkommisionsbolag

emissionerochochemissioner -- kommissions-kommissions-
handelhandel
värdepappers-värdepappers- -- finansieringfinansiering

KreditaktiebolagKreditaktiebolag

långfristig,långfristig, --
specialiseradspecialiserad
kreditgivningkreditgivning

obliga-obliga- motmot
tionertioner

Försäkringsbolag

försäkringsverk--
samhet
kapitalförvalt--
ning

BankMinoritets- - —-~
engagemang:
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olikaochstrukturKreditmarknadens3.3

skyddsintressen
marknadsmekanismer-diskussioneninledandeför denutgångspunktEn om

påkonkurrenseffektivförutsätterresursallokeringfungerandeatt enna var
Marknadsräntornabeslutsfattande.decentraliserat spe-ochmarknaden ett

vad gälleranpassningsförmåganliksomtidigareroll änhärvid störrelar en
underminstdyl. Inteproduktionsmetoder, instrument pe-tjänsteutbud, o.

blirverksamhetsbetingelsernadeiförändringar sys-med yttrerioder stora
gällerSamtidigtmarknadseffektiviteten.avgörande förflexibilitettemets

verksamhetekonomiskför allliksomfinansieringsverksamhetför annan -—
faktis-oregleratheltbegränsar systemsolika slag ettmarknadsbristeratt av

kreditmark-Påresursanvändning.effektivåstadkommaförmågaka att en
realistisktmarknadsekonomin attdelarandrailika litedetnaden är avsom

marknader.fungerandeperfektutgå från
koncentrationinslagdeobserveraanledningfinnsdet första att avFör

konkurrensfriheltoreglerad,Enmarknaden.pågällandesiggörsom
längreisjälvförstörandeverka ettkanföretag per-små ochmellan stora

koncentrerasstrukturentillledanämligenkan attStordriftsfördelarspektiv.
på-särskilttordeRiskensuccessivt.försvagas varakonkurrensenoch att

finansielltuppvisarSverigesvenska. ettdenekonomiersmåtaglig i som
och in-styrkafinansiellkoncentrationförhållandevismed stor avsystem
kredit-omfattandepräglatslång tidunderharutvecklingenoch avflytande

kreditmarknaden.organiseradepå denkonkurrenshinderochregleringar
koncentrationstenden-medräknavarumarknader kan attPå många man

frånkonkurrensväxande ut-frihandel ochlandet motvägsinom avser
frånkorrektivstarkalikadock inteföreliggerkapitalmarknadenFörlandet.
alltivalutaregleringendäri lägenintesannoliktutlandsmarknaderna, ens

inriktasregelsystemetfinansiellai detinslagVissaawecklats.väsentligt
ochsnedvridningarförriskeroch dekoncentrationstendensernadärför mot
Hitstordriftsfördelar.påverkasmarknadenföljerinstabilitet att avavsom

företagfinansiellaförägandestrukturenrörandebestämmelserhör bl. a.
övertaganden,vidsidasamhälletsfrånpåverkansmöjligheterandraoch

samgåenden osv.
påpekaanledningsärskild attfinnskoncentrationsproblemenFörutom

informa-ochgenomlysningofullständigmedhar görade problem attsom
bearbetningochinhämtningÄven för avdet faktum atttion. resurserna

marknaderna,finansiellaPå demåste beaktas.kraftigtvarierarinformation
dettakomplikationerfårbetydelse,avgörande avnskbedömningar hardär

informations-Frågorområden.andrapå de flestavikt omänslag större
verketsjälvairiskhantering ärallsidigförförutsättningarochspridning

finansiellapå detlagstiftningenskyddsintressengrundläggande för de som
bankmarknaden.påinsättarskyddetområdet värna,att ex.avser

mindre aktörernasdehushållens ochpåsiktefrämstImättarskyddet tar
behövaframgått, intetidigareskall,marknaden. Dessapåställning som

praktikenitillgång tillhameningegentligi utanriskbedömningar enföreta
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riskfri och fullt likvid placeringsform. Om insättarna skall kunna anförtro
sina medel någon säkerhet måste det uppställasutan regler på annatsom
sätt förlustrisker kreditrisker.tryggar Detta starkt uttalade skyddsint-mot

har lett fram till för bankernaensamrätt tillhandahålla inlånings-resse atten
räkningar, i och förensamrätt sig förutsätter konkurrensen påen attsom
bankmarknaden tillräcklig förär allmänheten rimlig förräntning påatt ge en
sina likvida medel.

påKravet fungerande betalningssystem har sambandett nära med in-
sättarskyddet. Betalningsströmmarna kanaliseras via bankerna och de stora
girosystemen bank- postgirot. Riksbanken för de centralaresp. svarar
clearingfunktionerna och för utgivning och hantering mynt.‘sedlar ochav
För effektiviteten i marknadsekonomi stabiliteten ochär trovärdighetenen
hos betalningssystemet något synnerligen betydelsefullt. Bankernas pen-
ningskapande in- och utlåningsfunktion har denna bakgrund blivit denmot
kreditmarknadsfunktion konsekvent skyddas med hjälp kapi-mestsom av
taltäckningsregler och andra kvalitativa krav. Banksystemet har vidare ge-

sin upplåningsrätt i riksbanken tillgång till offentlig likviditets-nom en
Syftet beträffandeär likviditeten skydda det finansiellaattreserv. systemet

från allvarliga störningar, bl. från bankpanik där insättare grunda. av
förtroendekris i skala tömmer Centralbanken harstor därfören systemet.

tilldelats rollen lender of last resort.som
På liknande försätt insättarskyddet påkan krav låntagarskyddsom

motiveras allmänna önskemål i eller mindre omfattningatt avlastaav mer
aktörer med begränsade informations- och riskbedömningskrav.resurser
Till skillnad från insättarskyddet, i praktiken utformats så detsom att
enskilda finansinstitutets bankens förmåga fullgöra sina förpliktelser såatt
långt möjligt blir ställt tvivel, blir motiven på denna sidautom och isvagare
högre grad kopplade till det finansiella funktionsduglighet isystemets stort.
Låntagarskyddet motiverar främst fungerande konkurrens mellan kredit-en
instituten och sådan mångfald på marknaden beroendeförhållandenatten
för låntagarna kan undvikas.

I förlängningen låntagarskyddet återfinns också allmänna konsu-av mer
mentskyddsinstressen. Med hänsyn till den sociala och ekonomiska be-
tydelse finansverksamheterna ofta har för berörd allmänhet detärsom ett
samhällsintresse dessa verksamheter inte bara drivsatt stabilitets-ett ur
och soliditetssynpunkt tillfredsställande så olika åtgagandensätt, kanatt
infrias, också sker på godtagbartutan konsumentpolitisksättett ur syn-
punkt. Aspekterna kan här beröra marknadsföringssätt, utformning av
olika villkor, den enskildes integritetsskydd Den lagstiftning regle-osv. som

kreditmarknadens organisation fungerar därmed från tid tillrar annan som
slags komplement till lagstiftning,ett exempelvis ocker, eller förannan om

bristande konsumentskydd i övrigt.

Betalningssystemetsfunktion behandlas i statsskuldspolitiska kommitténs betän-
kande, SOU 1986:22avsnitt 5.2.3 5.2.4.-
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Det uppenbart deär redovisade skyddsintressena olikavägeratt ovan
beroende på vilka skyddsobjekttungt berörda. I förär centrumsom

insättar- låntagarskyddetoch på bankmarknaden står normalt elleren mer
mindre osofistikerad allmänhet inte yrkesmässigt anlitar institut för in-som

utlåningstjänster.och Skyddsintresset för enskilda aktörer efter handtunnas
når till de yrkesmässiganär kundkategorierna. Dessa kanut man antas

förfoga professionell kompetensöver och förväntas kunna hantera kredit-
och marknadsrisker låne- och placeringsbesluten fattasnär fri ochen
öppen marknad.

Som framgått stabiliteten och funktionsdugligheten i detgaranterasovan
finansiella i sista hand den penningpolitiskt ansvariga myndig-systemet av
heten. Under vad kan betecknas extraordinära förhållanden fårsom som
riksbanken lender of såvällast till banker andraresortex. agera som som
finansiella institut, stårvilka under tillsyn bank- försäkringsm-ellerav
spektionen.‘ Sådan utlåning, inte sker utifrån penningpolitiska motiv,som
förutsätter dock riksbanken i krisläge bedömningen landetsgöratt ett att
kredit- och betalningssystem riskerar allvarligt undergrävas. Ansvaretatt
för funktionsduglighet innebär därför inte offentligt försystemets ett ansvar
enskilda finansiella påinstitut marknaden, med garantier för deras soliditet.

Riksdagenharangående riksbankslag198687:143Enligt regeringens m m.nyprop
trädainnebördmed denna väntasinte ställning, lagstiftningtagit slutligännu men en

ikraft fr. 1989.o. m.
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på kreditmarknadenUtvecklingen4

realsektorernasbakgrund i4.1 En
finansieringsbehovl

of-olikaoavbrutet närskuldstockaroch växerflödenKreditmarknadens
mark-påfinansieringsbehovtillgodoser sinasektoreroch privatafentliga
social-ochkommunernaåterfinnssidanPå offentligadennaden. staten,

finansiellasåvälsektorn byggsprivatadenmedanförsäkringssektorn upp av
kreditmarknads-hushållen. totalaDenicke-finansiella företag samt avsom

underlånoch harvärdepapperpenningmängd,uteståendei formstocken av
priser.fastaår, räknat i%genomsnitt 4med i1970-1986 ökatperioden per

till-motsvarandebruttonationalproduktenstilltalrelaterar dettaOm man
iår. kanDetta°o2ökningstaktöverskjutandekvarstårväxt percaomen

svenska ekono-snabbhet i dengradenuttyck försin tolkas etttur avsom
skuldbasering.ökadriktningutveckling imins mot en

hängerpå marknadenkreditutbudkreditefterfrågan ochUtvecklingen av
däriblandfaktorer,ekonomiskaövergripanderadmedgivetvis ensamman
bl. nä-tillväxt inominvesteringarnasfördelning,ochsparandets storlek a.

ibalansendenochstatsfinanserna externabostadssektorn,ochringslivet
olika aktö-förutgiftsöverskottrespektiveRegistrerade inkomst-ekonomin.

kreditmarknaden.pålokaliseraskanflödenmotsvarighet ifår somrer en
förmedlings-givetvisökarunderskottochsnedfördelningen över-Växer av

Ökade kravBNP.givenförhållande tillipå marknadenbehovet en
nödvändigtvisdock intebehöver mot-dettaenligt mönsterbalansutjämning

underskottssektorer kandåmarknadenkreditflödenväxandeavsvaras
överskottssektorertillgångar ochinnehaveventuellasina av-reducera av

samladedessuttrycker härsparandefinansiellaskulder. En sektorsveckla
de in-därpå krediter,nettoefterfrågannettoutbud respektive summan av

definitions-finansieringssaldonnegativapositiva ellersektorernashemska
saldo.bytesbalansensmässigt motsvarar

den svenskakreditmarknaden.utvecklingenbilaga lSe även om
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Tabell 4.1 Finansiellt sparandei BNP 1970-1990.Löpande prisprocent av

1970- 1980- 1987-
1980 19901986

prognos

Stat 1,5 6,7 1,6- - —
Socialförsäkning 4,0 2,9 1,8
Kommuner 0,50,5 0,1- - -
Total offentlig sektor 2,0 3,9 0,3- —
Icke-finansiella företag 4,9 1,9 2,4- - -
Finansiella företag 2,6 4,0 3,7
Hushåll 0,4 0,3 0,5- -
Total privat sektor 2,7 2,4 0,7-
SUMMA bytesbalans 0,7 1,5 0,4- -
Källa: Finansdepartementet,LU -87

Till de traditionella överskottssektorerna vad gäller det finansiella sparan-
det i svensk ekonomi hör socialförsäkringssektorn och den privata för-

Överskottssek-säkringssektorn tillsammans med finansiellaövriga företag.
positiva finansiella sparande har legat relativt stabilt tiden,torernas över

varför förändringar i bytesbalansen summa sparandefinansiellt i allt vä-
sentligt speglat sparandesvängningar för underskottssektorer, då främst för-
ändringar i budgetunderskott ioch de icke-finansiella företagensstatens
sparande.

Den offentliga sektorn uppvisade under sjuttiotaletssextiotalet och in-
årledande betydande finansiellt sparande, vilket främst sammanhängdeett

med socialförsäkringssektorns uppbyggnad efter tillkomst.ATP-systemets
Läget försämrades markant åttiota-under andra hälften sjuttiotalet ochav
lets inledning. socialför.säkrings-Statens budgetunderskott kraftigt,växte

försvagades finansiellt och industrins utveckladeslönsamhetsystemet o-
Även hushållens skuldsättning ökade kraftigt under dennagynnsamt. pe-

riod, kännetecknades hög inflation och negativ realinkomstutveck-som av
ling efter oljekriserna, låga realräntor och full avdragsrätt för skuld-samt

Resultateträntor. omsvängningen i de finansiella sparbalanserna blevav
förutom återkommande bytesbalansunderskott i den svenska ekonomin, en
snabb tillväxt förmedlingsbehovet flödena påoch kreditmarknaden iav

åstadkommasyfte effektiv balansutjämning.att en
Ser till årensde samhällsekonomiska utveckling harman senare sparan-

deskillnaderna återmellan olika sektorer minskat. Industrins lönsamhetnu
återställtshar efter flera devalveringar och budgetunderskott harstatens

snabbt minskat. resurstillgångenTill bilden hör i ekonominoväntat att
tillfälligt fallande oljepriser och dollarkurs. Bytesbalansut-stegrats genom
vecklingen, dvs. låntagarsektorernasde olika finansierings-summan av
saldon, har därmed förbättrats jämfört åttiotaletsmed inledning.

Spänningarna kreditmarknaden kan dock inte i sin helhet hasägas
minskat långivningenparallellt med mellan påsektorerna i ekonominatt
detta dragits ned. Flödenasätt inom respektive sektor har i stället utvecklats
snabbare, särskilt på de icke-finansiella företagen och till hurom man ser
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olika slags institut och kreditförmedlare Förutom marknadens ba-agerat.
lansutjämnande funktion det därför viktigt beakta den kreditmark-är att
nadsfunktion inriktas för det finansiella sektorsparandetmönstretsom

nåmöjligheternaoch för olika aktörer optimala sammansättningaratt av
sina finansiella portföljer. eller aktörEn sektor kan nämligen, vid etten
givet finansieringssaldo, förlänga finansiella balanssin simultangenom en
ökning tillgångar dåoch skulder. Totalt ökar vad harsettav som ovan
betecknats skuldbaseringen i ekonomin det minimun krävsutöversom som
för intermediering finansiella och underskott.över-av

balansförlängningarJust här angivet slag, i kombination med port-av
följförvaltning former,i allt sofistikerade hör till de faktorer undermer som
åttiotalet på kreditförmedlingen långtdrivit tillväxten i vadöver som svarar

grundläggande sparande- och investeringsmönster i samhällsekonomin.mot
i praktiken varitDenna utveckling har liktydig med omfattande lik-en

vidisering finansielladen privata sektorns balanser. Vid sidan deav av
tillhandahållittraditionella penningmängdsinstrumenten har marknaden

allt likviditet i form med korta löptider, effektivamer av ex. masspapper
förandrahandsmarknader obligationer och diverse andra betalnings- och
känslighet riskinnehållkreditarrangemang. En för placeringarnas och för-

har vuxit fram,ändringar i relativa avkastningar vilket kan kopplas samman
främst företagmed den ökade betydelse och institutioner, ävensom men

hushåll, fäster portföljsammansättning.vid sin Kreditmarknadsstockarna
framståtthar i denna miljö labila under tidigare skeden.änsom mer

tillgångarFinansiell planering och anpassningar och skulder upphovav ger
påtill flöden inte bara kreditmarknaden i Ökad ocksåutsträckning iutan

riktning aktie- och fastighetsmarknaden och utlandet.mot mot
på såledesI takt med förmedlingsbehovet kreditmarknaden har ökatatt

har detta behov kommit tillgodoses i allt differentierade och mark-att mer
former: pånadsorienterade mellan kreditinstitut, icke organiserade mark-

nadsavsnitt under ökad medverkan deoch reala sektorerna i ekonomin.av
Kommittén belyser i det följande vissa centrala utvecklingsdrag ytterligare.
Det gäller i första hand värdepappersmarknadernas framväxt och utveck-
ling årensunder de avregleringspolitik. Därefter diskuteras viktigasenaste
förändringar i de institutionella och marknadsandelarna.mönstren

4.2 Värdepappersmarknademas utveckling
Som framgått påpräglades utvecklingen kreditmarknaden slutetmot av
sjuttiotalet i hög grad problemen kring offentliga sparandebrister ochav
finansieringen växande budgetunderskott. Den huvudsakliga fi-statensav
nansieringen underskotten inom landet skedde i försäkringsinstitutenav
och i bankerna. Dessutom hade börjat låna betydande ibeloppstaten upp
utlandet. Upplåningen den inhemska marknaden skedde till icke mark-
nadsmässig och förutsatte därför regleringar. Försäkringsinstitutenränta
ålades placeringsplikt och finansieringen bankernai skedde dessaattgenom
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ständigt ökande andel sinalikviditetskrav tvingades placeramedelst aven
tillgångar prioriterade obligationer.i s.

upplåningsbehov efteri bankerna blev emellertidfinansieraAtt statens
i alltproblematiskt. Bankerna förvandlades högrehand flera skäl mycketav

kredit-statsskulden, medan för traditionellgrad till förvaltare utrymmetav
också här-motsvarande grad minskade. Bankernaförmedling i utsattes

då lång utlåning finan-betydande ränterisk fastförräntandeigenom för en
inlåning. kraftig lik-med ränterörlig Samtidigt skedde mycketsierades en

ocksågrå kreditmarknaden hade ividitetsuppbyggnad i ekonomin. Den
påjordmån. baseradesDen del kreditpolitikendenna miljö god av somen

också ineffektiv. Behovetblev därmed alltmerkvantitativa regleringar av
kreditpolitiken blev i den-innovationer och omorienteringfinansiella aven

starkare.situation alltna
tendenserna till ökad rörlighet iPå internationella sidan innebarden

och intressetväxelkurser helt situation. Behovetpriser ochräntor, en ny av
Finansav-planering blev heltför finansiell antytts ett annat.som ovan

snabbt, i första hand förinom näringslivsföretagen utveckladesdelningarna
påför valutasidan.den exponering företagenhantera utsattaatt som var

också till förhärigenom byggdes kom välDen kompetens attpassuppsom
spåretföljde i växandeden snabbt växande likviditetförvalta som av en

fungerande värde-kunskapsbas för utveckling bättreskuldbasering. En av
på först vad de kortapappersmarknader kunde detta etableras, gällersätt

och därefter för de längre löptiderna.marknadssegmenten

4.2.1 Penningmarknadens framväxt

år någonPenningmarknaden fram till 1980, inte marknad i ordetsvar
egentliga betydelse. Det benämning kortfristigt sparandesnarastvar en

kortfristiga på dåoch krediter i allmänhet den starkt bankorienteradeännu
svenska kreditmarknaden. expanderande grå kreditmarknad in-En hade
tensifierat konkurrensen företagssektorns likvida medel och bankernaom

företagsinlåning.hade tvingats förbättra villkoren för Den viktigasteatt
finansieringsform bankerna utvecklade i detta konkurrenslägesom spe-var
cialinlåningen. kontoinlåning någoninte formDet ochtyp avvar en av
värdepapper kunde marknad. Finansbolagen, i vissochomsättassom en

Någonmån företagen, finansierade sig fungerandeäven genom reverser.
såledesmarknad för dessa fanns i princip inte och de hade ettpapper

likviditetsinnehåll.begränsat
Det första viktiga fungerande penningmarknad kan sägassteget mot en

då gången påha tagits i 1980 bankcertifikat för första emitterades denmars
påsvenska marknaden. Härigenom kunde bankerna finansiera sig den

korta marknaden med instrument dvs. ställt tillett anonymt,som var
innehavaren, och kunde Vid introduktionen bankcertifi-omsättas.som av
kat fanns i Sverige inga penningmarknadshandlare, dealers, kundesom
hålla marknad i dessa Bankerna fick därför själva garanterapapper.en
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åter-erbjudadärmedochställa köpräntorlöpandelikviditeten attgenom
köpsmöjligheter.

efterhand och iutveckladesräntesättningenförInformationssystemet
försärskilt bildskärmsystemviaintroducerades Reuterbörjan 1981 ett enav

hade etab-fungerande primärmarknadinformationsspridning. Eneffektiv
outvecklad och ifortfarandedock ävenAndrahandsmarknadenlerats. var

påberotorde främstrelativt blygsam. Dettai bankcertifikatdag handelnär
skräddarsydd efteroch oftagenerellt kortbankcertifikatens löptid ärsettatt

förhållan-dåandrahandsmarknad blirönskemål. Behovetplacerarens av en
devis begränsat.

kortaemittera1982 börjadei juli statspapper,och medFörst i statenatt
andrahandsmarknadomfattande ut-attbörjadestatsskuldväxlar, meren

rekord-tidpunktvid dennahade ettSåsom tidigarevecklas. nämnts staten
från företag, kom-på marknaden,direktupplåninglånebehov ochstort en

likviditetsupp-snabbönskvärd. Enflera skälhushåll,och avvarmuner
skapadebyggnad företagssektomisparandefinansielltoch förbättrat

statsskuldspolitikmarknadsorienteradförförutsättningarnaturliga meren
tidpunkt.vid denna

upplevdesstatsskuldväxlamaintroduktionenvidEmissionsvillkoren av
underRedanblevförmånliga och intressetmycketmarknaden stort.somav

motsvarade hälftendåvilketmiljarder kronor,40emitterades1982 närmare
till detutvecklatsdärefterStatsskuldväxeln harårliga lånebehov.statensav

volymerpenningmarknaden medpådominerande värdepapperet stora som
medlöpandedärigenomMarknaden förses nyttkontinuerligt emitteras.

uteståendeeffektivitet. Denför dessförutsättningvilketmaterial, är en
utgången 1987,vidmdr kr.uppgick till 75statsskuldväxlarstocken avca

statsskulden.totala% denmotsvarade 12vilket av
fungerandebetydelse förvitalhandlarfunktion äreffektivEn enav

låntagarens kravbådetillfredsställshandlarnaGenomandrahandsmarknad.
medönskemål värdepapperoch placerarensfinansiering ettbunden om

bankernaendastdet1982till höstenFramgrad likviditet.hög somvarav
penning-flersuccessivtharDärefterandrahandsmarknad.upprätthöll en

ochbankernafinns förutommarknadenPåsig.etableratmarknadshandlare
också fondkommissionärer,penningmarknadshandlarespecialiseradevissa

aktiehandeln.inomverksamhet liggerhuvudsakligavars
innebärdealersmed k.penningmarknadenpåmodellensvenskaDen s.

dess-Genomräkning.förvärdepapper attsäljerochköperdessa egenatt
bereddadeoch säljräntor, ärbåde köp- attställakontinuerligt somutom

marketkommissionärernafriaoch debankernafungerarhandla till, som
därmedoch skaparvärdepappermarknad idedvs.makers, garanterar en

ilikviditet papperen.en
skapadestatsskuldspolitikenmarknadsorienteradedenGenom enatt

också andraförförutsättningaröppnadesmarknadkortfungerande nya
1983påtagligt underlättades ettEmissionskontrollenlåntagargrupper. som

och kom-Företagkreditmarknaden.påmarknadsmässighetled i ökaden
kreditbehovtillgodose sittfåttgradallt högresjuttiotalet iundersommuner
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på gråden marknaden kunde i stället frekventera den snabbt expande-nu
rande penningmarknaden. Företags- och kommuncertifikat introducerades.
Televerket emitterade särskilda telecertifikat och Stadshypotekskassan s.
Caissecertifikat. Dessa värdepapper i allt väsentligtär motsvarighet tillen
bankcertifikaten. fråganDet löpande skuldebrev,är ställda till inne-om
havaren och de löper med fast Emissionernaränta. sker via bank eller

fondkommissionär. Kommissionären åtar sig därvid lånta-placeraattannan
certifikat, till bestämt belopp, på primärmarknadenettgarens samt attupp

dessutom market maker.vara
Penningmarknadslånen eller certifikatprogrammen således mycketär en

flexibel låneform låntagarenför intresse. utgångenVidmött ett stortsom av
1987 uteståendesummerades de marknaden till 80drygtprogrammen
mdr kr, och omkring hälften rambeloppen utnyttjade.av var

Tabell 4.2 Vissa penningmarknadsinstrument. Miljarder kr

Ställning vid slutet av:
1985 1986 1987

Statsskuldväxlar @ ä E
Certifikatprogram
utnyttjade belop ll ä Q

bostadsinstitut 5 16- -kommuner 1 3 6-
företag 16 17 23m m-

Källa: Riksbanken

Fram till 1980-talets början lånefinansierade finansbolagen sin verksamhet
finansväxlar och liknande värdepapper. Utvecklan-att utgegenom reverser,

det penningmarknad öppnade möjligheter också för finansbolag,av en nya
dock lagstiftningsvägen förhindrade finansieraär sin verksamhetattsom

obligationer och andra skuldebrev, påägnade för handelatt utgenom ge
marknaden. Finansbolagen emitterar istället marknadsbevis. Dessa upp-
visar alla likheter med de certifikat företagen emitterar,stora som ex.
dock med den viktiga skillnaden de konstruerade enklaär skul-att som
debrev. Finansbolagens värdepapper säljs normalt bankerna. Dessagenom
åtar sig också vid anmodan köpa tillbaka för finansbolagetsatt papper
räkning. halvårsskiftetVid 1987 fanns den svenska marknaden mark-
nadsbevis placerade till sammanlagt värde 35 mdr kr.ett av ca

4.2.2 Handeln med obligationer och nya
finansiella instrument

Utvecklingen fungerande obligationsmarknad och handel i värde-mot en
med längre löptider, viktigt i november 1983närtog ett steg statenpapper

emitterade det första riksobligationslånet. Staten hade sedan länge emitte-
statsobligationer, det hade skett till icke marknadsmässigrat Iränta.men
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och med introduktionen riksobligationer förfogade också överstaten ettav
marknadsanpassat instrument långfristig upplåning.för

För möjliggöra påökad aktivitet andrahandsmarknaden för längreatt en
ändrade riksbanken under hösten 1984 utformningen de place-papper av

ringskrav i prioriterade obligationer rörde försäkringsbolagen och AP-som
fonden. Placeringskraven tidigare innehav ändrades till gällaavsett attsom
bruttoplaceringar i nyemitterade obligationer. åtgärd,Denna tillsammans
med avskaffandet likviditetskvoterna för påbankerna hösten 1983, med-av
förde vitalisering långfristigahandeln i obligationer. Marknadsan-en av
passade kunde andrahandsmarknaden åsättasräntor prioritera-ävennu
de obligationer, tidigare inlästavarit AP-fonden,hos försäkringsbola-som

och bankerna. Processen fullföljdes hösten då1986 placeringspliktengen
helt avskaffades.

Framväxten bättre fungerande obligationsmarknad, efter introduk-av en
tionen riksobligationer, aktualiserade också andra anpassningarstatensav
och nyordningar. Relativt introducerades anbudsförfaranden vidsnart ex.
emissioner Anbudstekniken fårinnebär placeraren läm-statspapper. attav

bud på vilken effektiv avkastning denna kräver för förvärva vissattna en
värdepapperspost. Tidigare kunde emissioner till förutbestämd haränta
oönskad, styrande effekt på andrahandsmarknaden. Genom anbudsför-
farandet avdramatiserades och marknadsanpassades således emissionerna.

årensTill de utvecklingsbild hör också introduktionen såvälsenaste av
terminshandel optionshandel. På terminsmarknaden frågadetärsom om
handel i värdepapper med framskjuten likvid, dvs. köp försäljningareller
vid bestämd tidpunkt i framtiden till pris fastställs videtten som av-
talstidpunkten. Optionskontraktet däremot villkorligt, dvs. inne-är ger
havaren skyldigheteninterätten köpa eller sälja underliggandeattmen
värdepapper de optioneni angivna villkoren. Köp- och säljoptioner
avseende räntebärande obligationer liksom motsvarande termins-ex. ger
kontrakt flexibilitet och valfrihet vad gäller risknivåeroch interänte-en som
går uppnå avistahandel underliggande obligationer-renodlad i deatt genom

Varje fårplacerare förutsättningar påverka sin ränteriskatt utan attna.
omedelbart ändra sitt bokförda portföljinnehav, vilket visat sig ettvara
viktigt element för likviditetsinnehåll.marknadens djup och Genom att
kombinera olika positioner i avista-, termins- och optionsmarknaderna kan
den avancerade placeraren välja eller mindre komplexa finansiellamer
strategier risk- och avkastningssynpunkt. Vidare underlättas de finansiel-ur

institutens roll mellanhänder och market makers. De risker ärsom som
knutna till institutens handelslager i olika värdepapper hanteras i stor ut-
sträckning med hjälp termins- och optionsmarknaderna.av

I tabell 4.3 nedan redovisas obligationsmarknauen siffror de senaster
åren. ingår såledesDär inte företagens eller kommunernas mycket om-
fattande direktupplåning på penningmarknaden via certifikatspro-egna
gram.
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Miljarder kr4.3 Obligationsmarknaden.Tabell

StällningStockförändringLåntagare
slutetvid
19871986 19871985 av

32035 0Staten 8
142 0lKommuner

37870 45Bostadsinstitut 40
86997Företag. övrigt

79816 5456 lTOTA LT

Kalla: Riksbanken

då i första handmellanhandsinstituten,Det uppenbart ochär att staten
obligationsmark-den svenskabostadsinstituten, har kommit domineraatt

ha kontinu-låntagarenaden. Genom dessa i princip år att;ut ensamma om
på långa mark-tillgodoses denerliga, finansieringsbehov löpandestora som

låneinstrument. Viduppnår de särklassig likviditet i sinanaden, närmasten
långfristigaden utelöpande stockenslutet 1987 uppgick statspapperavav

för 378 mdr kr. Detta320 bostadsobligationerna svaradetill mdr kr. medan
°o.bostadsinstituten 47marknadsandel 40 °o och förför statengav en av

terminsmarknaderbåde finns fungerandeFör och bostadspapper attstats-
obligationertillgå. utbudet gamlaDet bör vidare understrykas att repre-av

posi-nivåer direktavkastning, vilketlöptider förvariationer i ochsenterar
på mark-låntagarnas konkurrenspositionpåverkartivt omsättningen och

naden.
Övriga motsvarande utprägladetillgodogöra sigsektorer kan inte stor-

Direktupplåningen långapå obligationsmarknaden.driftsfördelar mot pap-
under denockså såväl företag kommunerfallit tillbaka förhar somper

förklaringsfaktorEn viktigperioden marknadsorientering. är attsenaste av
efter tidigare snabbadeni de stagnerande energiinvesteringarnasöka

kårnkraftsutbyggnaden. har vidare i kraftFöretagenvattenkrafts- och av
aktiemark-på utlandsmarknader,attraktiva alternativgod likviditet och

upplåningsbehov obli-haft begränsadenader och certifikatsmarknader mot
för sigstår de flesta företag och kommunergationer. dock ärKvar att var

höga transaktions-små, låntagare därförrelativt sporadiska mötersom
obligationsupplåningen.till denkostnader i anslutning egna

omläggningPenningpolitikens4.3

finansieringsbehov ochföregående redogjort för hurKommittén har i det
Introduktionenpå kreditmarknaden.successivt ändratsfinansieringsformer

fungerande andrahandsmark-effektivare instrument och välteknik,av ny
minst för statsskuldspo-vidgat handlingsutrymme, intenader har skapat ett

penningpolitiken orienteratsmed denna utveckling harlitiken. Parallellt om
och marknadsanpassats.

påpå tillgångengradstyrning i högriksbankensTidigare inriktades
organi-för deplaceringsbestämmelserutlåningsregleringar ochkrediter via
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effekterRegleringsåtgärdernaspå marknaden.utbudserade institutens av-
den totalaandelreguljära institutensdei takt medemellertid att avtog

reducerades.kreditförmedlingen
struktu-institutionelladentenderadeKonkurrenshindren att permanenta

ökadikreditströmmarnasamtidigtmarknadsavsnittolikainom somren
öppnades bl.Under sjuttiotaletutsträckning sökte sig vägar. a. nyanya

betydel-kreditmarknadensgråoch denutomlandsfinansieringsmöjligheter
tyngdpunktsför-växte framgått ytterligareskeddeåttiotaletUnder somse

utveckling.framväxt ochvärdepappersmarknadernasskjutningar genom
möj-ändrats ochpenningpolitiken har härigenomförFörutsättningarna

hari ekonominkreditutbudetreglerapå verkningsfulltligheterna sättatt ett
likviditet.:-ochgenerellariksbankensstället det ränte-allt I ärsämre.ansetts
marknads-viaRiksbanken kanförgrunden.åtgärder kommit istyrande som

värdepapper elleroch försäljningardvs. köpoperationer olika slag, avav
påverka de kortarepor, delss. k.återköpsavtallånetransaktioner via

banksystemet.inivå, likviditetendelsmarknadsräntornas direkta styra
restriktioneroch dedet prisochbehov kassareserverBankernas somav

i dettacentralbankenidessa äråtkomlighetengäller för sam-reserverav
något betydelsefullt.mycketmanhang

obegränsadtillgång i principtilltraditionellt haftharBankerna upp-en
k.infördes dock1985 räntetrap-slutetlåningsrätt i riksbanken. Mot en s.av
lånar destobankupplåning, innebärvilkenför institutens att mer enpa

finansiering. Effektendenna räntetrap-marginalkostnaden förhögre blir av
banksys-tillämpar förriksbankenockså kassakvotskravdeförstärks avpan

riksbanken.hålls iräntelöst4 °o förbindelsernatemet av
förförfogarriksbanken övermarknadskonforma instrumentBland de att

återfinns valuta-penningmarknadsräntorna ävenochlikviditetslägetstyra
isamordnasoperationerochmarknadsinterventionerna. Interna externa nu

upprätthålla fastmålPenningpolitikens primärautsträckning. ärökad att en
utländska valutor.handelsvägd korgväxelkurs gentemot aven

reglerings-de tidigaresnabb takt de flestaåren har iUnder de senaste av
är4.1. lagändringse fig. Genomavskaffatskreditmarknadeninslagen

etablering-utländskabankmarknaden förockså den svenskaöppnades1985
framförtillämpningvalutaregleringensvidare skett iAnpassningar harar.

lån från utlandetvia finansiellaingående kapitalrörelserolikaallt vad gäller
förvärvför utlänningarsRestriktionemaaktier.försäljningar svenskaoch av

hållits oför-har docksvenska värdepapperräntebärandehandel medoch
utgående kapital-också regleringenväsentligti alltändrade. Detta gäller av

riks-utländsk valuta,på portföljplaceringar i ävenrörelser och omsynen
fastighetsköp ipå företagensreglerna förpå tid lättatbanken ut-senare

påaktier siktutländskavalutainlänningars förvärvaviseratlandet och att av
fria.skall släppas

gråmarkna-kreditmarknadens utveckling ochingående diskussionFör ommeren
marknad.organiseradoch icke-organiseradavsnitt 51bilagabetydelse,dens se
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Figur 4.1 Penningpolitikens åromläggning under senare

Riksbankensavregleringar Introduktionen av
vissainstrument

Bankernas inlånings- 1978-
räntor
Räntesättningen vid 1980 Bankcertiñkat- -
emissioner industri-av
obligationer
Försäkringsbolagens 1982 Statsskuldväxlar- -
utlåningsräntor
Bankernas likviditets- 1983 Riksobligationer~ -
kvoter
Bankernasutlånings- 1985 Räntetrappa för bankernas- -

lånräntor i riksbanken
Utlâningstaken för ban- 1985 Terminskontrakt i— —
ker, finansbolag och räntebärande papper
bostadsinstitut
Placeringsplikten för 1986 Ränteoptioner- -
försäkringsinstituten

Visserligen har bankernas roll direkta kreditgivare på kreditmarknadensom
till viss del minskat i betydelse, detta har hittills inte inneburit någonmen
märkbar försvagning penningpolitisk Påsynpunkt. traditionellt fyllersättur
bankmarknaden den viktiga funktionen kanal för den ekonomiskaatt vara
politiken, mellan riksbanken och penningmarknaden. Med hjälpnumera av

påverkarmarknadsoperationerna riksbanken effektivt bankernas behov av
kassareserver och har prissättningsmekanismenräntetrappan förgenom
dessa utvecklats. Räntevillkoren för bankernas upplåning i riks-reserver

fårbanken relativt snabbt helagenomslag penningmarknaden, till följdöver
de korta räntebindningstiderna och känsligheten från aktörernas sida förav

förändringar i relativa avkastningar.
Det kan denna bakgrund hävdas de problem framväxtenmot att som av

helt finansiell miljö skapar för penningpolitiken mindre denrören ny
löpande likviditetsstyrning fråganoch iränte- växande grad rörmen om
marknadens stabilitet och centralbankens of lastlendersom re-ansvar

påsort. Särskilt marknader befinner i snabbsig omvandling ochsom
manexpansion kan förvänta överslag vad gäller riskbenägenheter och bris-

framförhållning fråni såväl myndigheter institutioner. Detter ärsom ex.
förenat svårighetermed uppenbara överblicka och hantera de komplexaatt

för finansiell förmedling byggts utanför bankerna.system som upp
Vid förtroendekris, nationellt ellerstörre internationellt, kan kredit-en

värdigheten låntagargrupperhos viktiga rubbas och kedjereaktion ut-en
ocksålösas där bankernas Påställning hotas. det internationella planet kan

hårtplötsligt förvärrad skuldkris för de belastade i Latina-staternaex. en
merika och tredje världen tänkbar utlösande faktor. Likviditetenvara en
kan snabbt visa sig otillräcklig och tvinga centralbankerna till samlatett
agerande för bistå marknaderna med likviditetsstöd. Mer frekvent före-att
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kommande dock de störningarär har sin grund nationella mark-som
nader, i enskilda instituts riskexponering och solvensproblem. Här kommer
frågan offentligt skydd kontra marknadens utslagning i annorlundaettom
läge.

Grundregeln för de flesta centralbanker uppträder lenderär att man som
of last endast solventa banker. lånDe lämnas skall haresort gentemot som
karaktären Iikviditetstöd, inte förlusttäckning förhindrarrentav som en
naturligt utslagningsprocess bland eller mindre insolventa aktörer.mer

återhållsamhetDenna i de offentliga utfästelserna stöd betraktasom som en
nödvändig förutsättning för inte marknadens disciplin och riskmed-att
vetenhet skall äventyras.

Varken på det nationella eller internationella planet har myndigheternas
framförhållning och tillsynsformer hittills till de årensanpassats senaste
snabba utveckling. Tillsynsfrågorna har dock kommit i förgrunden och det
internationella samarbetet förstärkts.har För Sveriges vidkommande berör
dessa frågor såväl bankinspektionen riksbanken. Det i praktikenärsom
fråga bygga kreditinstitutens rapporteringssystem förstärkaochatt utom
den övervakning påsikte riskhanteringen och marknadernas stabili-tarsom

pågårBl. intensivt arbete vad gäller harmonisera kapitaltäck-tet. ett atta.
ningskraven bådeinternationellt, det gäller inom institutensnär poster
balanser och åtaganden ligger utanför balansräkningarna. detIsom senare
fallet frågadet utökade krav påär kapitaltäckning för de riskerom som
uppkommer i anslutning till förmedlingsaffärer, garantigivning, market-
maker åtaganden Koncentrationen kredit- och marknadsrisker tillosv. av
de och internationellt aktiva instituten uppmärksammas särskilt.stora

4.4 Förändringar i institutionella mönster

och marknadsandelar

Förskjutningen i kreditströmmarna och utvecklingen andelsmåssigtmot en
växande värdepappersbaserad kreditförmedling illustreras i diagrammet ne-
dan hur vissaöver placeringsformer kapitalmarknaden utvecklats. Där
redovisas fallande andel för de k. penningmängdsinstrumenten underen s.
IO-årsperioden fram 1985, dvs. för andelen bankinlåningsedlar,o. m.
och bankcertifikat den totala förmögenhetsstocken i ekonomin. Värde-av

Övrigapappersandelen obligationer aktieroch har istället ökat kraftigt.
placeringsformer fallandeutgör restpost i diagramet. Härstoren men
ingår bl. direkta lån, handelskrediter och försäkringssparande. Vida. ut-
gången år 1985 svarade dessa övriga placeringsformer för andelav en av
57 %. Penningmängdsinstrumenten och värdepappren svarade för 11 °o

32 %.resp.
Av diagrammet kan inte utläsa förhållandevisoväntat för-man stora

skjutningar årenunder på åttiotalet. Värdepapper har i viss utsträckning
undanträngt bankinlåning och reversutlåning i konkurrensen place-om

ringsformerna på marknaden. Denna securitization har dockprocess av
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generelltkreditmarknadenpårollinstitutensfinansielladeinneburitinte att
be-ändradetill desiggradihar högInstitutenminskat. anpassatsett

balansom-samladeDenverksamhetsinriktningen.breddatochtingelserna
vidkr.500 mdr2tillår fördubblats, ut-närmarefemslutningen har

gången 1987.av

Placeringsformerpå kapilalmarknaden.Diagram 4.l
Andelar i %
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År198519801975

Lån,E Penningmängdsinstrument övrigtVärdepapper a
kreditmarknaden bilaga 1Utvecklingen den svenskaBörje Kragh:Källa:

Tabell 4.4 Finansinstitutens marknadsandelar och balansomslutning vid slutet av
år.respektive Procent, totalt mdr kräven

1980 1985 1987
Banker totalt 47 43 40

Affärsbanker 31 29 27
Sparbankssektor 13 l 1 10
Föreningsbankssektor 3 3 3

Finansbolag 3 5 6
Mellanhandsinstitut 22 24 27
Fondkommissionsbolag 0 3 2
Försäkringsbolag 11 12 13
AP-fonden 17 13 12
Totalt °o 100 100 100

mdr 963 1856 2 448
Källa: Riksbanken
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såväl vadhårdnatkonkurrenssituationenuppenbartbankerna detFör är att
Marknads-kreditgivning.medelanskaffningövriginlåning ochgäller som
40 % framfrån 47 tillfallitbalansomslutning, harefterandelen, mätt

kanaliserasiekonominlikviditetshanteringen iSparandet och1987.0. m.
frånKonkurrensenvia bankerna.tidigareutsträckning tmindre än ex pen-

åtgärdersparstimulerandefrånocholika slagningmarknadsinstrument av
medelanskaff-fördyrat bankernasochförändratallemanskonton, hartyp

förfrånInlåningen allmänhetenåttiotalet.funding underning nusvarar
inledning.°o vid 80-taletsdrygt 60skulder50 % bankernasomkring motav

kreditgivningen idettillgångarnas fördelningpå samlade ärdeSer man
place-tillbakagång och därutövermarkantuppvisarsvenska kronor ensom

finansinstitut,andrautlåningen tillökarI ställetiringarna statspapper.
kraftigt.utländsk valuta,ikreditgivningenliksom

år. mdrtotalt ävenrespektive Procent,tillgångar slutetvid4.5 BankernasTabell av
kr

19871980 1985

9 512Statspapper
91212Bostadsobligationer

373345krUtlåning i svenska
12126utländsk valutaUtlåning i
1485finansinstitutSvenska
23Övriga 2620tillgångar

100100100%Totalt
977791452mdr

RiksbankenKälla:

Statskuldpolitikens omläggning, liksom certifikatbaserad penningmark-
nadsupplåning från såledesföretags- och kommunsektorn, har tydligaavsatt
spår bankernas balanseri och resulterat i bortfall. Ser till bankmark-man
nadens finansiella tjänster någoti vidare bemärkelse finner dock atten man
instituten de upplåningsformerna.mycket aktivt kunnat delta i Dettanya
har skett emissionsinstitut på primärmarknaden och därutöver i rollensom

påmarket maker sekundärmarknaden. härvid fråga be-Det ärsom om
förmedlingstjänster från åtagandentydande bankernas sida och utanför

balansräkningarna, inte beaktas i redovisningensom ovan.
vidaresecuritization ärsvenska attför denUtmärkande processen av
budgetfi-buritshittillsräntebärande statensvad gällerden upp avpapper
bostads-harFramför alltmellanhandsinstituten.nansiering och därutöver av

finansieraråren institutenochdekreditgivningsininstituten ökat senaste
obligationsmark-ochpå penning-marknadsinstrumentolikasig främst med
gradhögi mycketsin delhar för penetreratIndustriföretagennaden.

kommissionärer ochfondkommissionsbolagen haraktiemarknaden och som
exempel-här närmastvärdepappersplaceringarfinansiärer gynnats av enav

börsnedgången slutetföljdåttiotalet. Som motkursuppgång underlös en av
vilketväsentligt,balanserfondkommissionsbolagensbantades dock1987av

4.4.i tabellmarknadsandelarnaredovisningenåterspeglas iockså av
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För finansbolagen frågadetär fortgående expansion. Marknads-om en
andelen, efter balansomslutning,mätt har fördubblats till 6 % under perio-
den 1980-1987. Ser uteslutande till bolagens samlade andel totalman av
utlåning på kreditmarknaden i svenska kronor nådde denna år 1987
12 %. Tidigare finansbolagens utlåning i hög grad inriktad före-var mot

kan omkringtagen, hälften lånestocken hänföras till hushål-men numera av
len. Vid utgången år 1987 fanns totalt 278 verksamma finansbolag.av
Denna siffra kan jämföras med 1975.79 vid utgången av

Diagram 4.2 Ullåning till allmänheteni svenskakronor. Andel uteståendestock vidav
slutet âr.av resp.
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578 634 783466 523totalt mdr kr 900422

E Finansbolag
Bostadsinstitut
Bankerfl

Källa: Riksbanken

Begreppetfinansbolagintroduceradesformellt först i och med FiL:s tillkomst 1980.
Tidigare användesbeteckningen finansieringsföretagför motsvarandebolag.
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Finansbolagen hör till de institut, utanför banker,gruppen som genom
penningmarknadens framväxt och den hårdare konkurrensen mellan olika
placeringsformer, påtagligt förbättrat sin fundingsituation. För bolagens
marknadsbevis upplåningsvillkorenår ofta obetydligt desämre änex.

gäller för bankcertifikaten. Vidare har finansbolagens verksamhet intesom
kringgärdats med långtgåendelika bestämmelser och regleringar som ex.
gällt för bankerna. Detta viktig förklaringär till den snabba expansionenen
allt sedan sjuttiotalet. En förklaring ligger i sektorns mycket blanda-annan
de struktur, dels vad gäller produktion och distribution finansiella tjäns-av

dels vad gäller institutenster storlek. I finansbolagens utbud ingår förutom
kreditgivning, leasing och factoring också rådgivning, datatjänster och an-

administrativ service liksom ägarinsatser varierande slag.nan av
Försäkringsinstituten har för viss tillbakagångsammantaget svarat en

under åttiotalet. Detta förklaras i sin helhet sparandeminskningar inomav
ATP-systemet. Uppbyggnaden AP-fonden kulminerade under sjuttiota-av
let. När tillåggspensionssystemet sig fullfunktionsstadiumnärmar ettnu
faller AP-fondens överskott successivt i takt med de ökande pensionsbe-
talningarna. De privata försäkringsbolagen expanderar dock sina andelar på
marknaden och har tillsammans drygt 13%, efter institutens balans-mätt
omslutning. De årens höga realränta har haftsenaste inverkan pågynnsam
kapitalförvaltningen i bolagen. Stora överskott har kunnat fonderas och
placeringstillväxten har varit betydande.

Strukturomvandlingen åttiotaletunder domineras därmed finansbola-av
och mellanhandsinstitutens tillväxt och parallell tillbakagång förgens en

bankerna, andelar den institutionellasett marknadens omslutning.som av
Det sig för bankernasrör del i hög grad konkurrens från finan-om
sieringsforrner med gällande regler inte inom de balanserna,som ryms egna
bl. leasing, riskkapitalsatsningar långfristigoch kreditgivning till fasta.
ränta. Vidgar perspektivet till gälla bankkoncerner blir dock mark-attman
nadsandelsbilden annorlunda.

Av finansbolagens samlade balansomslutning på 156 mdr kr. vid ut-ca
gången 1987, svarade bankägda bolag för 54 mdr eller drygt tredjedel.av en
Ser till mellanhandsinstituten motsvarande indirekta bankandelman var

50%,över eller 368 mdr kr.strax totalt 652 mdr. Till den marknadsandelav
40 % redovisades för bankerna tabell 4.4, kan därför läggassom ovan

ytterligare 17 procentenheter; från mellanhandsinstituten och från15 finans-
bolagen Direkt indirektoch svarade således bankerna på koncernbasis
för 57 °o finansinstitutens balansomslutning vid utgången 1987. Den-av av

andel år något1980 omkring 60%, vilketstörre, dock knappast kanna var
uttryck för försvagad marknadsposition denna betraktasnärses som en

utifrån den samlade koncernnivån.
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Procentuellaår.vid slutetmarknadsandelarBankkoncernemas respTabell 4.6 av
balansomslutningtotalamarknadensinstitutionelladenandelar av

198719851980
404347Banker
222finansbolagBankägda

151211mellanhandsinstitutBankägda

beräknadMarknadsandel
575760koncernbasis

100100100°ototaltFinansinstituten
2 4488561963krmdr

RiksbankenKälla:

förinomverksamhetsinriktningarkombinera olikaMöjligheterna ramenatt
ibankernabetydelsefulla försåledes varitharfinansiella koncerner meren

styrkeför-för derollspelarmiljö. Koncernernakonkurrensutsatt storen
understrykerDekreditmarknaden.påutvecklashållanden successivtsom

förgälleri nulägetkoncentrationsgrad redanmycket högadennärmast som
vidkommande.svenskt

storbankerfåtalgraddomineras i högmarknadsbildensvenska ettDen av
påtagligsärskiltDominansenkoncernbildningar. ärmed respektive om man

värdepappersaktiviteterstorkundsmarknaden, därtill konkurrensen omser
småroll. Deavgörandemarknader spelarpå utländskafinansieringoch en

många regionaltochprovinsbankernadäriblandmedelstora instituten,och
rörelsein-ochstrukturfortfarandesparbanker,verksamma representerar en

dockkaraktäristiskt drag ärtraditionell. Ettförhållandevisriktning ärsom
sparbankerAntaletsparbankssektorn.pågår inomfusionsaktivitetden som

perspekti-Vidgar70-talets mitt.sedansamgående halveratshar mangenom
finansiella verksam-också denomfattabankssektorntill vid sidanvet att av

förstärksförsäkringssektor,offentlig ytter-privat ochsker inomhet som
konkurrens-viktigtmycketstorskaligheten utgörligare intrycket ettattav

kreditmarknadssegment.på fleramedel tunga

1986-12-31perkoncentration inom vissa institutgrupper4.7 GradenTabell av

dezAndel förAmal Till-
10gångar 5 störstainstitut största
°okr °omdr

262 9582655Affärsbanker
7258119 174Sparbanker
94594212Föreningsbanker

26 41122230Finansbolag
988543012Bostadsinstitut
80575322Fondkommissionsbolag
9074315524Försäkringsbolag

2841PensionsfondenAllmänna --
femdeexempelvistillgångarnas fördelning,Koncentrationsgraden härspeglas av

82 %.tillgångarsamladesektornsandelaffärsbankernasstörsta av
1986-12-312 perutlandsägdabankernyetablerade12Inkl

RiksbankenKälla:
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strukturreglerKreditmarknadens5

regleringar5.1 Behovet av

kreditmarknadsregleringar,försvårt renodla motivenDet kan att varevara
Somerfarenheter.till historiskahänvisasig principiellt eller attgenom

kreditmarknadensredovisningframgått inledandekommitténs upp-avav
går betydligtfråga regelsystemdetbyggnad och struktur, är ett somom

ochpå exempelvisnödvändigtnormaltlängre vadän varu-ansessom
tjänstemarknader.

strikta säkerhets-för de relativtutgångspunkt vad motivenEn gäller
gäller iolika slag. Dettabristerfinansiella marknader harreglerna är att av

de kom-i övrigt,också marknadsekonomingenerellt föroch för sig men
på det finan-särskilt allvarligamedför blirplikationer marknadsbristerna

för det all-skyddsvärda funktionerområdet. specielltsiella Detta rymmer
3.3. grundläggandeavsnitt EttJfr diskussionen iför enskilda.ochmänna

och spelreglerrollfördelningövergripandekreditmarknadenskrav är att
informationsspridninggenomlysning,förutsättningar förskall godaskapa

betydelsesärskildekonomin. Avi den finansiellaoch allsidig riskhantering
grund denpå bankmarknaden kaninsättarskyddetär tryggasatt av

inlåning på räkning ochråder allmänhetensmellandirekta koppling som
Trovär-betalningssystemet.funktion inomlikviditetsskapandebankernas

får rubbas.intebetalningssystemetdigheten hos kredit- och
ekonomisk politik iEn komplikation i sammanhanget är stor ut-att

därmed arbetatvingaskreditmarknaden. Aktöremasträckning bedrivs via
åtgärdermyndigheternasunder speciell Detta gäller närosäkerhet. även

politiken kanekonomiskamarknadskonforma. Denklassificeras ex.som
växelkursvariationer ochtillpåverka och upphovinflationsförväntningar ge

finansielladebehovräntevariationer, i sin skapar atttur anpassaavsom
finansielltalarpå Manriskerna marknaden.portföljerna och omfördela om

matchningstekniker föringår olikaplanering i olika former. Där ex.
optioner Dehedging med terminer ochtillgångar och skulder, säkring osv.

begränsa riskerutnyttjas för sprida ochinstrument härvid primärt attsom
långtgående risktaganden i avkast-också tillgivetvis användaskan mer

regleringsinslag föraktualiserakanningshöjande syfte, vilket i sin tur nya
vissa finansiella institut.typer av

ekonomiskadel dencentralolika formerBeskattning i utgör en av
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resursallokering ochutformning påverkar bl.politiken. Skattesystemets a.
olikaSkillnader beskattning mellaninkomstfördelning i ekonomin. i spar-

förändringarockså upphov till strukturellaformer eller mellan aktörer ger
sparformer ellerpå Så vissa marknadenskreditmarknaden. kan ex. av

andra missgynnas.finanspolitiska ingreppen medankanaler degynnas av
politik,neutral ekonomiskMöjligheterna åstadkomma för marknadenatt en

avgifter ochkomplexa skatter,inom för de nuvarande systemen avramen
begränsadesubventioner, i praktikenär ytterst

Bedömningen kreditinstitutens riskbärareroll intermediärer ochav som
på marknaden får således fråni ljuset kraven samhällets sida harattses av

karaktär icke-finansielladet gäller instituten jämfört mednärannan ex.
företag. insättarskydd låntagar-Skyddsintressena för den enskilde och

gårskydd framgått konsumentskydd påbetydligt längre normaltänsom
och tjänstemarknader. För effektiviteten i marknadsekonomin spelarvaru-

de finansiella påinstituten avgörande roll. Samhällets uttalade kraven
stabilitet och funktionsduglighet inom kredit- och betalningsväsendet gör

tillåtsmarknadskrafterna vanligen inte fulltverkaatt ut.
åtföljandemed kollapsDet kan hävdas bankkris,störreatt avex. en
så socialamed ochvitala delar betalningssystemet, förenadär storaav

särskilda säkerhetsregler iekonomiska kostnader det motiverat medäratt
frånocksåförebyggande syfte. Därutöver har det varit strävan sam-en
på andraslå långivarnas låntagarnas säkerhethällets sida vakt ochatt om

område.på bostadsfinansieringenskreditmarknadsavsnitt, exempelvis
finnsDet andra på fråganprincipiella aspekter speciella struk-även om

påturregler kreditmarknaden. storskalefördelarExistensen ochav monopo-
liseringstendenser kan begränsa snedvrida påoch konkurrensen markna-
den. Emellertid inte mycket kostnadsstrukturskillnaden ivet man om
mellan kreditinstitut olika storleksordning och verksamhetsinriktning.av
Det kan finnas små,kostnadsfördelar för relativt specialiserade enheter
likaväl för konglomerat universalbanker, finansiella koncernerstorasom
osv.. Härvidlag skiljer sig troligen inte kreditinstituten från andranämnvärt
slags företagsbildningar i ekonomin.

kreditmark-faktum ransoneringar och regleringsinslag präglatDet att
nadsutvecklingeri i sigända fram till mitten 80-talet kan rymma enav

marknads-pågående ickeförklaring den strukturomvandlingen. Detill
följd årunderkonforma regleringarna och etableringshindren har en av

Avregleringspoliti-tenderat den institutionella strukturen.att permanenta
då konkurrenshin-allt flerken därför betydelse struktursynpunkthar en ur

omvand-strukturellader och etableringshinder härigenom avvecklas. Den
kreditmarknaden bliråren påbörjats på den svenskaling de senastesom

styrd.och administrativtmarknadsorienteringen mindre artificiellgenom
marknadskrafterna,å för friarefinns andra sidan inga belägg deDet att

finansiella in-återhållande på färre ochverkar utvecklingen störremot

återverkningar kreditmarknaden bl.diskussion skattesystemetsFör se a.omen
6.2.kreditpolitik avsnittSOU 1982:52En effektivare
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förutsättning förstitutioner, sig nationellt eller internationellt. Envare
instituten och de finansiella kon-detta skulle nämligen de störreattvara

effektivitet marknaden jämfört med deglomeraten uppvisade sämreen
små, Så intespecialiserade enheterna. har hittills visat sig fallet. Detvara

långt driven självförstöran-kan befaras mycket konkurrens hartvärtom att
påde för stabiliteteninslag, i längre perspektiv kan till skadaettsom vara

viktiga Utgångspunkten då kreditinsti-kreditmarknaden. ärsegment attav
hård samtidigtunder konkurrens tvingas öka riskexponeringarnatuten som

försvåras. utslagnings-kapitaluppbyggnaden Konkurrensen driver fram en
och koncentrationsprocess, givetvis kan beröra banker likavälsom som
andra kategorier institut.

låtaMan skulle i och för sig kunna banker i konkurs på det sätt som
påsker med vanliga företag och tjänstemarknaderna. Denna parallellvaru-

gäller dock bara fallissemanget och förtroendekrisen kan begränsas tillom
enstaka insolventa bankinstitut. förRiskerna allmän panikpridningen mer
och försvagning måstedet finansiella alltid vilketvägassystemetav
kommittén tidigare skiljer frånbetonat. Bankerna sig vanliga företag bl. a.
därigenom deras inlåningskulder i regel kortfristiga till-är änatt mer
gångarna. Just kortfristigheten härvidlag och substituerbarheten mellan
fordringar på olika institut banksystemet i sin helhet riskerargör att att
drabbas störningar frånkanske primärt solvensproblem iav som emanerar

enskilt institut.ett
alltså väljer förhållande-Det finns flera skäl till samhället användaatt att

vis strikta regleringar för kreditinstitutens verksamheter, inte minst för
banksektorns vidkommande. Omsorgen stabiliteten och funktionsdug-om
ligheten framgått, avgörande för existensspelar, roll regelsystemenssom en
och för grundläggande rollfördelning olika institutgruppermellanatt en
upprätthålls. Till del det fråga med olika insatser begränsaärstor attom
institutens risktagande ocheller minimiera effekterna vad kan be-av som
traktas måste påöverdrivet risktagande. Vidare kravet genomlysningsom
och informationsspridning för kreditmarknadenstillgodoses. Av viktstor
effektivitet tjänster instituten bjuder karaktäristikde harär att utsom en
och prissättning tillräckligt tydlig i olika lägen.ären som

Frågan då åtgärdervilka reglerande särskilt intresse i dettaär ärsom av
från behövasammanhang. Kommittén bortser här de regelsystem kansom

typligga till grund för riksbankens penningpolitik likviditetskvoter, kassa-
påkrav osv.. auktori-De möjligheter i det följande diskuteras kravärsom

sation, kapitaltäckningsregler ocholika former fallissemangförsäkring,av
garantier från of resort.centralbanken lender lastsom

utsträckningvissMetoderna kan enligt kommitténs uppfattning i somses
ochauktorisationsprövningkomplementära. illustreras bl. denDetta a. av

kanSäkerhetsreglernade kapitaltäckningskrav bankerna möter. sessom
tillhandahållaocksådirekt förutsättning för samhället skallattsom en

vid kris-offentliga likviditetsreserver. Eventuella räddningsoperationer ett
läge därigenom till minimum.kan begränsas ett
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och auktorisation5.1.1 Insyn
under fullständigkunde bedrivasverksamheterOm kreditinstitutens ge-

egentligen inte behövasinformationsspridning skulle detochnomlysning
riskta-manifesteratrisktagande. Ett högtåtgärder överdrivetsärskilda mot

påkapitalanskaffningifrågavarande institutsgande skulle fördyra en per-
lån-förFörhållandet uppenbartskullemarknad.fekt fungerande vara

Någraskyddsbehov.ha särskildadärför inte skullegivarna, ansessom
hel-fallissemang borde detfrån högrisktagande institutsspridningseffekter

förut-kundefråga marknadsmekanismernabli eftersominte behövaler om
lämpliga riskbärare.riskerna tilleffektivt spridasättas

beroende bl.fullständig,intei praktikeninformationenMen är a.
in-bearbetningförförutsättningarvarierandegenomlysning,bristande av

asymmetrisk.därförInformationenSekretessregler ärolikaformation, osv.
bankeninformationmindre änmycketbank harLångivarna till ex.en

tillinte kommerrisktagande,motiveras tilldärförsjälv. Banken kan ett som
risktagandeLångt drivetpå inlåningssidan.någon riskpremieuttryck i

ställasdels börkravlångivarnas medel. Slutsatsen ärtill slut attäventyrar
kreditmarknaden, delspåverkarfrån institutinformation derelevant som

Sådana kravfrån sida.samhälletsolika formerkontroll ipå tillsyn och
rörelsereglerspecifikaockså användningenvidaktualiseras sommerav

effekterskydda förrisktagande ochlångt drivettill förebyggasyftar avatt
detta.

professiona-sökandespå auktorisationgrundläggande kravenDe avser
ochi olika tiderkapital. Därtill harminimumoch ryktelism egetsamt ett av

dokumenteratetableringvissländer bl.olika prövats motsvarar ettoma. en
hållnadessa allmäntBakomallmänt intresse.eller tillgodoserbehov ett

överetablering.risker förföreställningarhar bl. legatkrav oma.
tendensermonopolbildningar ochleda tillemellertidInträdesspärrar kan

ocksåbankväsende. Detlands ärbeträffandetill överbeskydd, ettex.
kriterium församhällsnyttansvårt precisera innebördenatt ensomav

i riktninggår följaktligenunder tidUtveckligenetableringskontroll. senare
hindrar inteavseende.i detta Dettauppluckring reglerna attmot aven

de konkretaändå uppställas iauktorisationskrav kanförhållandevis höga
grundläggande aspekternadå derörandeetableringssammanhangen, främst

Soliditet.på lämplighet ochsökandens

Försäkringssystem1

enstaka banks fallisse-försäkringssystem skydd exempelvisEtt motsom en
på principieller allmän bankkollaps skulle kunnamot arrangerasmang

bank skulle dettaförsäkringar huvud Försätt över taget. ensamma som
riskrelaterad med hänsyn tillinnebära försäkringspremien och sattatt var

sådanportföljsammansättningen. Enstorleken på det kapitalet och tillegna
hålla risktagande.utformning skulle tendera bankensatt nere
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Det har dock visats sig förenat med svårigheter konstruerastora attvara
avgiftsstruktur differentieringden nödvändig förär atten som rymmer som

fullt portfölj detsamma dematcha instituts gäller för övrigt längreut ett -
fram diskuterade kapitaltäckningsreglerna avsnitt 5.1.3. Liknande pro-

ocksåblem finns inom försäkringsområden. sammanhangetandra En i
svårighetviktig kreditinstitut ändrabanker och andra snabbt kan sinär att

riskexponering. därförKontrollen behöver fortlöpande och helom-göras
måstefattande. Vidare nå tillanslutningstor systemet.man en

mångaDet finns olika försäkringssystem. kanvarianter Premienav vara
enhetlig riskrelaterad.eller Försäkringen kan heltäckande eller be-vara
gränsad med institutens förbindelser.avseende Finansieringen kan ar-

med eller fonderingar, i offentlig i regi.eller privat För-utanrangeras
frivilligsäkringen kan obligatorisk ellervara

ända sedanmånga Staternaländer i FörentaDepositaförsäkring finns i -
försäk-och BelgienStorbritannien, Kanada ärStaterna,1933. I Förenta

Frankrike detNederländerna ochVästtyskland, ärstatligt. Iringssystemet
maximerade. I allaregelkollektivt. försäkrade beloppen iDeprivat är

gäller Detförsäkringen inteovanför vilketmaximibeloppstadgassystem
Dåicke-fonderadebåde fonderade ochfinns vidare, system.nämnts,som

relationotillräckliga ifall visat sig heltfonder har dessa i de flestadet finns
därför konstateraåtaganden. allmänt kanpotentiella Renttill attman

bankmarknaderna förutsät-för exempelvisheltäckande försäkringssystem
centralbanksuppbackning ioch diskretionärexistensen implicitter enav

5.1.4.se vidare avsnittverkliga krissituationer.
siginförts använderförsäkringssystemalla de länder därI ett av enman

alltså oberoendefee.flat Avgiftendespositaenhetenhetspremie ärper
ingenting för bankendärförrisktagande. Det kostarbankens solvens ochav

risker.vinstgivandeoch potentielltförsäkringspremier högaräknat i att ta
måste därförförsäkringssystemet. Dettai sista handFörlusterna betalas av

slagi hög gradplaceringsvillkor,med kontroller ochkompletteras sammaav
deminstbankförsäkringar. Intei länderanvänder sig utanman avsom

iövervakningskrav,just dettahar visaterfarenheternaamerikanska att
förbetydande problemenhetspremierna, skaparkombination med de fasta

tillämpningen.försäkringsmodellen vid den praktiska
ochbristerförsäkringslösningarnasnuvarandekring deI diskussionen

ochkompletteringarmöjligheter tillhar olikaeffektivitetsproblem anpass-
förhållandevis hel-övergång från nuvarandeförts fram. Hit hörningar en
försäkringssystemförsäkringsskydd. Ettpartiellatäckande tillsystem mer

basskydd för vissadetden meningenpartiellt ikan ettatt gervaraex.
potenti-varvid dedepositainnehavaredepositioner ochsärskilt skyddsvärda

för-diskussionförsäkring. utförligInsättarskydd EnSe bilaga 3även avgenom
Kredit-fl.:finns vidare i Lars Hörngrensäkringssystemensför- och nackdelar m.

1987 i kap.marknadensspelregler SNS förlag
2 10000tilltill 75 % belopp maximerattäcks i Storbritannien förlustT. etten avex.

på till 100000 dollar.pund. I USA omfattar skyddet insättningar upp



164 Kreditmarknadens strukturregler sou 1933;29

åtagandenaella begränsas. Man kan också tänka sig försäkringar i regiegen
för icke-banker, inte förses med andra skyddsnät. Själva betalningssys-som

kan behöva försäkringsskyddtemet behov ökar månett i denett som—
transfereringar och clearing förläggs utanför det egentliga banksystemet.
Försäkringssystem kan också behövas för öka stabiliteten på aktie-,att
obligations- och penningmarknaderna.

Sådana partiella försäkringssystem löser emellertid inte problemet med
omfattande betalningskriser och kedjereaktioner i lägenmer utsattasom

kan tänkas drabba det finansiella Detta leder till möjlighetenöversystemet.
i ökad utsträckning använda kaptialtâckningsregleratt instrument försom
främja kreditmarknadens stabilitet och begränsa institutensatt handlings-

frihet och riskbenägenhet. självaI verket kan kapitaltäckningsreglerna ses
försäkringspremienimplicitaett systemsom av

1.3 Kapitaltäckningsregler
Minimiregler för storleken det kapitalbasenkapitalet i kreditinsti-av egna

påkan flera bidra påtill stabilitet och till sund utvecklingsätttuten en
handlings-marknaden. Dels begränsar kapitaltäckingsreglerna institutens

frihet de kostnader följer kostnadermed egenfinansieringengenom som
ökar med riskbenägenheten och avspeglar awägningägarnassom som

mellan avkastning och risknivå. Dels kan kapitaluppbyggnaden reducera
effekterna i läge där för stora risktaganden lett fram till fallisse-ett ett

aktiekapitalet bildar buffert förlusttäckning.vid eventuellt behovmang av
Man kan i detta sammanhang fråga sig kapitaltäckningsregler överom

huvud behöver uppfattas särskilt betungande restriktioner förtaget som
kreditinstituten Såsjälva. skulle fallet det kapitaletex. vara om egna
framstod påtagligt dyrare övrig kapitalanskaffning. Det givetvisän ärsom
möjligt vissa kategorier institut kan behöva betala risk-att extra storen
premie för också såegenkapitalet. Det ofta skattesystemetsär att ut-

Åformning diskriminerar egenkapitalet. andra sidan relativt högborde en
andel egenkapital upplåningkunna öka förtroendet och förbilliga påövrig

riskmedveten marknad. Hos icke-finansiella företag det i allaen synes
händelser inte föreligga någon uttalad motiviation för arbeta med minstaatt

kapitalbasmöjliga
Resonemanget den kapitaltäckning, helt enkeltnärmastovan avser som

relaterar institutens förhållandekapitalbas till balansomslutningen eller i till

Lars Hörngren fl. sid.A.a. 114.m.
2Se framställningen i Stephen M. Schaeffer: The design of bank regulation and
supervision lessonsfrom the theory of finance I Threats Internationalsome to-
Financial Stability. Edited by Portes and Swoboda, Cambridge University Press
1987. Författaren använder uttrycket The bank capital sidpuzzle 101-structure
102.
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upplåningens någotstorlek. finns det underlag för rättHär knappast att
får på erfarenheterfastställa entydiga relationstal bygga historiskaman-

på villkor.och till olika kreditinstitut kommer arbeta ungefär likaatt attse
någon riskrelaterade kapitaltäck-När det gäller bedömningen i meningav

ningsregler finns anledningdet enligt kommitténs uppfattning större att man
går något djupare på principfrågor.in vissa

En anledning kantill riskdifferentierade kapitaltäckningsregler kän-att
i praktikenbelastning för bankerna reglernaär att ut-nas som en ex.

formas arbiträrt. självaDe därför andra reserveringar de bankernaänger
skulle Kapitaltäcknings-valt täckning för olika slag risktagande.som av
reglerna baseras nämligen uppdelning riskklasser. Deten grov pro-

icenttal, placeringarna i varje riskklass kostar i egenkapital, har bästasom
erfarenhetenfall någon relation till historiska

Teoretiskt brukar portföljrisker det slag här ochmätasav som avses,
bedömas efter tillgångsslaghur stabil avkastningen för olika tiden.är över
Ju mindre variationer i avkastningen desto säkrare kan värdet vissav en

riskinnehålletplacering bedömas och Historiska värden kanavgränsas.
användas för olika placeringsformer inbördes rangordning efteratt ge en
risk.

sådanEn rangordning emellertid inte det enda elementet i riskbe-är
dömningen måste ocksåportfölj. Man hänsyn till sambandentaav en
mellan tillgångsslag. tvåportföljens olika Om avkastningarnaex.
tillgångsslag erfarenhetsmässigt tenderar sig i riktning, kanröraatt motsatt
detta förhållande användas för riskutjämning. Risken förknippad med en
viss placering alltsåkan totalt ändra karaktär bedömningen sker inär ett
portföljsammanhang.:

Ytterligare svaghet med de fixa riskkoefficienterna för individuellaen
tillgångsslag de hel klass placeringar inom vilken det kanär att avser en
finnas skala eller mindre utpräglat risktagande. Spännvidden ien av mer
denna skala kan incitament prioritera det högre risktagandet i deattge
billigare riskklasserna utsträcka detta bortom den däroch gräns man

skulle stannat.annars
Kapitaltäckningsreglerna konfronteras alltså med flera problemställning-

Reglerna felaktigtkan avspegla de faktiska eller bankerna självaar. av
förväntade såvälriskerna bristande hänsyn till skillnader, mellangenom

inom klasser placeringar. Vidare kan enkla summeringar in-som av av
dividuella risker missvisande bild differentierad portföljsvälge en av en

riskinnehåll.faktiska faktorer kan ha återverkningari formDessa felallo-av

Ett typiskt exempel den Bank of Englandär använda risk ratio. Iassetav
riskskalan har kommersiella lån advances tagits utgångspunkt och givitssom
vikten 1.0. Guldkantade obligationer gills till månaders18 löptid har viktenupp
0.2 månaderoch 18över vikten 0.5. Högsta vikten placeringar i fast egendomges
property med 2.0. StorbritannienI finns däremot ingen enkel regel om en
minimirelation mellan kapital och balansomslutningen.Bank of England: Theeget

of capital Quarterly Bulletin, September 1980.measurement
3Se Johan Lybeck: Finansstrategi Rabén och Sjögren 1987 sid 165-182.ex.
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ocksåhanddärmed i sistaochpå finansiella marknadernadekeringar av
praktikenihardesto mindreinvesteringar. Ickesamhällets reala stan-man

lösningar.schablonmässigaförhållandevismedför arbetaattnat
enkelhet iochstabilitetprioriteringfrämstDetta förklaras avav en

kapitaltäckningsreglerriskrelateradeStriktframför ackuratess.systemet
ochplaceringsriskernauppdateringfortlöpandeskulle kräva manaven

goderfarenheternapå de historiskaändå säkerskulle inte att gav envara
Omsvårt efter.planerainstabilt, ochskulle blivägledning. Systemet att

olikasamvariation mellantill gradenskulle hänsynreglerna dessutom ta av
ochalltför komplexabliportföljer, skulle reglernatillgångsslzlg i institutens

förtroende reglernagenomskåda, för den allmänhetsvåra inte minstatt vars
vidmakthålla.avseddaär att

kapitaltäckningsregler, behöverarbiträraExisterande, till ganskasynes
hartillkomstluften. Derasgripnadenna skulldock inte för urvara

förhandlingspro-betecknasvad kanutformats närmast som ensomgenom
hand banker ochi förstaväxelverkan mellandialog ochdvs. genom encess,

riskhanteringvad gällerintentionersamhälletstillsynsmyndigheten För att
måste successivtreglernatillgodosesfortlöpande skallsoliditetskravoch

kreditmarknaden.utveckling skerefter den somanpassas

5.1.4 Lender of last resort

kapitaltäckningsreglerförsäkringslösningar och företableringskontroll,För
stabi-garantier förknappast kangenerellt insatsernagäller att geensamma

påstörningar inträffaromfattandelitet och funktionsduglighet om mer
statlig garantid.. måsteYtterstmarknaden typ bankfallissemang o. en
finansiellasammanbrott i detpanikspridning ochbilda barriär mot sy-

centralbankernaexisterar i formoffentliga skyddsnätDetta attstemet. av
bankmark-primärtlender of last resorttilldelats rollen gentemotsom —

3.3.se avsnittoch betalningssystemet.naden även
måste nödvändighetavseende medi dettaCentralbankernas varaansvar

anledning härtilluppenbarmindre implicit En äreller attnatur.merav
underinstitut verkarolikakreditmarknadsfunktionerna bärs somavupp

åta-Explicitamekanismer.normala krafter ochinflytande marknadensav
utgå upphov tillkanoffentligt stöd kan tänkasganden och hurnär geom

i sambanddiskuteratsenligt detöverdrivet risktaganden mönster ovansom
centralbankenspremieuttagen.och Attmed försäkringssystemen ansvar

förhand i lagstift-ingripanden på preciserasdirektaoch formerna för -
därförauktoritativa uttalanden harningssammanhang eller ansettsgenom -

marknadens disci-kontraproduktivt med hänsyn tillolämpligt och närmast
och riskhantering.plin

framstår åcentralbankenoffentlig uppbackningNågon form genomav
marknadsfunktioner hotasvitalaofrånkomlig i de lägen därsidanandra som
låneoperationer i syftedå utgår formenstödkollaps. Det atttar avsomav

det finansiellahålla likviditeten i systemet uppe.
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institut,enstakaoklartblir närimplicita ettCentralbankens meransvar
förSmitteffektensvårigheter.råkar akutaimindre bank, sy-enex.
underskulleföretagicke-finansielltEttsvår bedöma.oftaär attstemet

förenatdockDet kanfått i konkurs.omständighetermotsvarande vara
bankklaramyndigheternasvårigheter för utbetydandemed att somom en

undernormaltskerAgerandetockså insolvent.likviditetsstöd inte ärsöker
itillgripslåneoperationer ävenoffentligafinns riskoch härtidspress attstor

rekon-omfattandeochrestriktivtetsådana därlägen större merenen
föredra.från börjanredanstruktion attvore

tidsfaktornpå marknaden ärsolvensproblemakuthanteringenVid ettav
måstenödvändigsigrekonstruktion visarOmbetydelsefull.mycketalltid en

ekonomiskharberördaså snabbt ägargruppernämligen skedenna att
förlusttäckning.erforderligförochidelkapacitet attatt ta svaraprocessen

viktig försådant lägeblir i att ettKapitaluppbyggnaden i instituten ett
varjeitillgodosesskall kunnalåntagarskyddochgrundläggande insättar-

enskilt fall.
andraellerpåta bankerssigskallsamhälletalltså inteTanken är att
med-ägarinsatseroffentligaoch medeventuella förlusterkreditinstituts

och riks-bankinspektionenmarknaden. Förpårekonstruktioneriverka
ochinitiativresolutavid behovfråganbanken det ta somattär omsnarare

rekonstruk-såövervakning,ochstyrning attförtillsynsmyndigheter svara
Somutgångspunkter.från allmännaacceptabeltpå sätttionerna sker ett

utformningkreditmarknadslagstiftningens storframhållits spelartidigare
und-skalllångtgående slag,offentliga ingrepproll för annat,att merav

vikas.

erfarenheterUtländska5.2

ochreglerårflerapågår sedan översynerOECD-länderallaI avnästan
verksam-kreditinstitutensvärdepappersmarknader ochförbestämmelser

mycketförändratsharinstitutkategorierolikaförFörutsättningarnaheter.
i takthunnitsällanhartillsynsformerlagstiftning ochochsnabbt anpassas

för-förutgångspunktenbildarkriterierDeutvecklingen.med som nu
stabilitet.ocheffektivitetfinansielladeändringsarbetet rör systemens

länder iolikaimyndighetermarknadseffektiviteten hardet gällerNär
marknads-hurteoriekonomiskutgå från vedertagenprincip kunnat om
värdepap-främjas,konkurrensförhållanden bästochmekanismer ex.

Stater-i Förentautvecklingden ägtMycketpersmarknaderna. rumsomav
länder. Vissaandraförebilder förtjänathar härStorbritannienoch somna

bakgrunddennaharstyrninganpassning ochdrag motavgemensamma
ori-penningpolitikenexempelvisGenomgående gällerskönjas. attkunnat
ochregleringarKvantitativariktning.marknadskonformienteras om mer

Se erfarenheter.utländskabilaga 2även om
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ränteregleringar har avskaffats. Det finns vidare tendens kreditinsti-atten
verksamhetsramar vidgas. De traditionellatutens gränsdragningarna mellan

instituten luckras Etableringshinder olika ocksåslag avvecklas iupp. av
syfte effektivisera de institutionella marknaderna. Värdepappersmark-att
naderna vidareutvecklas, bl. ökat informationsutbyte, tekniska. genom
samordning, introduktion instrument och tekniker Denav nya nya osv.
finansiella rådgivningen företag hushålloch i omfattningväxergentemot
och betydelse.

När det gäller de grundläggande strukturförändringarna på olika natio-
nella marknader, dvs. de förändringar kreditinstitutens spelreglerrörsom
och rollfördelningen inom de finansiella går bilden isär.systemen, mera
Vägval och lösningar bygger här i högre grad ländernas skilda traditioner
och politiska värderingar på ekonomiskt modelltänkande. Generelltän
gäller marknadsutvecklingen gjort svårarehar det behålla tidigareatt att
regleringssystem och avgränsningar mellan olika verksamhetsfält, intemen
någonstans har tillåtit marknadskrafterna fulltverkaatt ut.man

De länder gjort analyser kreditinstitutens olika funktioner i detsom av
finansiella har betonat vikten bibehålla grundläggandesystemet attav en
rollfördelning uppbyggd kring bankerna. Detta med hänsyn till kredit- och
betalningssystemens särskilda skyddsvärde påoch de krav stabilitet och
funktionsduglighet genomgående ställs Bankerna bildar normaltsom upp.

kärna i kreditgivningsprocessen och i betalningssystemen och utgören
därutöver viktig penningpolitikenÅtransformationskanal fören

I förekommer allmäntVästeuropa universella banker, dvs. banker som
likt de svenska vid sidan den traditionella utlåningsrörelsenin- och ärav
engagerad i värdepappersemissioner och handel med värdepapper se-
kundärmarknader. I Japan, Kanada och Förenta Staterna dock bankernaär
omgärdade med betydligt hårdare restriktioner. Instituten i allt väsentligtär
specialiserade på egentlig banking. Som skäl för denna avgränsning pekar

vanligen på banking och värdepapperstransaktioner har helt olikaattman
karaktär. I det fallet frågandetär risktaganden ochstörresenare om man
har i dessa länder velat undvika de intressekonflikter kan uppstå mellansom
bankers värdepappersinnehav utlåningsrörelser.och

I de flesta länder, vårtinklusive kan dock bankerna direkt ellereget,
indirekt via olika organisationsbolag erbjuda mycket brett spektrumett av
finansiella tjänster enligt universalbankspricipen. Härav följer också att
lagstiftningen och tillsynen i högre grad tidigare fokuseras på helaännu
bankkoncerner. Rörelseregler och kapitaltäckningsregler måste exempelvis
utformas så de fungerar förneutralt olika koncernbildningaratt ex.

påkrav kapital oberoende viss finansiell verksamhetegetsamma var en
organisatoriskt in. måsteplaceras Därutöver tillsynen finansiellhelöver en

Viktiga utvecklingsdrag för bankerna inom OECD-området behandlas in-mer
gående Willem der Hoeven, Sverigesriksbank Kredit och Valutaöversikt,av van
1987:4.
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koncern till den nivå adekvat för den skyddsvärdaär mestanpassas som
delen normalt den bank ingår i koncernbildningen.som

Strävan efter organisationsfrihet och konkurrensneutralitet främjasstörre
givetvis olika restriktioner utformas så likartat möjligt,legalaatt somav

vilken institut eller koncerndel aktiv i viss finansielläroavsett typ som enav
får sammanhållenverksamhet. Om reglerna inte tillräckligt utformningen

tenderar marknadskrafterna de finansiella flödena och verksam-att styra
förmånheterna till för de institut eller de marknadsavsnitt har de mestsom

liberala regelverken.
Frågor ägandeförhållanden fåttoch maktkoncentration harrör ävensom

många bankersökad uppmärksamhet i länder. Det handlar exempelvis om
finansinstitut ban-kontroll andra eller andra företag, allianser mellanöver

farhågor påker och försäkringsbolag och för koncentrationstendenser kre-
ditmarknaden till följd sammanslagningar och övertaganden. Det ärav
således vanligt regler ställs vilken företag bankeratt typupp som anger av
får försörjningoch allmänt skiljer kreditgivning och med riskkapi-äga som

åt påtal marknaderna. Eventuella band mellan banker och icke-finansiella
företag på således på inbördesmarknaderna bygger inte primärt starka
ägarförhållanden. framstårDen västtyska modellen i detta sammanhang

betydande icke-undantag. Tyska banker kontroll överutövarettsom en
finansiella företag krafti sina aktieinnehav.storaav

månI den möjligheterna kreditin-regler ställs begränsar ägaattupp som
åtskillnad övrigastitut vanligen mellan ägandet banker ochgör man av av

institut, vilket faller tillbaka på bankmarknadens utpräglade särställning.
Myndigheterna vill normalt ha insyn i vilka banker detäger ävensom om

påformellt saknas begränsningsregler eller uttryckliga krav spritt ägande.
Det förekommer vidare restriktioner det gäller utlänningars kontrollnär

något land hindrarinhemska banker, medan endast enstakaöver numera
påutländska banker nyetablera sig inhemska marknader.att

i olikade finansiella utvecklingMan kan här konstatera systemensatt
ändå påtagliga.mångaländer drag olikheternahar ärattgemensamma men

frihet själv välja ochVarje enskilt land har känt betydande systematt
för del, där kreditmark-struktur. Detta gäller inte minst Förenta Staternas

Tillsynsmyndig-på kongressens bord.nadens strukturregler länge legat
dispensermån lagstiftarna bankerheterna har i viss föregripit attgenom ge

Actfrån såväl Mc Faddenförbudet interstate banking motmot som
Act.värdepappershandel Glass-Steagall Nyligenbankernas deltagande i

för för värdepapperhandel ibeslöt kongressen moratorium dispenserettom
framtida lagstiftningen ochavvaktan kongressen ställning till denatt tar

depåtagliga turbulens kännetecknadebankernas ändrade roll. Den som
ha försenatfinansiella marknaderna slutet 1987 tycks inte nämnvärtmot av

påbörjadeden här strukturomvandlingen.
å andra sidan understrukitDen tidens stabilitetsproblem harsenaste

instituten däribland de ameri-vikten de internationellt aktiva storaattav —
på bas kapital.kanska bankerna bygger verksamheterna större egeten av-

också slutits mellan dei linje med de överenskommelserDetta ligger som
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förstärkning ochsuccessivcentralbankerindustriländernasstörre om en
kapitaltäckningsregler framriskrelateradeuppbyggnad enhetliga,av mer

början.till 90-talets
regleringsområdena kan i korthetTendenserna på de här diskuterade

sammanfattas enligt följande:

nytänkandemarknadsintegration kräverInhemsk internationelloch-
få länderDet dockanvändningen olika regleringssystem.vid ärav

på hurnågorlunda konsistentutvecklahittills lyckats synensom
finansiella skallderas ut.systern se

förutsättningarna för dessagenomgåenderoll ochBankernas betonas-
fi-i ökad utsträckningtillgodosesbredda verksamhetenatt genom

universalbanksprincipen.nansiella konglomerat
bak-öka, bl.på egenkapital tenderarKraven bankernas motatt a.-

såväl inom degenomlystrisktagandet successivt blirgrund attav
balansräkning-åtaganden utanförbeträffandebalanserna somegna

Ökade risktagande.bankernasinformationarna. krav ställs om
marknadernaslag avskaffas vilketEtableringshinder olika Öppnarav-

från be-användningenTendensen bortför ökad konkurrens. är av
kriteri-auktorisationsförfaranden.vidhovsrelaterade kriterier ex.

osv..allmännintressemotiverad,ekonomiskter som
i kredit-från regleringarockså användningenTendensen bortär av-

politiskt syfte.

på många mark-strukturförändringarsuccessivakan iMan processen av
myndighetermellan institut ochväxelverkannader observera mönsterett av

Internationaliseringen har härefter hand regelverken.och anpassningar av
också nationsgränsema. Be-växelverkaninneburit mycket övernäraen

-inte minstuppenbarkoordinering idagbättre internationelltydelsen ärav
i ländernasolikhetertillsynsfunktionerför tillskapandet effektiva menav -

överbrygga.visat sig tidhar hittillslegala och finansiella ta attsystern
förambitiöstfast mycketEG-länderna har dock lagtDe tolv ett program

förverkligaområdet. Måletfinansiellasamarbetet det ärutveckla attatt
återståendeavveckla samtligai principfri marknadinre, attgenomen
rörlighetentjänsteutbyte förochför medlemsländernashinder samtvaru-

frånvitbokEG-kommissionen har ikapital.arbetskraft ochvad gäller en
förverkligas fram tillmarknad skallför denna inreangivit riktlinjer hur1985

utgången 1992.av
kapitalrörel-fortsattsamordningsprogrami dettaEn viktig del avser

direkt kan kopplastransaktionerseliberalisering. första berörsI ett steg som
personliga rörelsefriheten.och till denhandelsutbytetill effektivareett

medhandel emissionsverksamhetockså ochfrisläppa allAvsikten är att
tillskapandetfas, sikteDärefter, i andravärdepapper. etttas aven

kapitalrörelserprincip total frihet för allamed ienhetligt finansiellt system
också villkor förvill skapa heltEG-kommissionenöver gränserna. ennya

förtill 1992, dvs.finansiella frammarknad för tjänsterkonkurrensneutral
framstår påförsäkringsområdet. Direktivenpå kredit- ochverksamheterna
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denminstmarknadsorienterade, inteutpräglatavsnittdetta genomsom
och denetableringsrättfrikonkurrens,friläggerkommissionenbetoning

kapitalrörelseliberaliseringen.medsammankopplingendirekta
vad gällergemenskapen,samordningsförsök inomTidigare ex.

undan-nationellabetydandeOfta harproblem.banklagstiftning, har mött
harmonise-uttryckligaDeaktualiserats.medlemsländerenskildaförtag

emellertidområde tyckskreditmarknadslagstiftningens nuringskraven
nåskallmedlemsländernatankenbärande ärbegränsade. Den attbli mer
förstandardreglervissaharmoniseringsgrad vadlägstatillfram avseren

ömsesidigtdärutöverochallmänhetenskydd förtillsyn,etablering, osv.
tillsynenskall överPrimärt ettregelverk.nationellavarandraserkänna

imyndigheterske hosdotterbolagfilialer ellerolikainstitutsfinansiellt
principenmedräknarEG-komissionen atthemland. ommoderbolagets

skalletableringsreglemaliberalamed dehemlandskontroll tillsammans
vilketkonkurrens,ökadväsentligtmarknaderna förfinansielladeöppna en

vidare inomstrukturomvandlingenochavregleringsprocessendriveri sin tur
gemenskapen.
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6 Grundläggande överväganden och

förslag

De snabba förändringarna kreditmarknaden under år har gjortsenare
det nödvändigt över regelsystemen för kreditinstitutatt och värdepap-se
persmarknaden Det har framgått den föregående redogörelsenav att ut-
vecklingen redan drivit fram regeländringar i flertal länder, ochett att
översynsarbete pågår på många håll. Redan problembeskrivningen i direkti-

till kreditmarknadskommittén visar, strukturproblemen inte kon-ven att är
centrerade till eller marknaden.ett lett stället det densegment ärpar av
samlade effekten antal anpassnings- och konkurrensproblem,ett stortav

gör regelsystemen framståratt omoderna och effektivitetshäm-som som
mande i vissa avseenden.

svårigheterna åstadkomma ändamålsenligt organiseradatt och effek-en
tivt fungerande kreditmarknad hänger med konkurrensintressetattsamman
i vissa fall måste grundläggandevägas skyddsintressen, bl.mot rörsom a.
betalningssystemets stabilitet. En följd detta avvägningsproblem harav
blivit strikt reglering begränsatatt utvecklingsmöjligheterna på centralaen
delar marknaden, särskilt i banksystemet. Samtidigt har andra företags-av
och finansieringformer kunnat utvecklas jämförelsevis fritt.

En huvudfråga för utredningen har därför varit likformighetstörre iom
verksamhetsbetingelserna kan skapas mellan olika institutgrupper, utan att
centrala skyddsintressen därigenom äventyras. En gäller stör-annan om en

organisationsfrihet åstadkommaskan för de företag påverkarre mark-som
naden. Dessa strukturfrågor behandlas i det följande bakgrundmot av
redogörelsen i de föregående kapitlen för det finansiella uppgiftersystemets
och de grundläggande skyddsintressena på kreditmarknaden. Avsnitten
6.2-6.4 innehåller mycket kortfattad översikt kommitténs övervägan-en av
den och förslag på olika delområden. Avsnitt 6.5 redovisar några aspekter
på den fortgående internationaliseringen. En preciseringnärmare för-av
slagen och utförlig redovisning motiven för återfinnsdessa ien mer av
kapitlen 7-13.

6.1 Konkurrensen och skyddsintressena
Det finansiella måste uppfylla höga krav på stabilitet. Grund-systemet
läggande skyddsintressen, särskilt insättarskyddet och den därmed sam-
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manhängande betalningsmedelsfunktionen, särskilda förmotiverar regler
Ävenbankernas verksamhet. i övrigt måste Soliditet, informationkrav

och insyn dåställas, det gäller yrkesmässig finansiell verksamhet.
En huvudlinje åi kommitténs arbete har andra sidan varit sökaatt

åstadkomma regelsystem underlättar marknadsorienteringett som aven
verksamheten och för effektiv konkurrens och smidigutrymmesom ger en

förhållanden. årens ochanpassning till ändrade snabbaDeyttre senaste
innovationsrika sådanutveckling understryker betydelsen flexibilitet.av
Tjänsteutbudet måste efterfrågan på olikalätt kunna till slagsanpassas
finansiella lågatjänster, och arbeta med kostnader.skallsystemet

Anpassningsförmåga och kostnadspress främjas, olika slags finans-om
fårinstitut konkurrera inbördes delar kreditmarknaden. Detöver stora av

för måntalar i görligaste bör undvika dra skarpa mellangränseratt attman
olika verksamhetsområden. Dåinstitutgruppers det gäller vissa centrala
funktioner såemellertid skyddsintressena inte kanstarka särreglerär att
undvaras.

Det enligt kommitténs mening betydelse det finns starkaär största attav
kreditinstitut som

kan oberoende inflytelserika intressenter,agera av-
kan tillhandahålla insättare i praktiken riskfri och likvid place-en-
ringsform,
därigenom förse betalningsmedel och fungerakan ekonomin med-

kanal för riksbankens penningpolitik samtsom en
kan fylla vissa andra funktioner i samband med valutaregleringex.-
och olika krisberedskap.slags

Affärsbanker, således ocksåsparbanker och föreningsbanker bör i fort-
sättningen ha påcentral ställning den svenska kreditmarknaden. De bören
liksom hittills till inlåning på frånräkning allmänheten och tillensamrättges
upplåning i riksbanken. Effektivitetsskäl för också möjlighettalar deatt ges

konkurrera brett fält finansiella marknader, antingenöveratt ett genomav
verksamhet i banken eller via koncernbolag. Utrymmet för innovationer i
bankernas verksamhet bör ökas. nuvarande utformningen förvärvs-Den av

i tillåtnareglerna bankrörelselagen, där förvärv endast de uppräknasär som
i lagen, enligt sådankommitténs mening hinder för flexibilitet.utgör ett
Därför föreslås såändring alla förvärv, inte uttryckligen förbjudsatten som
i lagen, tillåtna.skall vara

Kravet på oberoende banker innebär samtidigt gränslinjeklaratt en
måste upprätthållas icke-finansiella företag, inte baragentemot genom

ocksåoch rösträttsbegränsningar i bankerna detägar- utan attgenom
principiella bibehålls.aktieförvärvsförbudet finansiellaBankerna bör vara
breddinstitut. På riskkapitalmarknaden bör de dock endastkunna iagera
begränsad omfattning bl. medverka vid emissioner och därut-attgenoma.

via koncernbolag i finansieringssyfte förvärvaöver aktier ochattgenom
andra riskkapitalinstrument.

Då det gäller finansiell verksamhet utanför bankkoncernerna i allmän-är



Grundläggande överväganden och förslag 175SOU 1988:29

kommitténsMen enligtväsentligtregleringför särskildhet motiven svagare.
och allmän-från samhälletsinsynmåste också här ställaskravmening
marknaderfinansiellastabilitetsproblemenEffektivitets- ochhetens sida.

och medinformationfördeladmed ojämnttill delsammanhänger stor
låntagare.många ochplacerareriskbedömning hosförbristande resurser

information därföråtgärder för spridning ärFörbättrad ochtillsyn storavav
särskilt förriskbedömningsproblemenochinformations-betydelse. Men -

sådana åtgärder.enbartmedgrad lösashushållen inte i tillräckligt högkan-
förfall. Dettanödvändiga i vissa äri konkurrensenReglerande ingrepp är

banklagsstift-regler itill de striktabakgrundenockså viktig delövrigt aven
insättarskyddet.tillgodosetillkommit förningen, attsom

yrkesmässigtillstånd införs för allpåförslårKommittén kravatt ett
nettovärdetskala ellerbedrivs ifinansieringsverksamhet, större avomsom

finansieringsverk-Med50 milj. kr.överstigertillgångarna i verksamheten
ändamålhar tillverksamhetutövadyrkesmässigt attsamhet somavses

medverka tillpågaranti för kredit eller sättkredit ställalämna eller annat
inomsådan kreditgivning,fördockUndantag kanfinansiering. göras ex.

likviditetsförvaltning, utgörstorföretagsför icke-finansiella ensomramen
Krediter till konsumen-verksamhet.totalabegränsad del företagetsklart av

kunnaleverantörskrediter skallhushåll undantag förmed gester --
konsu-reglering främstför dennaSkälet ärauktoriserade institut.endast av

Ökade missförhållandenuppenbaramotverkamöjlighetermentpolitiskt. att
önske-fall änhar i detta vägakreditmarknadens utkanteri tyngreansetts

konkurrensbegränsande ingrepp.målet undvikaatt
auktorisation inte ärkravetviktigt understryka avsett attDet är attatt

endast in-Auktorisation börkreditmarknaden.påkonkurrensenbegränsa
ochorganisationledning,företagetsbeträffandevissa krav ställsnebära att

tillsyn.föremål bankinspektionensförblirkapital, företagetsamt atteget
bör förekomma.etableringsbegränsningkvantitativinslagInga av

in-framför alltmotiverasför bankerna,särbestämmelserDe avsom
konkur-genomfördnågon konsekventgivetvisinnebärsättarskyddet, att

möjlig kredit-intepå lika villkor ärrensneutralitet eller konkurrens
där bankerpå marknader,emellertid demarknaden. Kommittén attanser
beträffandeinbördes, bör reglernaandra företag konkurreraroch ex.

institut.olika slagsdesamma förkapitaltäckning såvitt möjligt vara
kom-enligtverksamhet behövericke-finansiellAvgränsningen gentemot

förkreditinstitutandrastrikt förlikauppfattning intemitténs göras som
Ägarbegränsningar kreditinsti-iframstår mindre angelägnabankerna. som

kreditgivning normaltägande ochbörDäremotutanför banksektorn.tut
få placerings-inte förvärvakreditinstitut börinstitut;inte blandas i samma

måste prin-dennakreditinstitutbankägdaDå banker ochaktier. det gäller
på oberoende.och kravetinsättarskyddetupprätthållas med hänsyn tillcip

påinstitut de flestaauktoriseradeandrasyftar tillKommitténs förslag att
med bankkoncer-skall kunna konkurreraområden kreditmarknadeninom

för marknadensviktpå så långt möjligt lika villkor. Det är storavner
kreditgivning tillupplåning används förockså företagseffektivitet dessaatt
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företag och hushåll, långfristigaoch inte omvandlas till ägarengagemang.
Också kraven på effektiv kommitténsgenomlysning och tillsyn enligtutgör
uppfattning starka motiv för upprätthålla principen åtskillnad mellanatt om

frågaägande och kreditgivning för kreditinstitut. komplicerad ialla En
detta sammanhang försäkringsbolagen, närvarande be-gäller för delssom
driver omfattande. långfristig kreditgivning, gjort aktieplace-dels storaen
ringar under år. frågekomplex begränsad delDetta ligger endast tillsenare
inom kommitténs utredningsområde. på kommitténoch i avvaktan en av
föreslagen följande provisoriskasärskild utredning diskuteras i det endast

beträffanderegler bolagens aktieinnehav.
Kraven på också frågagenomlysning och information centrala iär om

yrkesmässig värdepappershandel för-och mäklarverksamhet. De tekniska
utsättningarna för förhållande-värdepappershandeln utvecklas snabbt, och

denna del kreditmarknaden behandlas för närvarande inom flerana av
utredningar. Kreditmarknadskommitténs förslag beträffande värdepappers-
handeln har dådärför delvis provisorisk karaktär, särskilt det gäller aktie-
handeln. föreslå åt-Kommittén har dock funnit det nödvändigt vissaatt
gärder för åstadkomma klarare avgränsning mellan fondkommissio-att en

mäklarverksamhet och deras kapitalanskaffning.närernzis

6.2 Kreditmarknadens organisation
Lagstiftningen för finansiella institut vid sidan bankerna kännetecknasav
inte någon systematik. Regleringen för de olika instituten harstörreav
tillkommit för uppståttbehov lagstiftning under utveck-mötaatt somav
lingens gång. Det historiskt betingade faktorer de olikaär gör attsom
hypoteksinstituten, kreditaktiebolagen och finansbolagen alla har sin egen
lag och sin reglering. tidigare i olika bl. vidDet har sammanhangegen a.-
tillkomsten FiL olämpligt samordna Enligt kommit-lagarna.ansetts attav -
téns mening bör emellertid arbetsförutsättningarna för instituten görasnu
så likvärdiga skyddsintressena tillåter, i främja effektivdetta syfte attsom
konkurrens mellan olika institut.slags

åstadkommaFör systematik i regelsystemet kommitténstörreatt en anser
därför det nödvändigt reglerna för instituten utanför banksystemetäratt att
inordnas fråni lag. Denna lagstiftning bör till skillnad denen gemensam

pånuvarande. specialförfattningar direkt inriktad de olikaärsom genom
institutens ändamål så långtoch rörelse, utformas samlad ochsom en
möjligt påenhetlig reglering de olika verksamheter kreditmarknadenav -
utanför banksektorn bedöms skyddsvärda. Principiellt och systema-som-
tiskt bör sålunda utgå ifrånden lagstiftningen regler bör gällaattnya samma
för slag verksamhet inom vilken institutionelloavsettsamma av ram som
denna bedrivs. utgångspunkterKommittén framlägger med dessa förslag till

lag kapitalmarknadslagen reglerar finansieringsverksamhet,en ny somw -
aktiemarknadskommission, penningmarknadskommission och penning-
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marknadshandel. De bolag bedriver de olika verksamheterna benäm-som
kommittén kreditmarknadsbolag, fondkommissionsbolag och fond-ner

handlarbolag. Kreditmarknadsbolagen skall bedriva finansieringsverksam-
het och de nuvarande finansbolagen och kreditaktiebolagen.motsvara
Fondkommissionsbolagen de bolagär tillstånd bedriva handelgetts attsom
i kommission på aktiemarknaden och penningmarknaden. Fondhandlarbo-
lag föreslås bli institut för dem tillståndett bedriva handelnytt getts attsom
för räkning på penningmarknaden. De nuvarande lagarna för finans-egen
bolagen, kreditaktiebolagen och fondkommissionsbolagen föreslås bli upp-
hävda.

Lagarna för hypoteksinstituten framstår i flera stycken föråldradesom
och i behov genomgripande Det har inteöversyn. varit möjligt förav en
kommittén påta sig detta arbete. Kommittén föreslåratt därför att en
särskild utredning tillsätts för denna uppgift. Kommittén har emellertid
funnit vägande skäl tala för omarbetning hypotekslagstiftningenatt en av
inte helt skjuts framåt i tiden modernisering genomförs i deutan att en nu
delar, har omedelbart samband med eller anknytning tillnära kommit-som
téns reformförslag avseende likartadenärmast kreditinstitut. Denna moder-
nisering, angelägenär och främst sikte på införa regler lik-tarsom att
formiga med dem föreslås gälla för dessa andra kreditinstitut, börsom
genomföras ändringar i och tillägg till den nuvarande hypotekslag-genom
stiftningen. Ett inarbetande fåri KML alltså anstå.

Gemensamt för företagen på kreditmarknaden de bedriverär finansie-att
ringsverksamhet. Kommittén har övervägt gällande definitiongöraatt nu av
detta begrepp generell och funnit så väl kan ske eller fleraattmer ettom
preciserade undantag Kommittén hargörs. därför i anknytning tillnära-
1980 års FiL definierat finansieringsverksamhet yrkesmässigt utövadsom-
verksamhet har till ändamål lämna eller ställa garanti för kredit ellerattsom
på medverka tillsätt finansiering. FiL:s definitionannat finansierings-av
verksamhet tillkom i tid då intresset fokuserades kring de verksam-en nya
heterna factoring och leasing. Det därför naturligt exemplifieraattvar
medverkan till finansiering med tillägg genom förvärva fordringarattav

Äveneller upplåta lös egendom till nyttjande. factoring och leasingom av
lös egendom alltjämt viktiga inslagär i finansbolagens verksamhet har en
mängd aktiviteter tillkommit därutöver. Mot denna bakgrund detär natur-
ligt söka finna generell och heltäckandeatt definition finansie-en mera av
ringsverksamhet. Kommitténs förslag är heltäckande ochavsett att vara
innehåller ingen exemplifiering. Definitionen kommer därigenom att om-
fatta bl. kreditförmedling, fastighetsleasingfastighetsrenting ocha. venture
capital verksamhet. Undantag bör för förvärv fondpappergöras ochav
kreditförmedling till konsument.änannan

Inom det finansiella området, särskilt för bankerna, innebär den enhet-
liga lagregleringen bl. kapitaltäckning, kan föratt utrymmeav a. ges en
ökad organisationsfrihet. Kreditmarknaden kan också medföretagrymma
starkt varierande produktstrukturoch organisation, alltifrån kreditinstitut
med brett tjänsteutbud till starkt specialiseradeett institut.
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bedriver omfattande finansieringsverksamhet vid sidanDen som en av
fåverksamhet kan inte undandra sig den insyn och det regelsystem iannan

måsteövrigt träffar finansinstitut. Finansieringsverksamheten där-som rena
för bedrivas i särskilda bolag, den inte begränsad delutgörom en ex.av

industriföretags finansförvaltning.ett
årIndustriföretag och andra icke-finansiella företag har under senare

också påblivit mycket aktörer värdepappersmarknaderna. Det kanstora ge
dessa påföretag möjligheter kursutvecklingen aktier och andraatt styra

påvärdepapper systematiskt marknaden behövaatt utan attgenom agera
Sådanaställa köp- och säljkurs. monopolistiska företeelser kan dock inte

motverkas organisationsregler den kreditmarknadskommitténartgenom av
haft I stället aktualiseras andra krav och restriktioner påöverväga.att

åtgärdermarknaden inom värdepappersmarknadskommit-övervägssom-
ten.

6.2.1 Bankerna

Bankernas centrala funktion och speciella ställning i det finansiella systemet
åstadkommadet angeläget tydligare vad gällergör gräns änatt en som nu

banker på föreslårmellan och övriga institut kreditmarknaden. Kommittén
därför definition begreppet bank. Banker skall erbjuda allmänhetenen av

utlåningallsidigt utbud finansiella tjänster, däribland in- ochett av av
Hushållsinlåningen förbehållasbör liksom dvs. ingenbankerna,pengar. nu

få påbank bör särskilt medgivande i inlåninglagän utan mottaannan
frånräkning allmänheten. Förtydligande motivuttalanden bör för attges

inlåningsverksamhet.underlätta gränsdragningen inte tillåtengentemot
utgångspunktEn viktig har varit bevara balansen i konkurrensförut-att

sättningarna mellan de olika bankgrupperna. därför nödvändigtDet är att
lösa problemen med riskkapitalförsörjning för sparbanker och förenings-
banker. föreslås få frånDessa banker bilda garantifonder tillskottgenom
allmänheten.

Behovsprövningen det gäller bildandet banker övervägdesnär av nya
redan i delbetänkandet utländska banketableringar i Sverige. Kommit-om

fann såledestén där behovsprövningen bör kvar och ställde sigatt vara
negativ till det i direktiven diskuterade alternativet med omvänd be-s.
hovsprövning efter i FRL. Kommittén har inte funnit skäl ändramönster att
detta tillståndställningstagande för bedriva bankrörelse bör alltjämtatt-
krävas regeringen finner den planerade bankrörelsen nyttig för detatt vara
allmänna.

bygger på tillåtsBRL för närvarande principen bank inte delta iatt annan
verksamhet den uppräknas i lagen. Detta har inneburit banksys-än attsom

inte efterhar kunnat sig den finansiella utvecklingen. För-temet anpassa
efter ändring iändringar i bankernas verksamhet har kunnat ske endast

sådantlagstiftningen. Det sig självt inte försäger utrymmeatt ett system ger
flexibilitet. föreslår vidgadKommittén därför bankerna verk-att genom en
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samhetsdefinition tillåts det inte förbjudsuttryckligen i lag ochgöra som
faller inom den definierade Tillåtenverksamheten. verksamhet blir detsom
kan förenligt med banks skyddsvärda blir i sistaverksamhet. Detsom anses

hand bankinspektionen har dra för verksamheten.gränsernaattsom upp
Förslaget innebär också fårbankerna möjlighet inom banken bedrivaatt att
factoring och leasing med undantag för k. fastighetsleasing.s.

Skyddsintressena för inlåningen påoch kravet oberoende sätter snäva
för möjligheterna låta bankerbankkoncerner delta i närings-gränser att

livets riskkapitalförsörjning. åtskillnadPrincipen ägande och kredit-om av
måstegivning alltjämt upprätthållas. Enligt kommitténs mening kan dock

bankerna dotterbolag möjlighet förvärva aktier i finansie-ett attgenom ges
ringssyfte, förlagslån vinstandelslånoch medverka i k.att samt attge s.
projektfinansiering. sådant också fåI bolag kan fastighetsleasing be-ett
drivas sådana måstebankkoncern. Omfattningen verksamheterav en av
emellertid begränsas. föreslårKommittén det sker i relation till koncer-att

kapitalbas. Förvärv i placeringssyfte aktier fastigheter börochnens av
alltjämt förbjudna för bankerna.vara

6.2.2 Kreditmarknadsbolagen
Enligt fårFiL yrkesmässig finansieringsverksamhet, med vissa undantag,
bedrivas så tillgångarnahelt fritt länge nettovärdet i inteverksamhetenav
överstiger 10 milj. kr. För aktiebolag skall bli registrerat finans-att ett som
bolag krävs bankinspektionen godkänner bolagsordningen. Några kvali-att
tativa påkrav bolaget ställs inte. Avsaknaden kvalitetskontrollav en av
bolagen frånhar visat sig otillfredsställande allmänhetens samhälletsoch
synpunkt. Det föreligger betydande skillnader i standard mellan olika bo-

pålag, och redovisningssidan påtagligahar del bolag uppvisat brister.en
Kreditportföljerna har i vissa fall legat under den standardavsevärt som
andra kreditinstitut visar.typer av

Kvalitetsbrister dådetta slag särskilt allvarliga det kredit-gällerärav
givning till hushåll. Hushållens begränsade informationsresurser detgör
svårt för dem bedöma och värdera kreditvillkorens innebörd. Det kanatt

låntagareleda till risksituationerförsätts i de inte kan överblicka.att som
Avsaknaden auktorisationsförfarande ocksåhar inneburit konkur-ettav

mångarensnackdelar för de bolagen.välskötta Bankinspektionen har allt-
för begränsade möjligheter ingripa osund kreditgivning, och bran-att mot

förmågaschens självreglerande har visat sig otillräcklig. Företagstypenvara
finansbolag har därför misskrediterats mindre bildenseriösa bolag. Tillav
hör också de helt oreglerade kreditgivarna, de k. källarbolagen. Dessas.
bolag har i utsträckning visat sig oseriösa, nuvarandeoch samhälletsstor
ingripandemöjligheter inte varit tillräckligthar effektiva.

nöd-förhållanden kommittén funnit detMed till dessa harhänsyn vara
tillståndskrav bedrivande yrkesmässig finansie-vändigt införa föratt av

påTillståndsprövningen endast inriktas kvalitativaringsverksamhet. bör
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kriterier, konkurrenshämmande effekten kan förutsättas blivarigenom den
mycket liten. konsumentkreditgivning kommer enligt kommitténs för-All
slag ligga på auktoriserade institut. För finansiering bör frizonatt enannan

tillstånd.finnas, vilken finansieringsverksamhet kan bedrivasinom utan
Kommitténs för denna frizon, nettovärdetgränsenatt som avser avanser
tillgångarna i bör höjas till 50 milj.kr.verksamheten,

så långt möjligt förhindra sammanblandningDet angelägetär att av
föreslårkommittén därför kreditmark-ägande och kreditgivning, och att

Någotnadsbolag få placeringsförvärv aktier och fastigheter.inte bör göra av
finns FiL.motsvarande förbud inte i

hållasfråga långfristig skallEn viktig finansieringsverksamhetär om
så Kreditmark-avskild i särskilda bolag sker i kreditaktiebolagen.som nu

sinanadsbolagen skall ha frihet utforma sin organisation och verk-attstor
på kombinations-samheter marknaden. Kommitténs förslag öppnar nya

påmöjligheter inom enskilda bolag och koncernbasis, bl. atta. genom
långfristignuvarande och kortfristig finansierings-gränsdragning mellan

bärande tanke bolagen i ökad utsträckningverksamhet löses En är attupp.
skall varierande kreditutbud hela marknadenkonkurrera med över mot
bakgrund fåtal begränsningsregler, främst bestämmelsergenerellaett omav
auktorisation och kapitaltäckning.

lång-således blandningar och kort-Kommittén accepterar att nya av
fristiga får ingå portföljer vill samtidigt för-fordringar i institutens men

påhindra artskilda verksamhetersäkerheter blandas och samfinansierasatt
den långa för vad artskildamarknaden. Gränsen betraktaär attsom som

så långfristiga krediter till bostads-säkerheter bör i huvudsak dras att
jordbruket särskiljs från näringslivskrediter ochsektorn, och kommunerna

utlåning specialisering storskalig hanteringtill allmänheten i övrigt. och
framstår långfristigasärskilt konkurrensmedel inom detviktiga seg-som

där kreditriskerna obetydliga och marginalerna för kostnadstäck-årment
små.ning normalt mycket gäller inte minst inom bostadsfinansie-Detta

område.ringens
frånStyrmedlet för särskilja specialiserade kreditmarknadsbolag bolagatt

med blandad blir bankinspektionens auktorisationsförfarande.verksamhet
Kommittén understryker härvid val inriktning och organisations-att av

måste förlösningar alltid ske med beaktande utfästelser gjorts ute-av om
stående obligationslån på övergång från speciali-marknaden. En eventuell

riskinnehåll får således påserad till blandad verksamhet med högre inte ske
bekostnad obligationsköparnas intressen. förvärva organisa-Rätten attav

påverkas ocksåtionsaktier den föreslagna gränsdragningen efter verk-av
riskinnehåll. får bildasamheter och Kreditmarknadsbolag rätt att egna

organisationsbolag under förutsättning dessa inte inom vidareatt agerar
verksamhetsområden Påmoderbolagen. koncernbasis kommer därmedän
vad artskilda verksamheter och bedrivas ibetecknas attsom som separeras
sidoordnade institut.

Kreditmarknadsbolag få möjlighet fungera emissionsinstitut ibör att som
fondhandlarbolag ochkonkurrens med banker, fondkommissionsbolag och
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så fåsamtliga institut bör långt möjligt likvärdiga arbetsförutsättningar.
Reglerna bör därför byggas i huvudsak efter förebild i banklagama.upp

aktier i syfteKreditmarknadsbolagen bör vidare ha möjlighet förvärvaatt
långsiktigamedverka till företags anskaffande kapital,att egetett annat av

bl. aktieförvärvk. capital verksamhet eller andraventure soma. genom s.
sker i samband med rekonstruktioner och fusioner företag. Rätten attav
förvärva aktier uppfattasi dessa fall skall enligt kommitténs mening inte

från aktierundantag förbudet förvärva placeringsaktier. Deett attsom som
här så uppnåtts.skall alltid finansieringssyftet har Deavyttras snartavses
får därför karaktären transaktionsaktier. Det viktigt markeraär att attav
det fråga föreslårendast kan bli minoritetsposter. Kommittén därför attom
förvärvets får 13omfattning inte vadstörre än motsvararsom avvara

eller aktiekapitalet.rösterna
Kreditmarknadsbolagen bör frihet utforma sin verksamhet. Deha stor att

skall kunna verka hela kreditmarknaden. Ingenting bör emellertidöver
hindra från så fårdem koncentrera sin verksamhet de karaktärenatt att av
specialinstitut. dag finns för finansbolagen inte någon prövning förvärvI av

sådanorganisationsaktier. Kommittén prövning bördock attav anser en
införas efter i Eftersom förvärv andelar i utländ-BRL och FkL.mönster av
ska företag har visat sig särskilt riskfyllda bör vid prövningsförfarandetvara
särskild uppmärksamhet sådana förvärv.ägnas

Redan i direktiven mål möjligt likvärdigaskapaett attanges vara om
arbetsförutsättningar för bankägda och icke bankägda finansbolag. Genom
de föreslårstriktare rörelseregler kommittén för kreditmarknadsbolagsom

det möjligt tillåta samtliga bolag ägande medverka iär att attoavsett- -
finansieringsverksamhet. betyder bankägdaDet äventyp attsamma av

bolag kan tillåtas förlagslån,sig capital förvärv, vinstandels-ägna venture
lån och projektfinansiering villkorslån. också möjligt för bank-Det blir
ägda kreditmarknadsbolag bedriva fastighetsleasingfastighetsren-k.att s.
ting. När det gäller de bankägda bolagen blir det emellertid nödvändigt att
begränsa aktiviteterna i berörda hänseende. kan skeDetta attnu genom
riskaktiviteternas omfattning i viss relation till koncernens kapitalbas.sätts

föreslårKommittén därför fördet sammanlagda kapitalkravet dessaatt
verksamheter enligt kapitaltäckningsregeln någon fårinte vid tidpunkt över-

Ägsstiga två flerakoncernens kapitalbas. bolaget ellertre procent av av
fårbanker därvid bankkoncernernas kapitalbaser Kommit-läggas samman.

det naturligttén dotterbolag till Sparbankernas Bank elleratt ettanser vara
Föreningsbankernas fårBank tillgodogöra sig samtliga sparbankers eller
föreningsbankers kapitalbaser mån sådani den bank inte själv tagit basenen
i anspråk för kapitaltäckning enligt den föreslagna regeln.

6.2.3 Hypoteksinstituten
Vad beträffar hypoteksinstituten hänvisas till vad anförts dessasom om
institut inledningeni till avsnitt 6.2. Utöver vad framhållits där villsom
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kommittén här tillägga den partiella modernisering hypotekslagstift-att av
ningen åsyftas,där i första hand kapitaltäckningen och därmedsom avser
sammanhängande frågor. Kommittén föreslår således de nuvarandeatt
upplåningsrättsreglerna med kapitaltäckningsregler,ersätts så långtsom
möjligt överensstämmer med vad föreslås för kreditmarknadsbolagen.som
Vidare föreslås vissa förändringar med på belåningsändamålen,avseende
aktieförvärvsrätten, säkerhetskraven och likviditetshållningen. Bärande
skäl har föreligga för redan genomföra dessaansetts ändringar,att nu som
enligt kommitténs uppfattning inte föregriper den framtida hy-översyn av
potekslagstiftningen, kommittén förordat.som

6.2.4 Värdepappersmarknaden
Kommittén har det gällernär värdepappersmarknaden till uppgift göraatt

allmän FkL. Utgångspunktenöversyn har varit skapa förut-en attav
sättningar för så effektiv marknad möjligt viktiga skydds-utan atten som
intressen sidan.sätts Parallellt med vidgade skapas för aktörer-att ramar

på marknanden detär angeläget stärka skyddet för kundernana att genom
i olika avseenden ställa högre krav påatt marknadsaktörema.

Redan gäller krav på tillstånd för bedriva fondkommissionsrörelse,attnu
varmed bedriva handel med fondpapper för räkningatt iavses egetannans

Detta krav bör utvidgas till gälla för aktörerna på såväl aktie-namn. att som
penningmarknaden, dessa uppträder kommissionärer elleroavsett om som
handlar för räkning. För närvarande finns i Sverige till skillnad frånegen -
flera andra länder ingen handlarfunktion på aktiemarknaden. En hand--
larmarknad har innebära möjlighet till effektivisering i fleraansetts en
avseenden. En nödvändig förutsättning för sådan marknad emellertidären
bl. informationen träffade avslut fullständig.att måsteär För dettaa. om
finnas registrerings- och avslutssystem, förett närvarande inte är ut-som
byggt på den svenska marknaden. Ett sådant har börjat utvecklassystem

det dröjer år innan det kommer i full funktion.ett Förstmen attpar vara
när fullt utbyggtär det möjligtär för svensktsystemet vidkommandeatt ta

i handlarmarknad medsteget ut aktier inkluderande marketen en s.
maker funktion, innebär handlaren alltid beredd ställa såvälärattsom att
köp- säljkurs. En sådan utveckling kräver ändringar i det nuvarandesom
regelsystemet. Att utarbeta förslag sådanatill ändringar bör ankomma på
värdepappersmarknadskommittén, i sina direktiv fåttuttryckligen har isom
uppdrag bl.överväga dessa frågor.att a.

I framtida med genomlysningett större undviks isystem utsträckningstor
de intressekonflikter uppstår mellan kunden och kommissionären. Isom
avbidan på sådant föreslår kommittén vissa förett regler affärersystem med
till kommissionären närstående.

Beträffande formerna för fondkommissionsbolagens inlåning bör huvud-
frånregeln FkL kvarstå. Enligt denna regel skall bolaget avskilja ochgenast

insätta de medel det med redovisningsskyldighet på räkningmottar i bank.
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föreslås utgå ochhuvudregelnmöjligheten avtala bortnuvarandeDen att
medelkundersför säkra ärgarantimed försäkring ellerersättas attattenen

konkurs.skyddade vid eventuellen
för fondkommissions-nuvarandevidare denKommittén rättenattanser

innebärbör upphöra. Dettarebelåna kunders värdepapperbolagen attatt
ikundernavärdepapperkan använda debolagen i framtiden inte pantsatt

vid anskaffandeför delkreditgivning säkerhetsamband med avegensom
värdepappersmarknadenpå svenskaaktiva denrörelsekapital. De ärsom

beroendesin verksamhet inteså kreditvärdiga de för ärskall att avvara
också påUpplåningsformen harkapitalförsörjning.denna form senareav

få möjlighetfondkommissionsbolagenbörtid minskat i betydelse. I stället
påmarknadsinstrumentutgivandeverksamhetfinansiera sinatt avgenom

Förbudetföreslås för kreditmarknadsbolagen.gällamotsvarande sätt som
försvårar likvidhante-så det interebelåning måste utformasdock attmot

PmC.håller på utvecklas,inom de handelssystemringen att ex.som nu
reglernafunnithar kommitténVid internationell jämförelse att omen

systematiseras ochvärdepappersmarknaden böryrkesetik på den svenska
och valenhetligareglerfinns behov ärskärpas. Det stortett somav

bör därförBranschorganisationernaförankrade hos marknadsaktörerna.
påregelbok,samråd bankinspektionenåläggas i med upprättaatt somen

nyinfördadeti övrigtochgrundval lagstiftning, etikregler gernormerav
innebörd.fondkommissionssed verkligbegreppet god

6.2.5 Försäkringsbolagen
varit be-verksamhet harförsäkringsbolagensbehandlingKommitténs av

betydandesig ifinansförvaltning. Bolagentill bolagensgränsad ägnar om-
kreditgiv-långfristigformfinansieringverksamhet, främst ifattning av

Ägandeaktier.grad inriktadederas placeringar i högning. Samtidigt är
finans-i bolagenssåledes utsträckningkreditgivning blandas ioch stor

förvaltning.
åstadkom-kreditgivning skulle kunnaåtskillnad ägande ochEn mellan

ifinansieringsverksamhetenlåta försäkringsbolagen drivaattmas genom
för-kreditmarknadsbolag. sådan organisatoriskEnsärskilda dotterbolag

effektivtdock inteenligt kommitténs mening ägar-ändring skulle separera
förslagkommitténskreditgivningen. Enligtintressena från den traditionella

finansieringsverksamhetfår drivaförsäkringsbolagen framdelesäven som
integrerad del försäkringsrörelsen.en av

Å kreditmarknadenstillnågot hinder med hänsynandra sidan finns inte
finansie-flyttarorganisatoriska skälstruktur bolagen strikt utmot att av

dot-får då förutsättasdotterbolag. Detringsverksamheten till särskilda att
sådandriva verksamhet ärterbolagen inte möjlighet änatt somannanges

försäkringsrörelselagstiftningen.tillåten själva enligtför försäkringsbolagen
så vid-beviljade koncessionen bör inteDen för försäkringsbolagen ges en

tillstånd finansieringsverksam-också förinnebörd den innefattarsträckt att
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het dotterbolag, sådanti fall börett dotterbolaget omfattasutangenom av
KML:s regelverk. Därav följer bolaget skall kreditmarknads-att ettvara
bolag erhållit auktorisation, KML:s bestämmelser i övrigtsom samt att
rörande aktieinnehav, enhandskredit, kreditjäv blir tillämpliga påm.m.
verksamheten.

Det inte möjligtär skapa tillfredsställande lösning fråganatt en av om
åskillnad mellan ägande och kreditgivning först djupgåendegörautan att en
utredning de centrala delarna försäkringsrörelselagstiftningen. Enav av
sådan utredning faller utanför för kommitténs uppdrag, det ärramen men
angeläget regeringen initiativ tillatt grundlig såför långttar översyn atten
möjligt skapa förutsättningar för enhetliga påregler den svenska kapital-
marknaden. Utredningen bör därvid ställning till pågåendedenta om
utvecklingen internationellt integreringstörre bank- och för-mot en av
säkringsrörelse bör komma till stånd i Sverige. I påäven avvaktan sådanen

föreslåröversyn kommittén vissa provisoriska och regler förtemporära
försäkringsbolagens placeringar på kapitalmarknaden, regler inte inne-som
bär någon särskilt radikal begränsning. Dessa begränsningar framstår dock

nödvändiga för förhindra utveckling kan komma ståatt isom atten som
strid med grundläggande värderingar för marknadens uppbyggnad och som
kan balansen istöra konkurrensförhållandena mellan banker och försäk-
ringsbolag.

Till börja med talar starka skäl för tills vidare behållaatt den grund-att
läggande regel, förhindrar försäkringsbolagen förvärva femänsom att mer

röstvärdet i andra företag.procent Den bör kompletteras med regel,av en
innebär försäkringsbolagen får förvärvaatt högst tio aktie-som procent av

kapitalet i andra företag. Sistnämnda fårregel betydelse i företag där det
förekommer röstsvaga aktier. Slutligen bör generellt tak för för-sättasett
säkringsbolagens innehav placeringsaktier. Kommittén föreslår dettaattav
tak bestäms till tjugo försäkringsbolagets samtliga tillgångar. Iprocent av
dagens läge innebär detta enskilda försäkringsbolag i allt väsentligt inteatt
kommer behöva nettosälja aktier. Däremotatt kan taket komma tillsatt
vidare hindra de försäkringsbolag, har mycket andel sinastorsom nu en av
tillgångar placerade i aktier, ytterligare öka sina aktieplaceringar.att

I samband med frågan integration mellan bank- och försäkrings-att om
rörelse börövervägs kreditförsäkringsproblematiken, berörs kommit-isom
téns direktiv, Kommittén har därför funnit det lämpligttas inteupp. att nu

denna fråga till behandling.ta upp

6.2.6 Finansiella koncerner

Kravet på oberoende banker motiverar enligt kommitténs mening relativt
strikta regler för hindra ägarkoncentration i bankerna se vidareatt dis-
kussionen i avsnitt 6.4. Samtidigt kan frånemellertid effektivitetssynpunkt
starka skäl anföras för ökad organisationsfrihet inom sektorn finansie-en
ringsverksamhet. De mindre och medelstora affärsbankema bör möjlig-ges
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het samgående med andra slag finansinstitut bildaatt slaggenom av nya av
bankkoncerner. Detta bör kunna ske banken blir moderföre-även utan att

i koncernen.tag
Kommittén föreslår koncernbildning detta slag skall kunna skeatt av

regeringen meddelar dispens från regeln ägarbegränsning.att Engenom om
förutsättning bör då regeringen finner den koncernbildningenattvara nya

till för bankväsendet eller det allmänna. Motivet kannyttavara attvara
tillföra banken exempelvis ökade kapitalresurser, vidgad specialistkompe-

effektiv administration eller breddat kundunderlag.tens, Vid dispens-mer
prövningen måste emellertid också beaktas samtliga i koncernen in-att
gående företag måste ha betryggande soliditet, och inget företagen fåren av
bedriva bankfrämmande Såledesverksamheter. bör liksom gäller för-
traditionella bankkoncerner varken industriföretag, handelsföretag eller-
försäkringsbolag ingåkunna tillsammans med bank i finansiell koncern.en

Som moderbolag sådani finansiell koncern bör endastaccepteras etten
holdingbolag, inte driver någon verksamhet förvaltningenutöversom egen

dotterbolagens aktier. Skyddsintressena i bankverksamheten och kravenav
på konkurrensneutralitet det nödvändigtgör bankens systerbolag i kon-att

påregleras i princip dotterbolagen isätt traditionellcernen samma som en
bankkoncern.

Möjligheten för banker -i praktiken de mindre och medelstora bankerna
holdingbolagskonstruktion samverka inbördesatt och medgenom en-

kreditmarknadsbolag torde kunna förbättra förutsättningarna för effektiv
konkurrens och därmed bidra till vitalisering kreditmarknaden. Fören av

så långt möjligt skapa konkurrensneutralaatt regler mellan olika slags
bankkoncerner och andra finansiella koncerner krävs genomgripande för-
ändringar i bestämmelserna beräkning kapitalkrav. påFörslagenom av
detta område diskuteras i avsnitt. Här skall endast konstateras,nästa att ett

påkrav kapital bör bestämmas för hela koncernen, ochgemensamt eget att
regler för kapitaltäckning bör tillämpliga för allasamma typervara av

finansiella koncerner. Kapitaltäckningsreglerna skall någoninte ha styrande
inverkan på valet organisationsform för den finansiella verksamheten.av

6.3 Insättarskydd och soliditetskrav

Frågan insättarskyddet och kreditinstitutens soliditet har diskuteratsom
relativt ingående i kapitel Regler kapitaltäckning alternativtom om-
högsta upplåning förhållandei till kapital i Sverige liksom iutgöreget —
andra länder det centrala förstyrmedlet statsmakterna i detta avseende.
Tillsammans med den begränsning risktagandet garanterasav som genom
rörelseregler och bestämmelser tillsyn, skall kapitaltäckningsreglernaom
skapa den stabilitet och den information till långivareinsättare, möj-som
liggör fungerandeväl kreditmarknad. Skyddet snabbt uppkomman-moten
de likviditetskriser i det finansiella förstärks central-systemet attgenom
banken fungerar lender of last resort.som
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Kommittén har skyddet för insättarna skulle kunna för-övervägt om
stärkas ytterligare försäkringar i någon form. Obligatorisk försäk-genom
ring bankinlåning förekommer i flertal länder. Det har ibland hävdatsettav

sådana försäkringsarrangemang skulle väsentligt minska behovetatt att
avskärma bankverksamhet från riskfylld finansieringsverksamhet. Sommer
framgått diskussionen i förra kapitlet dethar emellertid visat sig omöjligtav

konstruera försäkringssystem där avgifterna differentieras med hänsynatt
till kreditinstitutens risktagande. Inlåningsförsäkringarna lider därmed i hög
grad det klassiska försäkringsproblem, k. moral hazard, inne-av s. som
bär de försvagar incitamenten för försäkringstagaren undvika risker.att att
Trots försäkringsåtagandena framstårbegränsats till vissa maximibeloppatt
dessutom kapaciteten hos de existerande de äroavsettsystemen,nu om
offentliga eller privata, helt otillräcklig i verkliga krissituationer.som

Enligt kommitténs frågamening riskhanteringen i bankernas in-är om
låningssverksamhet område föga försäkringslösningar.lämpat för Denett

riskbilden med komplicerade olikasamband mellan placering-sammansatta
och åtaganden förstärker de traditionella riskbedömnings- och kon-ar

trollproblemen vid försäkring. denKommittén bakgrundenmot attanser
inga fördelar kan vinnas eller komplettera kapitaltäck-ersättaattgenom
ningsreglerna med obligatorisk försäkring inlåningen. Kreditriskförsäk-av
ring föreslås bli obligatorisk endast då det gäller fondkommissionsbolagens
inlåning i det fall medlen inte avskiljs insättning i bank.genom

Det nuvarande regelsystemet innebär beträffande bankerna påkravatt
kapitaltäckning, med procenttal varierande mellan och beroende på1 8
placeringens utlåning garantiåtaganden.ställs för och För ägarengage-art,

i andra finansinstitut krävs i princip 100 % kapitaltäckning. Kapital-mang
basen dels bankens ikapital bankaktiebolag aktiekapital,utgörs egetav
beskattade vinstbalans,och dels värderegleringskonton för-ochreserver
lagslån vilka fårför sig inräknas till högst belopp detvar som egnasamma
kapitalet. finansbolagen upplåningsregelFör gäller i stället innebärandeen

får lånabolagen högst gångerbelopp motsvarande 12,5 kapitalbasen.att ett
För kreditaktiebolag gäller upplåningsmulti-enligt bolagsordningarna olika
pler, gånger50 kapitalbasen.mestsom

det svenskaingående omarbetning redanEn ochöversyn systemetnu av
på kredit-förändringar har skettmed hänsyn till deangelägenär stora som

åstad-med kommitténs har varitmarknaderna. Ett huvudsyfte översyn att
kreditinstitut i Sveri-kapitaltäckningsregler för samtligakomma enhetliga

ändamålsenlig, då konkurrensensådan ordningKommittén anser enge.
finansiella tjänstertillhandahålla olika slagföretagsformermellan att avom

på villkor.bör så långt möjligt likaäga rum
placeringsform,på kapitaltäckning för varjeberäkna kravetAtt separat

institutspecialinstitut ellerplaceringenoch oberoende görs ettettom avav
tillifrågasättas med hänsynverksamhet, kan i och för sigmed blandad att

i det fallet. Ett regel-till riskspridning föreliggermöjligheterstörre senare
emellertidsådana hänsynstaganden skulleför görasystem utrymmesom ger
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komplicerat och svårt tillämpa. Då det gäller den viktigastesystemet att
breddinstitut, dvs. banker och bankkoncerner, talar dessutom degruppen

särskilt starka skyddsintressena för relativt kapitaltäckningskravsträngaatt
bör ställas. Kommittén förordar den bakgrunden i den meningenmot en
konkurrensneutral utformning kapitaltäckningsreglerna dels kapi-attav
talbasen beräknas i princip delsi alla kreditinstitut, kapital-sättsamma
kravet för respektive placeringsform bestäms till procenttal för allasamma
kreditingstitut.

Kapitalbasen såledesbör beräknas kapital, värde-egetsom summan av
regleringskonton och förlagslån, där dock tvåde för sigposternasenare var
begränsas på frågafallet beträffande banker.sätt Iärsamma som nu om
kraven kapitaltäckning skildaför placeringsformer följer förslaget till

delar de nuvarande för se 7.reglerna banker vidare kapitel Förstora
aktieförvärv i finansieringssyfte och andra insatser riskkapital har väsent-av
ligt högre böra gälla, i °o.allmänhet 24procentsatser ansetts

Kraven på kapitaltäckning har tidigare sådanagällt endast placeringar
och garantiåtaganden bankensi balansräkning. Utvecklingentassom upp
på kreditmarknaden har emellertid medfört risktagandet i ökandeatt ut-
sträckning kommit sammanhänga framgårmed transaktioner inteatt som

balansräkningen. Kommittén frågorhar dessa ochäven övervägt över-av
lämnade i december 1986 till regeringen förslag komplettering kapi-om av
taltäckningsreglerna sådanamed hänsyn till verksamheter. Dessa förslag
har föranlett lagstiftning.nu

Vid remissbehandlingen kommitténs förslag anförde fullmäktige iav
riksbanken kapitaltäckningsreglerna borde täcka andra riskeräven änatt
kreditrisker och administrativa risker. Fullmäktige förutsatte kapital-att
täckningsbestämmelserna skulle utredas ytterligare. Föredragande stats-
rådet anförde i 198788:45 de föreslagna bestämmelserna kapi-attprop om
taltäckning för aktiviteter utanför balansräkningen attvar se som pro-
visoriska och vid de ytterligare risker fullmäktigeöversynatt en senare som
redovisat borde behandlas. påI avvaktan kommande kapital-översynen av
täckningsbestämmelserna borde de risker inte omfattades förslagetsom av
bevakas bankinspektionen inom för inspektionens tillsynsverk-av ramen
samhet kreditmarknadskommittén föreslagit.hadesätt

Ett speciellt problem gäller beräkningen förkapitaltäckning finansiellaav
koncerner. Om exempelvis bank förvärvar kreditmarknadsbolag,etten
omvandlas ägarinsatsen till aktiekapital i dotterbolaget, den hostrots att
moderbolaget kanske endast till tredjedel består äkta kapital. Iegeten av
dotterbolaget kan påkapitalet sedan byggas med obeskattade ochreserver
förlagslån och därigenom för placeringsvolym vadstörre änutrymmege en

hade varit möjligt insatskapitalet kvar i moderbolaget. Detstannatsom om
kan enligt kommitténs mening inte påkapitaltäckningenaccepteras att
detta organisationsförändringar. sådansätt En ordningtunnas ut genom
skapar incitament för icke effektivitetsmotiverad dotterbolagsbildning och
innebär, vilket allvarligare, soliditeten i banksystemet försvagas.är att
Kommittén föreslår därför såreglerna ändras kapitalkravet i finan-att att
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siella såväl på koncernnivånkoncerner skall uppfyllt sammantagetvara som
i de ingåendeenskilda, kreditinstituten.

finnsDet betydande skillnader i regelsystemen för kapitaltäckning mellan
olika länder. Inom för det internationella samarbetet mellan central-ramen
banker och tillsynsmyndigheter pågår framgårdock, avsnitt 6.5, ettsom av
arbete med enhetliga. sådana åtgärderreglerna Förslag tillgöraatt mer
torde framläggas under hösten emellertid inte1988. Kommittén har haft
möjlighet invänta Genomdessa förslag. de här framlagda förslagen läggsatt
emellertid grund för påenhetlig kapitaltäckningen olikaen en syn av
finansiella aktiviteter, den institutionella inom vilken dessaoavsett ram
aktiviteter förläggs. måste föremålFörslaget givetvis bli för förnyade över-
väganden i följd internationelladet arbetet, och i det sammanhanget börav
hänsyn också till betydelsen andra risker kreditrisker.äntas av

6.4 Företags- och ägarkoncentration
Då det gäller strukturomvandling och koncentrationstendenser har kommit-

på förhållandenténs överväganden huvudsakligen inriktats de direktsom
berör bankerna ägarförhållandendvs. dels företagsstruktur och inom-
banksektorn, förhållandedels bankernas konkurrensposition i till andra
företag på marknaden. Bankernas centrala funktioner och den speciella
regleringen sådanderas verksamhet motiverar prioritering.av en

De omfördelningar det totala kreditströmmarna, skett destora av som
åren,tio frånhar framför allt inneburit förskjutning institutenssenaste en

intermediering till värdepappermarknaderna. Inom kreditinstitutgruppen
har strukturen däremot påfallande svårför-varit stabil. Detta kan förefalla
klarligt bakgrund instituten förlorat marknadsandelar.mot attav som grupp

det måsteMen observeras dessa andelsförluster gjorts inom föratt ramen en
påfrestningarnatotalt snabbt expanderande marknad, varför på desett

tidigare dominerande aktörernas framför allt bankernas position varit- -
relativt begränsade.

Den viktigaste förändringen inom kreditinstitut finansbolags-ärgruppen
sektorns snabba ocksåtillväxt. Under 1980-talet har bostadsinstitutens kre-
ditgivning betydligtökat bankernas. Bankerna institutgruppänmer som
har således fått år,sin position försvagad under mycket föroch talarsenare

den utvecklingen kommer fortsätta. betyderMen det inte deatt att att stora
bankkoncernerna förlorat i konkurrenskraft finansiell Somoch styrka. äga-

finansbolag och kreditaktiebolag de också fåtthar del dessa institut-re av av
snabba expansion, och bankkoncernerna dessutom viktiga ak-ärgruppers

på värdepappersmarknaderna.törer
Som framgått föregåendediskussionen i de kapitlen företagskon-ärav

centrationen hög inom flertalet institutgrupper i Sverige. Gruppen finans-
bolag dock undantag.år ett

måste också påKoncentrationsgraden betraktas hög olika delmark-som
kontoinlåning specialinlåning utlåningnader och eller i svenskt.ex resp.-
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koncernnivå.på Riskernaräknasutländsk särskilt andelarnavaluta om-
obe-fåtalskonkurrens med ellerför monopolisering eller stelnad svag

då branschens struk-måstefintlig priskonkurrens beaktas, övervägerman
liten ekonomi denminst igäller inteoch rörelseregler. Dettur- somen

där lättare kan skapaenheternasvenska, eftersom skalfördelar för de större
monopoltendenser.

Ökad fun-välsåledes hotföretagskoncentration kan utgöra ett mot en
koncentrationtendensernasöka motverkagerande intermediering. Att ge-

åtgärder dockandra liknandesammanslagningar eller ärförbud motnom
två handlingslinjer enligtandraframkomlig I ställetknappast ärväg.en

främja effektivdå det gällercentral betydelse,kommitténs mening attav
på kreditmarknaden.konkurrens

främjar potentiellså utformat detdetFör första bör regelsystemet attvara
måsteexisterande marknader. Häretablering ochkonkurrens och nya

skyddsintres-på vissa andrastabilitet ochgivetvis samtidigt beaktas kravet
utländskaetableringMånga förslagkommitténs avex omsen. av -

föroch de reglernarörelsereglerbanker, liberalisering bankernas nyaav
ökad kon-förhuvudsyftekreditmarknadsbolag har vägenöppnaattsom-

organisation börkreditmarknadens väsent-kurrens. beträffandeFörslagen
Vidareinstitut.mellan olikaligt för konkurrensöka typerutrymmet gesav

riskkapitalförsörj-tillvidgade möjlighetersparbanker och föreningsbanker
påmedelstora företagandra mindre ochning, medan provinsbanker och

konkurrensförmåga bildandefår sinmarknaden möjlighet stärkaatt genom
föreslås, reglerbegränsningarfinansiella koncerner. I de fall omex.av

intetillstånd hushåll, det viktigtför kreditgivning till är systemetatt ges
etableringskontroll.inslag kvantitativav

obe-finansiella koncernernasmåste och deFör det andra bankernas
minst därförkunder. Inteförhållande enskilda,roende säkras i till attstora

dominerasofrånkomligen kommerden svenska kreditmarknaden ettatt av
detbetydelsefulltpå delmarknad, detbegränsat varjeantal institut är att

från de icke-från påverkanfrittfinns starka institut kan ex.agerasom
effektivtkreditmarknaden fungeradåfinansiella storföretagen. Endast kan

näringslivet.konkurrensbegränsningar ioch skapautan att
ägande- ochrelativt striktabakgrundKommittén föreslår dennamot

ingår.bankerdärbankaktiebolag och i koncernerrösträttsbegränsningar i
effektivitets-maktkoncentrations- ochberördaDet inte enbart deär ovan

särställningOckså bankernasmotiverar dessa regler.problemen somsom
penningpolitikenförinlåning från och kanalallmänhetenmottagare somav

intressen.dominerande, privatadet särskilt de inteangelägetgör att styrs av
ingårbankoch därägande i banker koncernerFörbud för koncentrerat

etableringsfrihet,principsvårt med denkan visserligen förenaatt omsynas
ägareockså hävdas starkakantidigare förordat. Detkommittén attsom
rekon-och genomföraingripa i krislägenhar möjlighet snabbtstörre att

Ägandebegränsningar kanåtgärder.erforderligastruktioner andraeller
kommitténsföretagskoncentration. Enligtpåskynda ökadutvecklingen mot

dominerande intressenoberoendeemellertid kravetuppfattning väger av
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dåväsentligt det gäller bankerna. Om inte detta krav uppfylls finnstyngre
risker för påkontroll banker längre sikt blir medel begränsaöveratt ett att
konkurrensen i delar näringslivet. kanDet i sin innebära allvar-tur ettav
ligare hot effektivitet och anpassningsförmåga i ekonomin riskernaänmot
för ökad företagskoncentration i banksektorn.

Förslaget innebär för de bankerna högst 10 °o aktiekapitaletstörsta att av
i banken vid fåroch tidpunkt påligga i händerna enskilden samma en
aktieägare eller flera i väsentlig ekonomisk intressegemenskap. Närägare
det gäller de mindre bankerna bör %.procenttalet ligga vid 20 Om banken

dotterföretag i finansiellär koncern bör ägandebegränsningen gällaen
koncernens moderföretag. Kommittén har diskuterat olika kriterier för att
särskilja frånde bankerna de mindre och har slutligen förstörre stannat en
reglering utgår från bankens påkapital detta definieras i BRL.sättegetsom
Om bank dotterföretag finansielli koncern skall regeringen utgåär etten en
från moderföretagets kapital. Kommittén har därvid funniteget att en
rimlig bör ligga vid miljard kronor.gräns en

Då påägarandelar tio i de bankerna tillåts, kan denstörreprocent
enskildes inflytande banken förhållandevisalltjämt bliöver Begräns-stort.
ningsregeln bör därför användas tillsammans med regel även taren som

påsikte rösträttsutövandet i banken. Kommitténs överväganden om var
bör ligga förgränsen tillgodose önskemålet förhindra alltföratt att ett

koncentrerat inflytande från enskilda intressen, har resulterat i kommit-att
föreslårtén regel innebär ingen i fårde bankernastörsta utövaatten som

för femrösträtt det företräddaän antalet aktier.stämmanprocentmer av
Motsvarande överväganden beträffande de mindre bankerna innebär att

där börgränsen ligga vid tio det företrädda antaletstämmanprocent av
aktier. Det bör sådan iregel utsträckning ansluter sig tillnoteras att storen
vad redan gäller enligt bankernas bolagsordningar.som

Det bör understrykas kommitténs förslag ägande- och rösträttsbe-att om
gränsningar uteslutande ingår.banker och koncerner där bank Fi-avser
nansbolag och fondkommissionsbolag mångai dag i fall hel- eller majori-är
tetsägda icke-finansiella företag. förhållandeDetta kan tänkas innebäraav
konkurrensfördelar, bl. i förhållande påtill bankerna, vissa delara. av

,kreditmarknaden. Mot detta kan emellertid ställas de begränsningar i före-
konkurrensmöjligheter, sammanhänger med bankernastagens som ensam-

till vissarätt verksamheter. Som förut framhållits det inte möjligtär att
uppnå fullständig konkurrensneutralitet mellan företagsformer helaöver
kreditmarknaden.

Inom kreditmarknadsbolag bör finnas för skilda slagsutrymmegruppen
institut med olikartad Verksamhetsinriktning och ägarbild. Dessa Variations-
möjligheter bör enligt kommitténs mening kunna bidra till kreditmark-att
nadsbolagen kan medverka i effektiv påkonkurrens marknaden.en

Fondkommissionsbolagen intar dåmellanställning det gäller ägar-en
strukturens betydelse. Särskilt deras uppgift driva handel föratt annans
räkning skulle i och för sig påmotivera krav oberoende och spritt ägande.
Motiven kommer dock försvagas i den mån handlarfunktionernaatt ut-



förslag 191överväganden ochGrundläggande1988:29SOU

starkatillräckligtfunnitinteKommittén harockså på aktiesidan. attvecklas
dennaägarförhållandena inomför regleraföreliggerskäl grupp avatt nu

fondhandlarbolagen,ochfondkommissionsbolagenPåfinansiella företag.
stäl-kravemellertid högabörkreditmarknadsbolag,banker ochliksom

rörandeinformation ägar-lättillgängligochfråga lämnalas i öppenattom
förhållandena.

samarbeteInternationellt6.5

strukturomvandlingenberörtbeskrivningeninledandei denKommittén har
på denoch där pekatdecennietunder detpå kreditmarknaden senaste

medIntegrationenbetydelse.inflytande ochinternationella utvecklingens
såväl på realaekonomi,för svenskstarkareblivit alltgradvisutlandet har

demmedutvecklingsdragområden. Flera ärfinansiella gemensammasom
avregleringsprocessendäriblandutlandsmarknader,på störrenoterassom

finansiellafungerandeBättrepenningpolitiken.omorienteringenoch av
fram.på tidkortmarknader har växt

1930.år EttBIS bildadesBaseliSettlementsfor InternationalBank
administreraförskapabankenmed bildandet attsyfte ettatt organvarav

världskriget;krigsskadestånden efter 1:a annat attettbetalningen varav
frågori olikaemellancentralbankscheferdiskussionerforum förskapa ett

länderSå alla världens ärutveckling.ekonomiskrörandesärskilt gott som
länderårsmöte. 10-gruppensvid bankensföreträdsi BIS ochmedlemmar

månad.varjeprincipsammanträden i BIS, itillregelbundetsamlas mera
tillsynsmyndigheterna ägtsamarbete mellanharnordiska ländernaI de

avseendesamarbete i dettaäldstadetår vilketalltsedan 1925, är somrum
samarbetetår 1940-talet harnågra underpåvisas. avbrott förMedkunnat

tillsynsarbetetvidiakttagelserår under vilketvarjei formskett möteettav
ytterligareutökatssamarbetetår ett1971 har attdiskuterats. Sedan genom

intressefrågoråt dehållits, vilket helt gemensamtårligt ägnatsharmöte av
hemlandet.utanföretableringarbankernasuppkommit vid tillsyn avsom

konsortiebanker,formbörjan iskedde tillSådana etableringar av s.en
deltog.ländernafrån nordiskadeuteslutande bankerdär

mellankontakterellersamarbeteplaninternationelltPå ärett mera
konkur-efterDet förstbetydligt datum.tillsynsmyndigheter varsenareav

till-kontakter mellanbehovetHerstatt-bankeni den tyska avsomsen
grundstängdesbankentyskamarkant. Densynsmyndigheter blev mera

på omfattandesinabefaraskundebanken göraförlusterde stora somav
tillsyns-den tyskainitiativgjordesvalutaaffärer. Stängningen, avsom

åtskillig tiddeträttstvister,rad attledde tillmyndigheten, togsomen
undvikasha kunnatbedömdessituationenuppkomnareglera. Den om

hade informeratsländerolikabanker iochtillsynsmyndigheten även om
lösningsmidigareförsamverkahade kunnatdärmedläget i förväg och aven

från central-initiativledde fram tilluppstod. Dettade problem ettsom
församarbetsorganbilda10-gruppenden k.bankscheferna inom ettatts.
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banktillsyn inom denna Medlemmar sålundai den tillsatta kommit-grupp.
blevtén för centralbanken föroch tillsynsmyndighetenrepresentanten en -

i den mån tillsynen utövades myndighet centralbanken frånänav annan -
land. Länder representerade i kommittén 10-gruppens länder dvs.ärresp.

Belgien, England, Frankrike, Italien, Holland, Sverige och Västtyskland
från Europa de utomeuropeiska länderna Canada, Japan och USA.samt
Adjungerade medlemmar Luxemburg och Schweiz.är

Kommittén höll sitt första sammanträde i januari 1975 och har sedan dess
hållit fyra-fem sammanträden varje år. l syfte nå tillsynsmyndigheteratt
för länder utanför IO-gruppen för diskussioner har årsedan 1979 i princip

år anordnats konferenser till vilka inbjudits förvart annat representanter
alla länder bedömts ha intresse delta. Vid sådana konferenser harattsom av
diskuterats möjligheterna få gehör för synpunkter blivit diskuteradeatt som
i kommittén och bedömts ha intresse för banksystemet i dess helhet.som

Det officiella på kommittén Committee Bankingär Regula-namnet on
tion and Supervisory Practices. I dagligt tal har i stället vanligenman
benämnt kommittén efter dess ordförande, Blunden-kommittén ordför-när
anden George Blunden från Bank of årEngland och sedan 1977 Cooke-var
kommittén efter dess nuvarande ordförande ocksåPeter Cooke, från Bank
of England.

Efter förebild samarbetet inom IO-gruppen har andra samarbets-ävenav
etablerats för tillsynsmyndigheter. på sådanaExempel SEANZA,ärorgan

sammanslutningär vissa ostasiatiska länder och denAustralien,som en av
Latinamerikanska den k. Off-shoregruppen.samtgruppen s.

Det finns grundläggande skillnad för samarbetet i den nordiskaen grup-
och i l0-gruppen. Som påpekatstidigare årligade kontakternapen avser

mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna utbyta erfarenheter. Sam-att
arbetet i 10-gruppen däremot inriktat påär söka nå fram tillatt gemen-

lösningar på aktuella problemställningar.samma
De flesta länder i Cooke-kommittén tvårepresenteras av personer en-

från centralbanken med särskild erfarenhet valutafrågor och den andre,av
från centralbanken eller tillsynsmyndighet långmed erfarenhetannan av
tillsynsarbete.

Kommitténs huvudsakliga uppgift försöka arbeta tillräckligtär att att en
hög standard uppnås och upprätthålles det gäller likviditet och soliditetnär i
banksystemet. Den arbetar däremot inte uppnå vittgåendesökaatt en
harmonisering tillsynstekniken i medlemsländerna. Snarare måletär attav
söka formulera principer de olika tillsynsmyndigheterna kan användasom
vid utformningen sin tillsynsverksamhet; den försöker identifieraav egen
luckor i tillsynen internationellt arbetande banker och den tillfälleettav ger
för leder tillsynen olikai länder dra lärdom deattpersoner som av er-
farenheter andra gjort.som

Kommittén håller i regel sina sammanträden i BIS lokaler. Banken
tillhandahåller också sekretariat och tolkar för kommittén. Kommittén bör-
jade sitt arbete med möjligheterna någonöverväga till earlyatt typ av
warning system för den händelse någon allvarlig störning skulle uppstå i
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det internationella banksystemet. Den fortsatte sedan med söka rekom-att
mendera riktlinjer för samarbete mellan myndigheter har tillsyn översom
internationellt arbetande banker. Den betydelsefulla dessamest rikt-av
linjer har blivit den fördelningen för tillsynsom överavser ansvaretav
etableringar utanför moderbankens hemland, med särskild inriktning mot

ingen banketableringatt i form dotterbolag eller filial skallav utanvara
tillsyn. Utvecklingen på den internationella kreditmarknaden under senare
delen 1970-talet ledde också till kommittén, på uppdragav att central-av
bankscheferna inom IO-gruppen, ägnade mycket åttid tillse kapital-att att
täckning och riskexponering skulle övervakas från koncernsynpunkt.

Under år 1986 inleddes samarbete mellan tillsynsmyndigheternaett i
England och USA syftade till tillämpa likartade regleratt för kapital-som
täckning utanför balansräkningen.poster Detta arbeteav blev framgångs-
rikt och fick efterföljd inom hela IO-gruppen, och beslöt därför attman
fortsätta arbetet med inriktning söka komma fram tillmot att gemensamma
kapitaltäckningsregler föräven inom balansräkningen. årsskiftetposter Vid
198687 presenterade tillsynsmyndigheterna i England och USA ett gemen-

utarbetat förslag tillsamt kapitaltäckningsregler avseende såväl inomposter
utanför balansräkningen. Förslaget harsom därefter diskuterats inom Coo-

ke-kommittén under år 1987 och blivit föremål för omarbetningar i vissa
avseenden. Detta har lett fram till delvis förslagett medlemmarnanytt som
i kommittén har ställt sig bakom och under de första fyra månadernasom
1988 varit till bankernasutsänt organisationer i de olika länderna för kom-

Avsiktenmentarer. är slutligt förslag skallatt ett läggas fram för central-
bankscheferna vid deras sammanträde i juli 1988. Om förslaget accepteras
kommer det inom varje land bli föremålatt för behandling. Målsättningen

därvidär det skall tillämpas påatt bankerna inom alla 10-gruppens länder.
Vid konferens för alla tillsynsmyndigheter i Tokyoen i oktober 1988 kom-

förslaget diskuteras och förhoppningenattmer detär skall vinnaatt accep-
även utanförtans 10-gruppens länder. Grunddragen i Cooke-kommitténs

förslag, så långt dessa för närvarande kända,är inärmarepresenteras
avsnitt 7.3.2.4.

Under tid har Sveriges relationer till EG fåttsenare ökad uppmärksam-
het. Bakgrunden långtgåendedeär planer på ekonomiskt samarbete som
medlemsländerna inom gemenskapen offentliggjort se redogörelsen i av-
snitt 5.2. Målet före utgångenår åratt 1992 förverkliga gränslösav en
inre marknad med i princip fri rörlighet för tjänster och kapital. Påvaror,
det finansiella området vill EG avskaffa återståendealla hinder för eta-
bleringar och för utbyte finansiella tjänster över gränserna. Detta förut-av

docksätter visst mått harmoniseringett medlemsländernas regelverkav av
för såväl kreditinstitut värdepappersmarknaden Stora olikheter i regle-som
ringshänseende, finansiell teknik och utveckling leder till sned-annars
vridningar dörrarnanär öppnas för ökad internationell konkurrens.

En viss koordinering EG-ländernas strukturregler och tillsynsformerav
måste alltså komma ståndtill parallellt med den inre marknadens framvåxt.
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grundläggandeåstadkommaförpågår arbeteHär att gemensam,ett en
förskyddetochsäkerhetskravmarknadernasgällerstandard det ex.när

hemlandskon-viktig princip rörEnförsäkringstagare.ochbankkunder s.
filialerinstitutstillsynsansvaret överprimäradet ettinnebärtroll, attsom
Målethemland.moderbolagetsimyndigheterhosförläggsdotterbolageller

etable-såvittkravmedlemsländernaserkännandeömsesidigt avserär av
försäkringsbolagellerkreditinstitutsåkontroll, ettochtillsynring, att ett

gemenskapen,verksamhet inomoch drivasigetablerafrittfår möjlighet att
hemlands-Principenenskilt land.varjeiprövningpå särskildkrav omutan

finan-EG:ssåledesskall öppnaetableringsreglernaliberalakontroll och de
konkur-ökadväsentligtutveckling ochsnabbaremarknader försiella en

rens.
dratidigtfördetalltså påbörjats, är ännu attharIntegrationsarbetet men

bl.fortskrida. Det ärdet kommerhurbestämda slutsatser att ennågra a.
detaljmedlemsländerna itillsynsformerochstandardkravfråga vilkaöppen

utgångslägetifår länderdeSannoliktkring.kommerslutligen somatt enas
mark-finansiellapå desäkerhetskravförhållandevis strängamedarbetar

blisidan inteå andraförefallerdetuppmjukningar,naderna acceptera men
normbildande.blirautomatisktregelverkenliberalade mest som

plattformomgående skapadetbankomrâdet gällerPå gemensamatt en
kapital-ochauktorisationbeträffandeminimireglervissauppbyggd kring

gällermåste koordinerasstrukturreglernaAndra delartäckning. somav
ägarförhållan-kontrollenkreditmarknaden, bl.påställningbankernas ava.

riskkapitalinstru-andraochaktierförvärvinstitutensden och avegnaav
ment.

ibanker tillämpafråga settblir det stortattkreditinstitutandra änFör om
inter-Deberörts.samordningsprincipergrundläggande ovansomsamma

delmarkna-rollförhållandevis störredockspelarsärdragennationella en
medlemsländernamellanVariationernabankområdet.utanför självaderna

därmed kommakan tasamordningsarbetet attochframträdandeblir mer
hänförabl.kanområdenatidskrävandeTill detid. a.längre manmer

denGenomförandetverksamheter.hypoteksinstitutensanpassningen avav
natio-exempel därytterligareförsäkringsområdetpå är ettmarknadeninre

lång tidundernämligenharDetkomplikationer.särdrag skaparnella
betingelser-utjämningfå ståndtillsvårigheterbetydande att avennoterats

livförsäkrings-gällervadminstEG, inteinomförsäkringsverksamhetförna
ambitionsnivåMed den högrepersonförsäkringar. som nuoch andrasidan

försäkrings-medlemsländernasharmoniseringendockfast kommerlagts av
på före-handdå förstaisnabbare,förmodligenrörelselagstiftningar att

område.tagsförsäkringarnas
imöjligt deltaså långtförintresseuttalatfinns attsvensk sidaFrån ett

fråga starktdenna äriIntressetintegrationsprocess.intensivarealltEG:s
iregeringenharBl.a.riksdag.ochfrån regeringfrån näringslivetsåväl som

integrationenvästeuropeiskadenochSverige198788:66proposition om
samarbetsområden. Därpå konkretaambitionsnivå flerafast höglagt en

finansiella tjänste-denkapitalrörelseliberaliseringen,fortsattadenberörs
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på Deskatteområidetharmoniseringenhandelns utveckling, senareosv.
på finansiella mark-deinternationell konkurrensökadårens utveckling mot

utveckling,roll i dennaspela aktivnaderna och Sveriges strävan att en
framhålls särskilt.

går hävdadet intevästeuropeiska samarbetetdetdet gällerNär att
svenskadenjämförande undersökningar,ytterligaregenerellt, attutan

restriktioner förstarkaresyften eller innebärandralagstiftningar har
starkt intresseSverige harEG:s regelverk.den finansiella sektorn än ett

församarbetetdet västeuropeiskaså långt möjligt delta idet attärattav
därvidfinansiella tjänster. Detmarknad för ärenhetligmöjliggöra enen

EG ochredan inletts mellaninformationsutbyteönskan detatt som
identifieras.samarbetsmöjligheterkonkretaskall leda tillEFTA att

såväl hinderpågår i Sverigeutredningsarbete utgörDet ett somsom
iså måttohinder isammanhang. Detfördel i detta utgör attett manen

till vissasvårt ställninghapå därav kanavvaktan resultatet att ta
pågående utrednings-Samtidigt detkanfrågor i samarbetet.centrala

på visstmöjliggöreftersom detockså fördel,arbetet ettattvara en
läggasamarbete ochutvidgataspekterstadium belysa olika attettav

f.107sådant samarbete.förslag underlättarfram som

fram för Sverigeinternationaliseringmed ökadperspektivDet tonarsom nu
period medstår införvitorde innebäraioch för västeuropa attstort, en ny

fram-Kommittén bedömerpå kreditmarknaden.snabba omvandlingar att
våra relationer tillutvecklingmarknad ochEG:s inreväxten egnaavav -

strukturomvandling.drivkraften i dennaviktigastekan bli dendenna -
måstegemenskapeni övrigt inomoch utvecklingenSamordningsarbetet

det skallalltför fördockOsäkerhetenföljas. ännu tedärför är stor attnoga
förstrukturreglemasystematisktredan sökasig meningsfullt att anpassanu

ellerplaneras övervägstill förändringarkreditmarknadenden svenska som
ställningstaganden,deunderstrykaKommittén vill vidareinom EG. att som

sådan karaktärharfram till, allmäntutredningsarbetet lett attdet settegna
harmonise-samarbete ochinternationelltfortsattunderlättade torde ett en

området.på det finansiellaring med EG
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7 Bank

7.1 Ny bankdefinition

Med bankrörelse förstås enligt gällande bestämmelser verksamhet inu
vilken ingår inlåning från allmänheten sådan räkning bank allmäntsom
använder. Definitionen, fick sitt huvudsakliga innehåll års1911som genom
banklagstiftning, inte uttömmande.är Anledningen till i definitionenatt
endast angivits inlåningen kännetecken på bankrörelse det iär attsom
första hand insättarnasär banklagstiftningenrätt skydda. Detattsom avser
har därför inte erforderligt inlåningen någonutöveransetts att ange annan
del banks verksamhet bankrörelse. Skyddet för insättarna kommerav som
till uttryck bl. därigenom det stadgas straff för denatt utan atta. som vara
bank bedriver bankrörelse. Syftet med definitionen således förhindraär att
andra bankerän driva bankmässig inlåningsverksamhet.att

Den gällande bankrörelsedefinitionen emellertid inte tillfredsstäl-ärnu
lande. Det för banker utmärkande kännetecknet nämligen intemest är
enbart inlåningen kombination inlåning utlåningochutan en av av pengar.
Det därförär oegentligt i definition endast inlåningenatt en ange som
kännetecken, vilket i stället för bank för tanken tillnärmast sparkasserörel-

Utöver in- och utlåning förknippas bankerna hävd medse. attav pengar av
de erbjuder allmänheten brett sortiment finansiella tjänster. Dettaett av
kommer inte heller till uttryck i definitionen. En ytterligare olägenhet med
den nuvarande definitionen den definierar bankrörelseär medatt an-
givande för alla välkänd Verksamhetsgren i bank, inlåning.nämligenav en
Det frågaär cirkeldefinition inte skapar någon skarp gränsom en som

kreditverksamhet. Definitionen inte någongentemot klargörandeannan ger
avgränsning mellan den skyddade bankmässiga inlåningen och in-annan
eller upplåning regelmässigt förekommer bland framför allt finans-som
bolagen, blandäven näringslivsföretag och kommuner.men

I direktiven till kreditmarknadskommittén pekar departementschefen på
bankerna sedan gammalt fyller denatt centrala funktionen på kreditmark-

naden sin mångsidiga verksamhet och bredd det gäller servicenär tillgenom
företag och hushåll. Departementschefen uttalar kommittén böratt ta som
utgångspunkt bankerna behållaskall denna position i framtidenatt och
söka definiera begreppet bankrörelse med utgångspunkten.den Departe-
mentschefen anför vidare begreppet bank sedan gammalt brukar för-att
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sittdelbetydandetillgodoserbarafinansinstitut intemed avknippas ensom
ocksåfrån allmänheteninlåning på räkning utanfinansieringsbehov genom

bankerbrukarVidaretjänster.sortimentbrettallmänhetenerbjuder ett av
demeningdepartementschefensEnligtägarkrets.relativt vidha synesen

för avgörautgångspunkt ettgodkriterierna attnämnda omtre envara
bank.fullvärdigfå oktrojfinansinstitut skall som

beträffande denSynpunkternaredovisadebakgrund deMot nunyssav
direktiven,anförs ivadutgångspunkt imedochgällande definitionen som

ha denskallallmänhetenservice tillallsidigasinbankerna cen-att genom
utformaförsöktkommitténkreditmarknaden, harpåfunktionentrala en

skall kunnadefinitionenbankrörelsedefinition. Förtillfredsställande att
be-iverksamhetsområden inrymsdesyfte börmeningsfullttjäna somett

Kom-förbehållas bankerna.ochskyddashittillsbankrörelse liksomgreppet
iförenamöjligasyften inteolika är attfunnit dessaemellertidharmittén att

denliktdefinitionsakensligger idefinition. Detentydig attnatur somenen
straffsanktionomfatta denendasttillgällande begränsas att genomnu

innebördenklargöraägnadsärdelesinlåningen inte kanskyddade attvara
bankrö-ändamålet medgällerOmväntbankrörelse.begreppet att enomav

olikabeskriva detillfredsställandepå sättställetrelsedefinition i är ettatt
detkanbankrörelse,i begreppetinrymstypisktverksamheter settsom

med bankrö-liktydigtområdet inteförbehållnaför bankskyddade och vara
bankrörelsede-undervad inrymsdelbegränsadendastrelse utan somaven

finitionen.
kanutformasbankrörelsedefinitionutgångspunkterfrån vilkaOavsett en

innehåll. Kommit-tillfredsställandesynvinklarfå allasåledes inteden ett ur
bankrörelsedefini-föreslålämpligtmindrefunnit detdärförhar atttén en

frånförgrundtillha legatskulleändamålssynpunktertion. De ensom
ställetibankrörelsedefinition kantillfredsställandeutgångspunkterskilda

allmänbörjan börTillföljande.enligttillgodosesmed fördel genom enen
måsteminimikravkvalitativadepreciserasbankdefinition uppvarasom

bankverksamhets-beviljas. Genomoktroj skall kunnafyllda för enatt
Vidare börverksamhetsområde.tillåtnabankdet förbördefinition anges

7.4.avsnittsebankägarbegränsning ibestämmelsersärskildainföras om
straffbestämmelsen iomarbetningredaktionell görasbörSlutligen aven

tillrefereraföri ställetsanktionsregeln att§ varigenom1 BRL,9 kap. 1
skyddsvärdadetgällauttryckligentillpreciserasbankrörelsebegreppet att

från allmänheten.på räkninginlåningnämligenområdet,
tillståndfått regeringensföretagsåledes definierasBank bör ett somsom

tillförslagkommitténsiverksamhetsådanoktroj drivaatt angessom
7.2.3.jfr avsnittbankverksamhetsdefinition

BAL3§ tredje stycketbankoktroj enligt 2 kap. attkrävsfåFör att
skälAvdet allmänna.nyttig förrörelsenfinner ärregeringen somatt

Sverigebanketableringar ibetänkande Utländskai sittutvecklatkommittén
avseende.i dettanågon förändringföreslås1984:20 inteDs Fi

detbör krävasoktroj bankfåskall attfinansinstitutFör somatt ett
däriblandtjänster,finansiellautbudallsidigtallmänhetenerbjuder ett av
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skallbankerPrincipenutlåning att varaochtill in-möjlighet pengar.av
bankverksamhetsdefinitionen.uttryck itillkommabreddinstitut bör

obestämd kretsvid ocherbjudassåledesskalltjänsteutbudBankens en
sigskaparbankemellertid intehindrar enattDettaallmänheten.bland en

visshandtill i förstasigvändamarknadsföringi sin enprofil attgenomegen
bankutländskallmänheten,bland pro-somvissaeller enex.grupper

invandrargrupper.bland vissainlåningskundersig värvafilerar attgenom
iallmänhetenså långtdrivasemellertid inte attfårprofileringdylikEn

tjänsteutbud.bankenssigtillgodogöramöjlighetenfrån attövrigt utestängs
dvs.finansiella tjänster,utbudallsidigterbjudavidarebank skallEn ett av

flertaletinrymmerverksamhetmångsidigdrivaskyldighetha somatt enen
inomutvecklingenochtraditionbankväsendettjänster genomde avsomav

bankEn ärmarknaden.erbjudabrukarregelifinansieringsverksamheten
bankverksamhetegentligk.förläggaoförhindradvisserligen att s. -numera

valutabanksfunktio-inlåningen ochskyddadedenförundantaggivetvis med
Näringsutskottetsoch31 f198687:148sedotterbolagi s.prop.nen - kommitténsenligtemellertidinnebär2. Detta198687:36betänkande s.

bankverksamhet utöverallförläggakunnaskallbankintemening att en
dotterbolag.ivalutabanksfunktioneningår iverksamhetinlåning och som

deflertaletutbudinriktadspecialiserad ett avintebank är utan avAtt en
marknadenpåefterfrågastjänsterfinansiellaochfinansieringsformer som

bank.påkriteriernaviktigastedegammalt ensedan etthar ansetts avvara
kreditmarknadenpåfunktionencentralabehålla denskallbankernaFör att

förserviceorganallmännakaraktärenbehållerdenödvändigtdet avär att
drivabank förutsättsAttallmänheten.breda enoch dennäringslivet en

för-skullebankenemellertid inteinnebär att varaverksamhetallsidig
särskildaflerapå ellerverksamhetsinhuvuddeleninriktahindrad enatt av
långtsådrivasdock inte attfårInriktningenbankområdet.sektorer av

exempelvis intefårVerksamhetendetta.enbarttillverksamheten avgränsas
fondkommissionsbolagidrivitskunde ha ettden likaså gärnasnäv attvara

finansbolag.eller ett
ochin-bedrivaskall ärbankverksamhetpåexempel denEtt art somav
tillkommerpenningflödenolikahanteringDenpengar. somutlåning avav

inter-k.denfunktiondenutlåningsverksamheten äri in- och s.uttryck -
centraladenhävd utgöra mestmedieringsfunktionen ansettsavsom-

kombinationdetEftersom ärbank.i avhjärtatellerverksamheten enen
på bankverksam-kännetecknetviktigastedetutlåning ärinlåning och som

Detbankverksamhetsdefinitionen.framgåuttryckligendettahet bör av
utlånings-ochin-bedrivaskyldigbankalltså är attsagda innebär att en

delringaendastfördärvidfår inteutlåningenochIn- enverksamhet. svara
verksamhet.samladebankensav

påinlåningpåmonopolnedan,utvecklasvadenligthar,Bankerna som
föreliggafår detdettamedkonsekvensI enallmänheten.från ansesräkning

möjlighet sättaallmänhetenerbjuda attbankförskyldighetmotsvarande att
vadenligtdärutöverskallbankEnräkning. nysspå vanlig sommedelin

Ex-tjänster.finansiellautbudallsidigtallmänhetenerbjudaanförts ett av
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empel tjänster bank bör tillhandahålla allmänheten tjänsterärsom som
inryms under garantigivningsverksamhet, notariatverksamhet, betalnings-
förmedling, handel med utländsk valuta m.m.

Det inte nödvändigtär bank sig åtägnar de olika verksamheternaatt i
regi, det tillräckligtär bankenutan förmedling tillhandahål-egen att genom

ler tjänsterna. Som anförts innebär det sagda inte heller skyldighetnyss en
alltid driva verksamhet omfattaratt samtliga de banktjänster allmän-som

heten har behov Med hänsyn härtill bör i bankverksamhetsdefinitionenav.
inte någongöras uttömmande uppräkning de olika slag tjänsterav av som -

in- och utlåningutöver regelmässigt bör tillhandahållas bank.av pengar av—
sådanEn uppräkning skulle också efter hand bankernas verksamhetsom

förändras ganska bli omodern med påföljd lagstiftaren gångsnart efteratt
tvingas uppräkningen till verkligheten.annan anpassa

För tillgodose insättarskyddet bör liksomatt enligt gällande bankrörelse-
definition viss inlåningsverksamhet förbehållen bankerna. Det härärvara
fråga inlåning på räkning från allmänheten.om

det förhållandetAv inlåningsverksamheten skallatt riktad all-motvara
mänheten följer inlåningsverksamhetatt bedrivs uteslutande blanden som

begränsad krets med viss intressegemenskap, med-en av personer ex.
lemmarna i ekonomisk förening, arbetstagarna i företag eller lik-en ett
nande, normalt inte betraktaär sådan inlåningatt skallsom som vara
förbehållen bankerna. Organisationstillhörigheten får emellertid inte vara
enbart formalitet med syfte kringgå banklagstiftningens bestämmel-atten

Förutom krav på faktisk organisationstillhörighet eller liknandeser. som
villkor för deltagande inlåningsverksamheteni måste för det inte skallatt-
bli fråga inlåning från allmänheten inträdet eller tillhörigheten iom -
organisationen grunda påsig andra intressen vinna anslutningän tillatt
inlåningsverksamheten. Vidare bör personkretsen inte alltför stor.vara
Undantag från sistnämnda kriterium den inlåningsverksamhetutgör som
bedrivs bl. Kooperativa förbundet KF och HSB:s riksförbund. KFav a.
har exempelvis för närvarande omkring 2 miljoner medlemmar. Redan i

års1911 bankrörelselagstiftning slogs fast den sparkasserörelse dåatt som
bedrevs förbundet inte bedriven bland allmänheten.att Iav var anse som

1955:3 angående bankrörelselagstiftning upprepade departements-prop. ny
chefen KF:s och inlåningHSB:s inteatt betrakta blandattvar som en
allmänheten bedriven verksamhet, dessa organisationer hade högsttrots att
avsevärda medlemskadrar. Enligt denne fick det uppenbart dessaattanses
föreningar inte hade ändamål i förtäckt form driva bankrörelse.att Detsom
kan inte visst fog gällandegöras KF:sutan medlemstal för länge sedanatt

för vadgränsen kan inrymmaspasserat under begreppet allmänheten. Isom
kommitténs direktiv emellertid uttryckligen specialinstitutanges att som
bostads- och konsumentkooperationens sparkassor inte bör behandlas av
kommittén. Kommittén sig därför förhindrad föreslå någon änd-attanser
ring härvidlag.

För viss inlåningsverksamhet skallatt förbehållen bankernaanses vara
bör vidare krävas förutom verksamheten riktas allmänhetenatt mot att- -
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det fråga inlåning på räkning.är Med detta uttryck förstås kontonom
avseende deposition påoch med förhand standardiserade allmän-av pengar

inlåningsvillkor. Villkoren skall utformade så de kan tillämpas påna attvara
bred allmänhet. påExempel sådana räkningar förär närvarande blanden

bankerna allmänt förekommande sparkonto, kapitalkonto, lönekonto, vin-
narkonto, allemanssparkonto, checkräkning Utanför begreppet in-m.m.
låning räkning faller den k. specialinlåningen, varmed i allmänhets.
förstås kortfristig upplåning påpenningbelopp villkor helt ellerstoraav som
delvis varit föremål för förhandling mellan i varje enskilt fall.parterna
Villkoren här inteär standardiserade på sådant de kansätt ägnadeatt anses
för tillämpning bland bred allmänhet. Inlåning på räkning innefattar inteen
heller konton vari behållningen påvärdetutgörs änannatav pengar, ex.
andelar i aktie- eller allemansfond. I dylika fall frågadet inteåren om
deposition av pengar.

Inlåning på konto till sin och till sitt ändamål kan jämförbarartsom anses
med banks allmänna inlåningsverksamhet bör regelmässigt falla inom ra-

för vad räkningsinlåning. Omär exempelvis kreditföretag,men ettsom som
inte bank, sina kontokortskunderär betalning med belopptar emotav som
överstiger vad i det enskilda fallet lämnats i kredit, detta i principärsom att
betrakta inlåning på räkning. Enbart den omständigheten kundersom att
betalar in för mycket vilka kreditföretaget låter stå påinne kontotpengar,
till dess kredit utnyttjas, bör dock inte föranleda verksamhetenattny
bedöms otillåten inlåning. betydelseAv för bedömningen detärsom om
endast beror på tillfälliga omständigheter kunder betalar in för mycketatt
eller det kan bero på förmånliga frånerbjudanden företagets sida,antasom
exempelvis marknadsanpassad billigare kredit eller liknande.ränta, I sist-
nämnda fall torde kunna behållningen på kontot äratt attpresumeras
betrakta inlåning på räkning. Om vidare exempelvis handelsföretagettsom

inlåningsverksamhetdriver låta kunder konto i företaget,öppnaattgenom
detta inteär betrakta inlåning på räkning inbetalningarnaatt som om avser

avtalsenlig förskottsbetalning för eller tjänst. Om däremot in-en vara en
frittsättare äger förfoga kontobehållningenrätt överatt att ta utgenom

insatta medel jämte gottgjord eller förmån,ränta motsvarande tordeannan
verksamheten i allmänhet kunna jämställas sådanmed bank bedrivenav
inlåningsverksamhet.

7.2 Nya rörelseregler

7.2.1 Direktiven m.m.

Som framgår kommitténs direktiv finns det någoninte klar skiljelinjeav
mellan bankernas och finansbolagens verksamhet. De praktiska skillnader-

reduceras i taktäven med också inlåningen får alltmer likartadna att
karaktär penningmarknadsfinansiering för bådade institutgrupperna. Iav
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preciserade rörelseregler.banklagstiftningeninnehållerFiLtillmotsats
kreditmark-legala ordningennuvarandebankhåll denFrån hävdas att
många be-mellan deråder obalanstillfredsställande. Detintenaden är

bedriva verksam-olikaden frihetochför bankergränsningar gäller attsom
finansinstitut.andragäller förheter som

banklagstift-rörelsereglerna igällandedeifrågasätts intedirektivenI
stället viddirektiven ikommittén enligtbördelFör finansbolagensningen.

bestämmelseri FiLrörelsereglerna övervägapreciseringsidan avenav
kapitaltäckning, kassareservs-bankernagäller förliknande dem omsom nu

bl. företrädareemellertidharkommitténUnder arbetet inomkrav a.m.m.
banklagstiftningensunderstrukit behovetbankväsendet kraftigtför attav

angelägenhetensåledes framhävtsbankhållFrån harrörelseregler över.ses
i dotterbolags-arbetamöjligheterbankernaskommittén attövervägerattav

fastigheter ochriskkapitalförsörjning, förvärvaisigform, m.m.engagera
Frågans viktfinansinstitut.andramedkonkurreramöjligheterderas att

Sverige ochutlandsägda banker ietableringarnaaccenturerades bl. ava. av
särskilt underöverskottfinansiellaföretagssektornsansvällningen avav
regleringenövergår till omprövakommitténåren 1983-1986. Innan att av

kommit-finnerbanksystemet,drivs utanförverksamhetden finansiella som
rörel-banklagstiftningensförstnödvändigt övernaturligt ochdettén att se

förebildstå tillbörenligt direktivendessai synnerhetseregler somsom——
rörelse.för finansbolagensreglernya

kontinuerligtförändrasverksamhetfinansinstitutsövrigaBankernas och
nödvändigt dennaDetsåväl inriktning former.på är attmed avseende som

För finans-i samhället.förändringarnamedske i taktutveckling kan
förinomsmidigtutveckling kunnat skesådanbolagens del har ramenen

situation.besvärligarehafthärvidlagBankerna harlagstiftning.befintlig en
verksam-bankernasdetalj regleraribanklagstiftningenPå grund att merav

ochutvecklaskall kunnaför bankernalagändringhar oftast krävtshet atten
sinaviavarithar bankernafallverksamhet. l attförnya sin tvungnaannat

Även emellertidhär harutvecklingen.finansielladenfinansbolag delta i
skillnad i regle-denmed hänsyn tillbegränsadevariti praktikenbankerna

bank-följd den k.bl. tillverksamhetsförutsättningarring och av s.som a.
finansbolag.bankägdaickebankägda ochråder mellansmittan nu

på kreditmark-funktionencentralaalltjämt kvar denBankerna har idag
marknad har kunnatpåinstitut dennaandramedan flertaletnaden men

ban-harfinansiella utvecklingen,med deni taktverksamhetförändra sin
nuvarandetill banklagensmed hänsynverksamhetsförutsättningarkernas

haravseenden. Dettanågra väsentligaiförändrasinte kunnatutformning
verksamhet.deraspå bankerna ochföljande aktuellamedfört syn

inlåningenräkningsmässigaförbehållas denibankerna harfördelDen att
betydelse.minskat iharvärdefullnaturligtvisfrån allmänheten är men

underminskatrelativt harbankinlåninghushållenspåberor settDetta att
orsakEnminskat. ärinlåningsstocken inte harårföljd även annanomen av

budgetunder-statligaVidare har deallemansfonderna.införandet storaav
ekonomi. Framväxtenmarknadskonformframskotten tvingat typ aven ny
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penning-marknader,gamlavitaliseringenmarknader och somavnyaav
intepenningströmmarnainneburitharaktiemarknaden, attochmarknaden

Flerabanksystemet.viasigtidigare vägarutsträckning tari somsamma
traditionelladenifunktioneridagpenningmarknaden ersätterpåaktiviteter

möjlighetstorföretagen attmarknad harPå dennabankverksamheten.
Även and-överskottslikviditet.placeraellerinvesteringfinansierasjälva en

de be-grundpåbankernatillkommit, vilkahar avfinansieringsformerra
såledesharKonkurrensendeltakunnatinterörelsereglernagränsande

penningmark-olikamarknadeninhemskapå denbarahårdnat inte genom
fondkommissionsbolag,ochfinansbolag somförsäkringsbolag,nadsinstitut,

påocksåindustriföretag,eller utanhandels-tillknutnasällaninte är stora
nyligenbankerutländskaharSommarknaden. nämntsinternationelladen

landet.sig ietableramöjlighetgivits att
framdrivanödvändighet typeratt avkommer nyautvecklingDenna av

iliggervadtjänsterutbud änavseenden somi fleramed annatbanker avett
penning-heltFramväxtenbankverksamheten. nytraditionelladen av en

harkraftigt,mycketexpanderarochutvecklaskapitalmarknad,och som
mark-på dennaUppfinningsrikedomenopåverkad.banknågonlämnatinte

ibeskrivitsharDettamycketinstrument ärfinansiella stor.vad gällernad
penning-aktiviteternaockså ersätterhar nämntsSomavsnitt.tidigare

bankverk-traditionelladeutsträckningi allt störrekapitalmarknadenoch
på dennadeltaaktivtsjälvaoförhindrade attBankerna ärsamheterna.

möjligabästaföretagenerbjudadärvid kunnamåstedemarknad, men
ochinstrument attskräddarsyfinansiella instrument, attkombination av

i banker-funktionencentralaDeninstrument.dessamarknader ibefrämja
från denförskjutaskommaalltmerframtiden attkan iförskjutits ochharna

emissionsverksam-penningmäkleritill samtutlåningenin- ochtraditionella
finance.ingår begreppeti corporateverksamheterandraochhet som

meningkommitténsenligtdetsituation ärbankernafördennaI nya
rörelseregler. Avbankernasgrundlig översynnödvändigt göra avatt en

ochlagstiftningsteknikändraanledningfinnasdet attskäl kanstrukturella
Enbankverksamhetsbegrepp.flexibelt nysöka skapadärigenom ett mer

gällande.denmålsättningdock habörlagreglering somsamma
restrikti-bankernasgrundpåkompetens,återfinnsbankerna avI somen

detvidgningGenomfulltnyttjaskunnat avinte har ut.rörelseregler enva
bättreföroch attverksamhetsområdet ett utrymmetillåtnabankernaför

kravmarknadenstilltjänsterfinansiellautbudbanksystemets avanpassa
liggerkapacitetoutnyttjadedentillvara sommöjligheterskapasskulle att ta

näringslivetsunderlättauppgifterviktiga är attbankernasbankerna. Eni av
bankernaregleringEnförhållanden. somändradetill avanpassning yttre

därförfinansieringslösningar ärföröppenhetochflexibilitetmöjliggör nya
värdefull.samhällsekonomiskt

tillgång tillfåbör ettbankernaförÄven talaromständigheter attfleraom
skyddsvärda in-olikasätterhandlingsutrymme,flexibeltochstörre mer

för ban-regelsystemetliberaliseringomfattandeför avgränsertressen en
hushåll-såsomrättigheter,vissaförbehållitssålundaharBankernakerna.
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sinlåningen, ställningen valutabanker och lånarätten i riksbanken.som attA
Främst hushållsinlåningen och begreppet bank har gjort olikaomsorgen om
restriktioner i form rörelse- och tillsynsregler nödvändiga.av

För kunna bedöma möjligheternaatt förändra bankernasatt rörelseregler
lämnas i det följande redogörelse för gällande rörelseregler. Samtidigten
beskrivs rörelsekapitlets uppbyggnad och de olika rörelsereglernas inbördes
förhållanden.

7.2.2 Gällande rörelseregler
De olika bankinstitutens rörelseregler kom den samordnade bank-genom
lagstiftningen överensstämma i huvudsak.att Genom den banklagstift-nya
ning trädde i kraft den l juli 1987 har bankinstitutenssom rörelseregler
sammanförts till kapitel i BRL SFSett 1987:617 och har i högreännu grad

tidigareän bringats i överensstämmelse med varandra. Vissa skillnader
mellan bankinstitutgruppernas rörelseregler föreligger dock alltjämt. Dessa
föranleds bl. föreningsbanksrörelsens speciella organisationsform.a. av Vi-
dare får inte sparbanker och föreningsbanker etableraex. sig i utlandet.

Rörelsekapitlet, 2 kap. i BRL, indelatär följande sätt:

Verksamhet §§1-8
Kapitaltäckning och kassareserv 9-12 §§
Kreditgivning 13-19 §§.
Upplåning 20 §.
Särskilda bestämmelser 21-23 §§.

Verksamhet

Reglerna bankernas verksamhet uppbyggda påär det densättetom att yttre
för bankernas tillåtna verksamhet i 1 Bankerna får aldrigramen anges

sig åtägna verksamhet inte har naturlig anknytning till in- ochsom en
utlåningsrörelsen. Inom denna emellertidär bankernas verksam-yttre ram
het begränsad i vissa avseenden. Dessa begränsningar finns intagna i 2-6 §§.

§I 2 bankerna har förvärvarätt och driva handelatt med endastattanges
viss i paragrafen angiven egendom. Med uttrycket driva handel med.

sådana förvärv försker räkning och i den bestämda avsiktenavses som egen
den ifrågavarande Ävenegendomenatt skall det skulleavyttras.senare om

kunna handel med viss egendom stod i sambandatt med in- ochanses annan
utlåningen således banken förhindradär sig åt sådanägna verksamhet,att

den egendom föremålbli för handel inte finns uppräknad iom som avses
2 Bestämmelserna i 3 § bankerna under vissa förutsättningarrätt attger
förvärva fordringar inte avsedda för denär allmänna marknaden. Påsom
dessa fordringsförvärv ställs grundläggande krav på kredit-samma som
givningen fordran fårendast förvärvas det lâneavtalatt pågenom en om
vilket fordringen grundas har sådant innehåll, banken själv vidett att
förvärvstillfället hade kunnat bevilja krediten. §§I 4-6 den egendomanges
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bankerna får förvärva inte driva handel med. Gemensamt för den isom men
paragraferna angivna egendomen förvärven förutsättsär ske i syfteatt att ge
banken sådana tillgångar behövs för kunna driva pårörelsenatt ettsom
praktiskt och ändamålsenligt Annan egendomsätt. denän isom anges

§§2-6 bank alltså förbjudenär förvärva; dock med vissa undantag, vilkaatt
Ävenfinns intagna §§.i 7-8 det förutsätts egendom förvärvatsattom som

med stöd dessa undantagsbestämmelser skall det inteäravyttras,av senare
fråga driva sådan handel i 2 §Enligtatt 7 andra stycketom en som avses
får bank förvärva aktier ingår i emission i vilken banken med-en som en
verkat. Underförstått skall syftet med förvärvet underlätta emissio-attvara

Om bank driver fondkommissionsrörelse får banken 7§enligtnen. en
tredje stycket också i viss utsträckning för underlätta fondkommissions-att
rörelsen förvärva aktier, emissionsbevis andelar i aktiefond och isamt
ekonomisk förening. §I 8 banken möjlighet förvärva i allatt stort settges

egendom, förvärvet sker i syftetyp skydda fordran, dvs.av attom en
minska eller eliminera kreditförlust. I första hand förvärven avses av
egendom säkerhet för fordranutgör även egendom kansom men annan
komma ifråga.

Kapitaltäckning och kassareserv

Denna rubrik banklagstiftningens centrala bestämmelser, näm-mestanger
ligen de syftar till bankerna har tillfredställandeatt garantera attsom en
soliditet och likviditet. I 9 §§och 10 finns kapitaltäckningsbestämmelser

ålägger bankerna ha kapital till visst lägsta belopp i förhållandeatt egetsom
till bankernas placeringar, dvs. tillgångar, ingångna garantiförbindelser och

åtagandenandra på kapitalmarknaden. §I har11 nyhet för svenskasom en
banker andelar i utländska företagäger driver någon formsom som av
bankverksamhet införts krav på konsoliderad kapitaltäckning. Dennas.
bestämmelse trädde i kraft den januari1 1988. Bestämmelsen innebär deatt
kapitaltäckningsregler gäller för verksamheten i Sverige i principsom nu
skall tillämpas också för de hel- eller delägda företagen i utlandet. Kassare-
servbestämmelsen i 12 § ålägger bankerna hålla tillfredställandeatt en
betalningsberedskap för kunna variationer imöta medelsflödet.att

Kreditgivning

Kreditgivningen bankernas dominerandeutgör verksamhetsgren. Reglerna
kreditgivningen har karaktär de redovisadeän reglernaom en annan ovan
bankernas verksamhet. Reglerna uppbyggda såär vissa villkor iom att

samband med kreditgivningen fastställs eller vissa måstevillkoratt vara
uppfyllda för bank fåskall lämna viss kredit. Detta innebäratt atten en
krediter, kreditformer eller villkor för kreditgivningen inte uttryckligensom

förbjudnaär enligt dessa bestämmelser tillåtna.är
Reglerna kreditgivningen inte fullständig regleringattom avser ge en av

denna del bankernas verksamhet vissa frågorsärskildautan tarav upp som
har anknytning till denna. Reglerna har inte strukturella sambandsamma
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genomgång kredit-Nedan kortverksamheten.reglerna avges ensom om
givningsreglerna.

säkerhetbetryggande13 Kravet på

vid kredit-säkerhetskravetbehandlar det formellabestämmelseDenna
bankenjuli 1984 kankraft denträdde i 1lagändringgivning. Genom som
iuppställspå säkerhetfrån formelldet kravsjälv dispensera para-som

kreditprövningenanpassad till hurha blivitBestämmelsen kangrafen. sägas
tillgår praktiken.i

förlagslånFörbud lämna14 mot att

kredit avtalavid beviljandeförbud för bankföreskrivsI paragrafen attett av
låntagarensefterbetalning försttillfordran skall medförabankens rättatt
tillkommitundantag, hardock har vissaFörbudet,övriga borgenärer. som

medförmånsrätt förenade störretillbakaskjutenlån medeftersom är ett
kreditgivning.risktagande än annan

vinstandelförbehållFörbud15 mot om

banklagstift-den förutslagförbehåll andel i vinstFörbudet är ettmot avom
för andrasiginte skallbankerna utsättaningen grundläggande tanken att

redovi-bankverksamheten. Desjälvasådana förenade medrisker än ärsom
aktier iförvärvadå förbudet för banksärskiltsade förvärvsreglerna och att

bankernaändamål, förhindramed bankfrämmande ut-bolag attattavser
sådanaför riskermedeldärmed indirekt insättarnassig själva ochsätter som

förvärvs-hindrabankverksamhet. Försundinte förenliga med attär atten
förbehållaför kredittillåts ersättningkringgås bank intereglerna att somen

fåråt. bank intefår sig Eninteaffär banken ägnasig andel i vinst som
vadaktier ellerfråga utdelningintepå där detheller ärsättannat om-

andel iaktier beredasbolageti övrigt kan tillkomma ägare avsomsom -
med dennafår bedriva. Syftetinte självpå bankenvinst verksamhet, som

aktiebolag istävja förekomstenvid dess tillkomstbestämmelse att avvar
erhållitsedan aktieägarnabolagets vinst,bolagsordning föreskrevs attvars

bank.namngivenskulle tillfallaviss del därav, en

enhandskrediterBestämmelsen16 om

storlekshänseende ojämntiaccepterad grundsatsDet allmäntär att enen
Detutveckling.banks sundaoförenlig medkreditportfölj ärsammansatt en

beroendegrad kan blii alltför höggivetvis bankenfrämsta skälet är att av
svårig-ekonomiskadennesutveckling ochekonomiskakredittagares atten

Ettkommer i fara.så hårt dess säkerhetdrabba bankenheter kan annatatt
låntagare medföra riskkanochalltför krediter tillskäl är att stora sammaen

krediterbevilja ytterligaresig tvingadlockas ellerför banken attatt anser
på tidigareundgå förluster denpå så försöka hotandetill denne för sättatt

kreditgivningen.
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Kreditjävsbestämmelsen17

grund-Denutformning.givitsi BRLharKreditjävsbestämmelsen nyen
fårintebankparagrafdenna ärslås fast i attprincipenläggande ensom

juridiskaellerfysiskaparagrafende inågontill upptagnabevilja kredit av
sådanavillkorkretsen andra änkreditjäviga somdenpersonerna

debehandlaskyldigasåledesBankerna attärnormalt ställerbanken upp.
sättpå ibestämmelsenomfattas stort sett somkredittagare sammaavsom

kredittagare.andra

bankgarantiBestämmelsen18 om
jämställtslång tidsedanbanklagstiftningenigarantigivning harBankernas

före-kreditgivningenmedförenadefaror ärkreditgivning. Demed som
åtagandedenOmgarantigivning.vidutsträckningligger i lika varsstor

bliråtagandesittförmår fullgörasäkerställa intebankgarantin attavser
bestämmelsernadärförparagrafdenna sägsträda in. I attskyldigbanken att

bankengarantiförbindelserpåtillämpningmotsvarande§§i 13-17 somäger
sig.ikläder

lån-paragrafenBundna19

grund-löptid. SomkreditersbestämmelserinnehållerparagrafDenna om
så den ärbestämmaslån skallförfallotid för attprincip gällerläggande att

skallutlåningBankernasförbindelser.bankensförvillkorenförenlig med
lämnaMöjlighetentill sin attkortfristigfortsättningen natur.iäven vara

år, begränsaslöptidformell änlängre ettlån medlån, dvs.bundna en
ochamorteringåterbetalningstid,särskilda villkorNågraalltjämt. om ex.

krediter.dessaföremellertid inte längreuppsägningsförbehåll gäller

Upplåning

obligationsut-bankernasbegränsarbestämmelserinnehåller§ BRL20 som
möjlighetbankernas attbegränsai syftetillkomnagivning. Dessa attär

kreditaktiebolagen,främstfinansieringssinstitut,andramedkonkurrera
lån.långamarknaden för

bestämmelserSärskilda

särskilt redogöbehövatorde interubrikunder dennaparagrafernaDe tre
värdepappersrätts-motbokensbehandlarDesammanhang.i dettaför,ras

behandling§ bankernas22 ochbankkontorsetablering21 §,liga status
§.23bankmedelomyndigasav
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överväganden7.2.3

7.2.3.1 Syftet med gällande rörelseregler

Rörelsereglernas huvuduppgift främstär hänsyn till insättarnaatt sökaav
säker drift bankerna.garantera Genom hushållsinlåningen förbe-en attav

hålls bankerna ställs krav påstränga dem vad gäller kompetens och obe-
roende särintressen för insättarna därigenom skall fåatt fullgottav skyddett
för insatta medel. De gällande rörelsereglerna syftar till dettavärnaatt om
skyddsintresse. En bank får således inte sig i banken, i dotterbolagvare—
eller i intressebolag åtsigägna verksamhet denän harannan som sam-—
band med in- utlåningoch Förvärvsbestämmelsernaav pengar. attavser
förhindra bankerna sig självaatt utsätter och därmed insättarnas medel för
sådana risker inte förenligaär med sund bankverksamhet. Bankverk-som

fårsamheten alltså inte sammanblandas med företagsverksam-typannan av
het, vilket framgår bl. det principiella aktieförvärvsförbudet. Banker-a. av

förvärvarätt egendomatt ärnas nämnts starkt begränsad. Anled-som
ningen härtill ocksåär den, det bankerna skallatt ansetts användaatt
huvuddelen sina till kreditgivning och andra finansiellaav place-resurser
ringar.

Genom kapitaltäckningsbestämmelserna och kassareservbestämmelsen
tillgodoses kraven på bankernas soliditet och likviditet till för in-gagn
sättarna.

Kreditgivningsbestämmelserna skyddar insatta medel skapaattgenom en
balans mellan in- och utlåning förhindra alltförsamt att att storagenom
risker vid kreditgivningen.tas

Fråga på vilketär dettasätt regelsystem skall kunna förändras utan att
insättarskyddet och andra skyddsvärda intressen träds för Kommitténnär.

först överväga förändringar iatt rörelsekapitletsavser verksamhetsregler.

7.2.3.2 Allmänna utgångspunkter för nya
verksamhetsregler

Bankerna och deras verksamhet bör inte reglerade vidarei mån vadänvara
nödvändigtär med hänsyn till olika skyddsintressen.som Kommittén har

därför målsättning så långt dessa skyddsintressenatt tillåter för-som som
ändra banks rörelseregler så bankverksamhetsbegreppet vidgasatt till att
omfatta och för bank naturliga verksamheter. Rörelsereglerna börnya även

flexibla, dvs. så utformade banks verksamhetsområdevara kanattvara
till utvecklingen det skall krävas lagändringanpassas utan föratt atten en

bank i sin verksamhet skall få använda finansieringsform.ex. en ny
l avsnitt 3.3 har beskrivits de olika enskilda och allmänna skyddsintressen

finns på kreditmarknaden. Dessa intressen sig olikasom gör starkt gällande
i instituten beroende på institutets verksamhet och ställning. För bankernas
del insättarskyddetär det viktigaste. De olika skyddsreglerna i banklagstift-
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detta Bankernaningen uppbyggda för i första hand intresse.är värnaatt om
således inlåning omgärdade utförligastepå grund de deär att tar emot avav

på kreditmarknaden. regleroch reglerna bland instituten Dessasträngaste
på bedriver. skall enligttillämpliga all verksamhet bank Reglernaär som en

på verksamhet bankgällande praxis i princip tillämpas denäven som en
driver i dotterbolag eller intressebolag. De skyddsregler främst ärsom avses
reglerna oktroj, rörelsen och tillsynen.omom om

måste fåSkyddet för främst insättarna genomslag vid utformningen av
vadreglerna inte bara vad gäller den skyddsvärda verksamhetenmest utan

tillåtsgäller all bank driva. För dessaverksamhet värnaatt50m omen
måste verksamhetsområdeskyddsintressen bankernas med nödvändig-även

het begränsas, så det inte omfattar alltför riskfyllda aktiviteter. Principenatt
således upprätthållasägande kreditgivning inte bör blandas skallochattom

verksamhets-också i framtiden. Med andra 0rd bör vid bestämmandet av
området utformningen eventuellt rörelseregler insättarskyd-och vid av nya

förmågadet så enskild banks fullgöra sina förpliktelserbeaktas att atten
blir ställd tvivel.utom

behålla påKommittén bör den funktionenbankerna centralaattanser
frågakommittén det endast börkreditmarknaden. När att omanger vara en

frånnödvändig med utgångspunkt olika skyddsintressen, bör hän-reglering
till hur finansiell verksamhet regleras utanföri viss utsträckning även tassyn

på områdenbanksektorn. olika nyttiggöra detKommitténs strävan är att
kunnande de erfarenheter finns i bankerna till för allmän-och som gagn

mångsidigaheten verksamhet det gälleroch näringslivet. Bankernas när
hushåll såledesservice till bör tillvaratas och främjas.företag och

När banks verksamhetsområde skall bestämmas verksam-en genom nya
hetsregler, bör dessa utformas så de inte enbart blir tillämpliga påatt
banken på hela bankkoncernen. Bankenutan bör därför i princip inte få
driva verksamhet i dotterbolag sådan tillåtenän inom banken.ärannan som
Från denna princip måste emellertid vissa undantag.göras Dessa bör fram-

lag. Kommittén föreslår således bank via kreditmarknadsbolagattav ett
skall begränsat delta i vissaett verksamheterutrymme attges ärsom
förbjudna i banken se avsnitt 8.4.6.

7.2.3.3 påSynpunkter gällande verksamhetsregler

2 BRL tillåtnaI gällande lag kap. § det rörelseutrymmet för1 anges
bankerna på följande sätt.

får utlåning med den in-En bank bedriva ochin- samt,av pengar
sambandskränkning harföljer 2 driva verksamhet somsom av annan

därmed.

Denna bestämmelse, den för verksamhet,bankernasyttresom anger ramen
med avsikt utformad Tillämpningen kanär tämligen bestämmelsenvagt. av

därmed till inom bankområdet.utvecklingen I praxis har närmareanpassas
bestämts vad får samband utlåningsverksamhet.ha med in- och Isom anses
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verksamhetsområdet betydelse-emellertidbestämdadet detta görssätt
uttömmande vil-förvärvsreglerna,inskränkningarfulla som angergenom

driva handel med.får förvärva för räkning elleregendom bankken egenen
så de huvud-omfattande de kommitinskränkningar utgöraDessa är att att

såledesbank harbegränsningsreglerna för banks verksamhet. Ensakliga
med egendomtillstånd driva handel endast den nämnsförvärva ochatt som

förbjuden.all egendomi dessa regler. Förvärv ärannanav
låstemellertid ban-på uppbyggda verksamhetsreglerna hardettaDe sätt

Även definitionen begreppetutvecklingsmöjligheter. självakernas om av
förändras i taktbankernas verksamhet kanbankverksamhet medger att

förhindras detta oftast förvärvsreglerna.med utvecklingen, av
finansieringsformer ellerfå delta i och utvecklabank skallFör att nyaen

således till ytterligarebankandra finansiella aktiviteter krävs rättatt ges
sig i in-finansinstitut kan omedelbartegendomsförvärv. Andra engagera

området. delpå Detta har resulterat inovationer det finansiella att storen
måsthar ske utanför banksektorn.den finansiella utvecklingenav

långunder tid.verkande reglering har gälltför bankerna statisktDenna
Även pågått framåt under tidutvecklingenden finansiella ettsenareom -

förändrats myck-bankverksamhetsbegreppet i laggenomgripande harsätt-
finansiella verksamheterkonstlad uppdelninglite. har skapatDettaet aven

institut kreditmarknaden. Vissa verksam-och övrigamellan banksektorn
måstharnaturliga för bank driva,i och för sig bordeheter, attvarasom

för dessaprincip gällerde bankägda finansbolagen. Denförläggas iut som
får verksamhetinte omfattaverksamhetenbolags verksamhet är att annan

måst flertalFråntillåts driva. denna princip harden bank görasän ettsom
finansbolagens verksamhetNågon linje för hur de bankägdaundantag. klar
bankverksamhetsbegreppetsvår utvidgningbegränsas läsa Enär att ut. av

fårfristående finansbolagenmedföra de bankägda ochskulle i sin atttur
verksamhetsförutsättningar.likamer

konstruktionennuvarandeframgått kritik riktas denSom kan motovan
Å också givnavissaandra sidan har konstruktionenverkamhetsreglerna.av

någondrar för sig inteBankverksamhetsdefinitionen i ochfördelar. upp
de olikaotillåtentillåten och bankverkamhetklar mellangräns men genom

för bankförhållandevis tydligt besked denförvärvsreglerna ett omges
vilkenockså bankerna bättre förutsetillåtna Därmed kanverksamheten.

underlättarförvärvsreglernafår sig De olikaverksamhet de engagerasom
bankerna.tillsynenäven av

finans-också förhindraordningen kannuvarande sägasDen att nya
från skyddssyn-aktiviteterandra finansiellaieringsformer eller som ex.

dem. haromedelbart Detlämpade för bankerpunkt mindreär anammas av
låtaifrån säkerhetssynpunkt kan liggaviss fördelhävdats attäven att en

banksektorn,finna sina former utanförochdessa verksamheter prövasnya
tillåtnabli för bank.innan de övervägs
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7.2.3.4 Kommitténs ställningstagande

Kommittén finner det angeläget ändra på den konstruktionennuvarandeatt
från låsningverksamhetsregler för därmed komma den banksattav av

verksamhetsområde blir följden de gällande reglerna. Ensom av upp-
datering tillåtaförvärvsreglerna eventuellt kända och förattav genom nu
bank förvärv pålämpliga i och för sig möjlig, utvecklingen detvore men
finansiella området gåroch därmed behovet ytterligare egendomsförvärvav
inte förutse i lagstiftningsarbetet.att

Österrike,Vissa såsomländer, Västtyskland och beskriver i lag bankverk-
de tillåtssamhet räkna verksamhetsgrenar bank driva.attgenom upp som

Detta har emellertid inte tillräckligt möjlighet har givitsansetts utan att
komplettera förteckningen med ytterligare former bankverksamhet.av
Andra länder inte har den bestämmelsen i sin lagstiftning harsom senare
varit efter behov komplettera uppräkningen med verksam-tvungna att nya
hetsgrenar. förhållandet ârDetta i Danmark innan 1979 för-var man
ändrade så påreglerna bankverksamhet kom beskrivas ungefäratt att
följande Med bankverksamhet förstås utövandet allt harsätt: av som sam-
band med omsättningen kreditmedel och värdepapper ellerav pengar,
därmed genomgångsammanhängande tjänster. En bankverksamhets-av
definitionen några gjortsi olika länder har i bilaga

Kommittén intedet lämpligt och inte heller möjligt bygga vidareattanser
på tillåtnaden nuvarande konstruktionen med uppräkning för banken av
förvärv. En komplettering de nuvarande bestämmelserna skulle visser-av
ligen lösa de problem idag för handen. Lagstiftarna bör emellertidärsom
eftersträva långsiktig lösning möjliggör bankverksamheten kanatten som
förändras utvecklingen på området gårefter hand det finansiella fram-som
åt. Det måste skapa tillåterangeläget verksamhetsreglerattanses som
förnyelse låteri bankerna och bättre bankernas kompetens ochsom er-
farenhet komma till användning.

I gällande den tillåtnalag bestäms verksamheten för bank dels genom
bankverksamhetsdefinitionen och dels rörelsekapitlets övriga verk-genom
samhetsregler. dessaAv regler det främst förvärvsreglemaär nämntssom

begränsar banks verksamhet. Samtliga dessa såledesregler skall läsassom
för tillåtnaklarhet skall vilka verksamheter föröver ärattsamman ges som

bank. föreslår otillåtenKommittén tillåten bank-mellan ochgränsenatt
verksamhet fortsättningsvis i huvudsak skall dras bank-även genom enupp
verksamhetsdefinition. jämförelse medDenna bör utformning ien somges

ingåden något skall inuvarande definitionen konkret vadmer anger som
begreppet också vilkenbankverksamhet. Därmed kan de regler, angersom

med, ochegendom bank har förvärva och driva handelrätt att somsom
indirekt förbjuder bör i lagalla andra egendomsförvärv, undvaras. ställetl

frångrundläggande och skyddssynpunkt viktiga förbud för bank atttas
förvärva såsomviss egendom, aktier andelar andra företag.och iex.
Underförstått därmed andra förvärv förbjudnaalla de uttryckligenär änatt
skall tillåtna för under förutsättning denbank, de inomattvara ryms ram
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således in iFörbudsreglernabankverksamhetsdefinitionen tasanger.som
och förbankverksamhetsdefinitionenunderlätta tolkningenlag för attatt av

iegendom uppräknasinte förvärvarvikten bankunderstryka att somav
förvärvsregler-konstruktiondenna omvändadessa regler. Främst avgenom

verksamhetsreglering-rådande stelbentamed dentillkommer rättana man
verksamhet iförändra sinförutsättningarbankerna bättreoch atten ger

utvecklingen.takt med
tillåtaverksamhetsregler inteföreslå förändrademed ärAvsikten attatt

får bank-gällandeenligt lagutvidgning vaddrastisk anses varaav somen
medverksamhetsreglernauppbyggnadenföreslagnaverksamhet. Den enav

egendomsförvärv skallför vissamed förbudbankverksamhetsdeñnition och
gällande reglerna, dvs.syfte desåledes huvudsakligaha attsomsamma

verksamhet. Regler-riskfylld och spekulativsig införhindra bank att ge
i förstadrift bankernasäkeringår led idärmed att tryggaett en avsomna

insättarna.hand hänsyn tillav
förhållandeförslaget idet lämnademedvetenKommittén är att ovanom

konkretion och tydlig-innefattarverksamhetsregler intetill gällande samma
uppnå skapa bankverk-finner angelägetVad kommitténhet. ettattatt -

går inte förena medtill utvecklingensamhetsbegrepp kan attanpassassom -
tillåten verksamhet. Redanbeskedklartentydiga bestämmelser omsom ger

tillåten verksamhetavskiljaföreligger problemgällande regleringmed att
enligt kommitténslösningen kommersådan. föreslagnafrån förbjuden Den

Förslagetproblem blirmedföra dessa nämnvärt större.mening inte att att
lagbestämmelserna ochledningbankinspektionen medförutsätter att av

förnärvarande har vakaför gränsernamotiven till dessa liksom överatt
tillåten verksamhet.

Bankverksamhetsdefinitionen7.2.3.5

be-således för närvarandeliksomkommerBankverksamhetsbegreppet att
rörelsekapitlet.in iverksamhetsreglersamtliga destämmas tassomgenom

denbankverksamhetsdefinitionen utgöradessa regler kommerAv att
fördenDefinitionen skallbestämmelsen.grundläggande yttre ramenange

tillåten bankverk-såbeskrivasbörbankernas verksamhet. Denna attram
bankområdet.till utvecklingensamhet kan anpassas

förvärvs-konstruktionfinner det lämpligtKommittén när aven ny-
vad skallnågot utförligt försökaföreslåsreglerna att somangemer-

bankverksamhets-Genombankverksamhetsbegreppet.under attrymmas
exemplifieras i för-också tolkas ochkan dennadefinitionen förändras

till vadbindningaralltför starkapå utförligtarbetena sätt utanett som
gällt.tidigare

skalljfr avsnitt 7.1allmänheten utgöraräkning fråninlåning påAtt
bankverksamhetsdefinitio-uttryck itill direktbankverksamhet bör komma

verksamhet. Närbankernas centralainlåning alltjämtSådan skall varanen.
får drivabankerövriga verksamheterför vilkagäller dradet gränsenatt

skyldigabankernade intressen ärmåste utgångspunkten attatt somvara
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inteinsättarintressen, äventyras.inlåningsverksamhet, främstsintillvarata i
ocksåingåkunnabankverksamhetsbegreppetbör iMed beaktande härav

förutsättningunderverksamhetfinansiellfinansieringsverksamhet och annan
särskilda skälbankinlåningförenliga medverksamheterna samt,är omatt
samband medharverksamhet närafinansiellickeföreligger, ettsomannan

erbjuda allmän-skyldigbank dessutom ärbankverksamhet. Attövrig atten
till in-däribland möjlighettjänster,finansiellaallsidigt utbudheten ett av

fast i avsnitt 7.1.utlåning, har slagitsoch
bankverksamhetsbegreppÄven skapahandsyftet i första är ettattom

redanbankernaförslagetinnebärutvecklingen,tillkan attanpassassom
verksamhets-vidgatavseendenförhållanden i vissarådandeunder ettges
verksamheterdenaturligtvis alladefinitionenföreslagnafält. Den rymmer

tolkasbankverksamhetsdefinitionen börHuridag driver.bankernasom
tolkningsdatatill dedärviddet följande. Hänsyn ävenbeskrivs i tas som

verksamhetsreglerövriga utgör.

Finansieringsverksamhet

8.3.1 Denutförligt i avsnittBegreppet finansieringsverksamhet behandlas
uttryck ibegreppet kommer tillkommittén föreslagna definitionenav av

finansieringsverksamhet§ innefattar1 kap. 1 KML. Utöver kreditgivning
finansieringmedverkan vidställande garanti för kredit och avav annan

säljfinansie-verksamhet. Under begreppet faller dock inteänannan egen
konsu-ring, förvärv fondpapper förmedling kredit tilleller änav annanav

finansiell verk-i stället hänföra tillDessa verksamheter är attment. annan
ingår såledesjfrsamhet nedan. begreppet finansieringsverksamhetl ut-

låning, finansieringsverk-kan den renodlade formensägas mestsom vara av
utlåning därför inte uttryck-samhet. bankverksamhet behöverAtt utgör

ligen i definitionen.anges
bankverksamhet börFör finansieringsverksamhet skall utgöraatt anses

bankinlåningen. förenlighetkrävas verksamheten förenlig med Föräratt att
sambandföreligga harskall det inte tillräckligt verksamhetenär att ettanses

sådan denmed inlåningen. verksamhetenDärutöver krävs är art attatt av
i sininte de bankerna skyldiga tillvarataintressenäventyrar är attsom

inlåningsverksamhet, således intefrämst insättarintressen. En bank bör
såinnebär risktagandesig i finansieringsformer attett stortengagera som

ocksåbanken innebärinte kan fullt insättarnas medel. Detta attut trygga en
bank inte bör få näringslivsverksamhet företagarrisker,delta i som rymmer
vilka förenas kreditgivningen de risker ligger i denna.inte kan med och som

utlåningsverksamhetföljer förenlig medHärav inte heller all kanatt anses
bankinlåning.

inlåning enligt denall finansieringsverksamhet förenlig medAtt ärsom
innebär bl.föreslagna definitionen kommer bankverksamhet,utgöraatt a.

får finansiell Enligtbank inom banken bedriva factoring och leasing.att
dettagällande förhindras bankerna förvärvsreglerna görarätt attgenom

avsnittfullt beskrivning factoring och leasing hänvisas tillFörut. en av
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och leasingverksam-för bankernas factoring-8.1.5. När det gäller formerna
godtas.bör den utvecklats hos finansbolagen kunnahet praxis som

definitionförslaget tillkommittén slagit fast i avsnitt 8.3.1 innefattarSom
också sådan verksamhet brukarfinansieringsverksamhetbegreppet somav

kännetecknas finans-benämnas fastighetsrenting. verksamhetDenna attav
den tillmarknadspris och hyriären bygger eller köper fastighet till uten

efterfår köpaåterköpa fastighetensäljaren samtidigt option attsom en
beskrivits iviss tid till förutbestämt pris. Verksamheten har närmareett

avsnitt 8.1.5.
Ägande Sverige intenåiringslivsföretag eller fastigheter har hittills iav

förenligt med bankernas uppgifter kreditgivare ochansetts mottagaresom
inlåning från åtskillnad ägande ochallmänheten. Principen mellanav om

såväl näringspolitiskakreditgivning motiveras för bankernas del över-av
väganden bankernas uppgifter i betalningssystemet ochcentralasom av

på framhållitkravet insättarskydd. kommittén tidigare bör dennaSom
princip upprätthållas också framtiden. viktigaste funktioni Bankernas är att
transformera inlåning kortfristig kreditgivning. Förvärvtill i princip av

långfristigtfastigheter syftei bedriva fastighetsleasing ägarengage-äratt ett
med bankverksamhet.inte kan betraktas förenligtmang som som

Som utveklas i kapitel 8 bör fastighetsleasing enligt kommitténsnärmare
mening betraktas finansieringsverksamhet. Ett kreditmarknadsbolag isom

koncern där också ingår sådanbank kan därför bedriva leasingverksam-en
får dåhet. Det ske inom den begränsade tilldelas dessa bolag förram som

verksamhet inte förenlig med bankverksamhet.som anses
förvärvaockså bankernas möjlighetskall berörasI detta sammanhang att

betraktaSådana förvärvegendom för bankens behov.fast är atteget som en
den bankverk-och faller istödfunktion till bankens övriga verksamhet nya

verksamhetsådan icke finansiellsamhetsdefinitionen in under sär-som av
nuvarandejfr nedan. Enligttillåten för bankernaskilda skäl bör vara
direktförvärvsrättlagkonstruktionen dennareglering pä grund ut-är av

får4§ bankoch 4 BRLSålunda stadgas i 2 kap. ltryckt i Iagen. att
erhålla loka-endast föroch bostadsrättförvärva fast egendom, tomträtt att

sammanhängande behov ellerdärmedtillgodoseler för verksamheten eller
någon anställd i banken.bostad åtför bereda äratt som

Även gällande praxis förförvärvsregler börefter slopande dessaett nuav
skall detpraxisifrågavarande vägledande. Enligt dennaförvärv upp-vara

erhålla verksam-lokaler förskall syfta tillställda villkoret förvärvet attatt
Sålunda intetolkning. krävsalltför rigorös ochheten inte snäv attges en

detför bankverksamhetifrågavarande fastigheten disponerashela den utan
ändamål.används för detta20°o i fastighetenbör räcka utrymmenaatt avca

sammanhängande behov bör kostna-därmedUttrycket tillgodose om-
förförvärv lokalerhålls bankensderna inom rimliga gränser avrymma-

sådanaåt anställda eller andrasemesterhemlunchrum, personalmässar,
personalvård.tillgodoseendekollektivanläggningar för av

anställdabereda bostäderfast egendom förMöjligheten förvärva attatt
juliträdde i kraft den 1 1987.samband med BRLi banken tillkom i att
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Enligtutvecklas.hunnitsådana förvärv har inteNågon beträffandepraxis
dis-hela fastighetenför dessa förvärv krävasmening börkommitténs att

behov.för bankens egnaponeras
Även fastgälla förvärvallmän regelböri fortsättningen att avsom en

omfattningfår ske i ärbehov inte änegendom för bankers större som
förenligtdet enskilda falletikrav och ärnödvändigt för bankrörelsens som

med bankens resurser.
i allterbjuder bankernafinansieringsverksamheterinlåning ochFörutom

ochfinansiella tjänsterflertal andra ävensina kunderutsträckningstörre ett
finansiellalltidinte kanserviceinriktade tjänstervissa anses vara avsom

bankåsidosätts, börskyddsintressena inteförutsättningUnder attnatur. en
verksamheter.få åt nämndasigägna nu

finansiell verksamhetAnnan

finansierings-hänföra tillintefinansiell verksamhet ärFör attatt som
verksamhetenkrävas ärtillåten för bank börskallverksamhet attvara

inlåningmedpå förenlighetinlåningen. kravmed Sammaförenlig som
exemplifie-således gälla. Somfinansieringsverksamhet börföruppställts en

fårfinansieringsverksamhetverksamheterpå finansiellaring andra än som
aktiviteter.följandeinlåning kanförenliga med nämnasanses

VÄRDEPAPPERSHANDEL

Primärmarknad
Börsintroduktion
Emissionsservice

Sekundärmarknad
värdepapperolika slagoch försäljningKöp avav

HANDELSLAGERINNEHAV
Aktier

EGNA INNEHAV
Statsskuldväxlar
Bankcertifikat
Industriobligationer
Bostadsobligationer
Statsobligationer

kommuncertifikatFöretags- och
Marknadsbevis

NOTARIATRÖRELSE
Förmögenhetsförvaltning
Skatterådgivning
Placeringstjänst

CORPORATE FINANCE
Börsintroduktion

obligationer, optioneravseende aktier,Emissionsservice



216 Bank SOU 1988:29

Finansieringsrådgivning
Kreditförmedling

UTLANDSRÖRELSE

VALUTAAFFÄRER
Valutahandel
Köp och försäljning sedlar och resecheckarav
Betalningsförmedling

Remburser
Remissor

Valutakonton

FÖRETAGSSERVICE
Cash managementservice

Fondkommissionsrörelse ingår i uppräkningen under rubriken Värdepap-
pershandel. FkL finnsI bestämmelser bankinspektionen kan lämnaattom

tillståndbank driva fondkommissionsrörelse bestämmelser vadatt samt om
gäller för sådan rörelse. Tidigare kunde bank bedriva fondkommis-som

sionsrörelse endast i banken. Efter lagändring trädde i denkraft 1 julisom
1987 kan få tillståndbank bedriva sådan irörelse helägt fond-även att
kommissionsbolag. Enligt kommitténs modell kommer bank antingen iatt,
banken eller i särskilt bolag, kunna driva aktiemarknadskommission, pen-
ningmarknadskommission och penningmarknadshandel.

I uppräkningen under ingårrubriken Notariatrörelse förmögenhetsför-
fårvaltning, vitt begrepp och flertalutgöra ett ettsom anses rymmer

tjänster. Som på tjänster ingårexempel i begreppet och fårsom som anses
finansiell kan rådgivning vid kapitalplaceringnämnas ochnaturvara av

juridiskavissa tjänster i samband därmed. I begreppet förmögenhetsför-
valtning ingår ocksåemellertid förvaring värdepapper, fastighets-ex. av
förvaltning och olika juridiska tjänster i samband därmed. Dessa verksam-
heter faller in under icke finansiell verksamhet.

Icke finansiell verksamhet

Som konstaterades bör bankerna möjlighet inlåning,ha utöveratt,ovan
finansieringsverksamhet och finansiell erbjudaverksamhet, kunnaannan
sina kunder vissa serviceinriktade tjänster, alltiddessa inte kanäven om

finansiell En förutsättning sådan finansiellför ickenatur. attanses vara av
tillåtenverksamhet skall bör emellertid den har näraatt ettvara vara

samband med övrig verksamhet särskilda skäloch det finns föratt att
tillåtenverksamheten skall för bank.vara

Sådana tjänster omfattningbank lämnar kund i ärsom en en en som
nödvändig och naturlig med bankens låneförhållandehänsyn till till kunden

såledesbör tjänsten betraktasinte finansiell kunnaäven är naturom av— -
bankverksamhet. bistånd alltsåEtt visst bör bank kunna kunden isom geen

form sådana tjänster ligger inom för de verksamheterav som ramen som
banken driver för tillgodose behov, revisionsverksamhet,att egna ex.
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redovisningsverksamhet, fastighetsvärdering och värdetransporter. Dessa
och liknande verksamheter, i första hand betecknas förkan ban-som som
ken interna verksamheter, bör till omfattning inriktningoch avpassadevara
så de i allt väsentligt drivs för bankens behov. Tillfällig överkapaci-att eget

bör kunna utnyttjas för erbjuda allmänheten vissa tjänster. Vidtet att
fåetablering verksamhet bör emellertid bank inte kalkylera inav en ny en

sådanöverkapacitet omfattning banken kontinuerligt föratt atten av -
måsteföretagsekonomiskt motivera etableringen rikta delenstörre av-

denna allmänheten. Blir denna verksamhet för omfattande och drivsmot
den självständig Verksamhetsgren samband med bankens pri-utansom en

och huvudsakliga verksamheter, kan den således intemära utgöraanses
bankverksamhet.

sådana serviceinriktade verksamheterbistånd till kunder iUtöver som
också tjänstermåste driva för behov, bör vissa ärbanken närmasteget som

förhållande till bankernas finansiellastödfunktion ibetraktaatt som en
på sådanatillåten Exempel verksam-bankverksamhet.verksamhet vara

ingårFöretagsförmedlingföretags- och fastighetsförmedling.heter utgör
finance.med rad finansiella tjänster i begreppettillsammans corporateen

ingåpå inaturligtFastighetsförmedling har tradition sättettansettsav
utsträckningi betydandebankverksamhetsbegreppet och bankerna har en-

på serviceinriktade tjäns-Andra exempelsig i fastighetsförmedling.gagerat
bankverk-anknytning till övrigsin stödfunktion har närater genom ensom

kontaktinformation,marknads- ochsamhet företagsservice i formär av
boutredningar och,tillhandahållande bankfack, utförande som ovanavav

förmögenhetsförvaltningen.framgått, vissa aktiviteter inom
sådanasåledes fråga dels hardetverksamheter ärDe är somomsom

banksek-serviceinriktade tjänster inompå behovavseende bankens eget av
förhållande traditionellsådana stödfunktioner i tilldels utgörtorn, som

organisationsbolag.ofta i k.Verksamheterna läggsbankverksamhet. ut s.
bankverksamhetsdefinitionendragits för hurriktlinjerDe som ovan upp

redovisade förslagkommitténs nedanväl medbör tolkas överensstämmer
föreslås förbjudenbankDen egendomtill förvärvsregler. attsom vara

risker och därmed kanmed avsevärdasådan förenadförvärva, ärär som
bankverksamhetsdefinitionenför sig harskyddsintressena. I ochäventyra

Kommittén emel-så förbjuder dylika förvärv.utformats den i sigatt anser
aktier så grundläggande,förvärva bl.lertid förbudet för bank ärattatt a.

särskilt uttryck i lagtexten.detta förbud bör komma tillatt
sådanegendomförvärva allbör bank ha änEnligt förslaget rätt att annan

för dessa förvärvförutsättninguttryckligen förbjuds. En självklari lag.som
denemellertid de inomegendomfast eller lös är att ram somrymsav
ingåskallbankverksamhetsdefinitionen Förvärven ettsomex.anger.

således finansielltoch haled finansieringsverksamhetnaturligt i bankens ett
Även serviceinrikta-för bankensnödvändiga förvärvsyfte i affärsrörelsen.

emellertid alltjämtframgått banktillåtas. börde tjänster bör Som enovan
någoti placeringssyftefå fast egendom enbartinte förvärva utanex.

bankens egentliga affärsrörelse.samband med
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Liksom för närvarande bör det första påi hand ankomma bankerna själva
stödmed lagtext och går tillåtenmotiv tolka mellan ochgränsenatt av var

otillåten verksamhet. Bankerna bör emellertid kunna förutse plane-om en
tillåten. Uppstårrad verksamhet osäkerhet detta, bör banken föreär om

igångsättandet samråda med bankinspektionen denna fråga. Omi banken
så också,önskar bör den innan den påbörjar verksamhet, in-en ny av

erhållaspektionen kunna förhandsbesked huruvida verksamheten ärett att
betrakta bankverksamhet. En uttrycklig bestämmelse härom bör inför-som

tillsynskapitel.i BRL:s Förhandsbeskedet bör bindande och böras vara av
banken kunna överklagas till regeringen.

föreslagnaDe verksamhetsreglerna bygger emellertid i utsträckningstor
bankinspektionens tillsynsverksamhet. För verk-omläggningenatt av

samhetsreglerna skall fungera ingåendekrävs inspektionen följeratt ut-
vecklingen bankverksamheten och vakar utvecklingenöver attav nya
områden förenlig med den kommittén föreslagna lagstiftningen deochär av
grundtankar ligger bakom denna. tillsynsverksamhet förutsätterDennasom

vidgadebankinspektionen i lag befogenheter ingripa verk-att attges om
bankverksamhetsdefinitionensamheten utvecklas i strid med påoch kravet

sund utveckling i bankerna. Bankinspektionens sitt områdeinomrätt att
utfärda råd,allmänna och i vissa fall föreskrifter jämte olika slagäven av
ingripandemöjligheter, innebär inspektionen möjligheterhar reellaatt att
förhindra bankerna sig vid sidanverksamhet ligger vadägnaatt som av

får bankverksamhet. detutgöra Kommitténs förslag gällernärsom anses
bankinspektionens uppgifter och befogenheter redovisas i kapitel 12.

De föreslagna verksamhetsreglerna bör kommitténs meningenligt gälla
för bankkoncernen. Bank bör således fåinte i organisationsbolag driva

verksamhet den tillåts frånbanken. dennna principän Avstegannan som
bör endast få den lagstiftning reglerar bankernas organisa-göras om som
tionsbolag uttryckligen tillåter detta. bankkoncern, dvs.I traditionellen en
koncern där bank moderbolag, påtillämpas banklagstiftningen bankensär
dotterbolag detta finansinstitut eller allmänt aktiebo-äroavsett ett ettom

Sedan denlag. juli 1987 gäller enligt §1 1 kap. 5 första stycket BAL, att
för det fall bankaktiebolag ingår i koncern där moderbolagetäven ett en

inte bank, BRL:s bestämmelser bl. tillsyn i tillämpliga delar skallär om a.
gälla också för moderbolaget och för övriga företag i koncernen desom om

dotterföretag till bank. Härigenom har bankinspektionens tillsynsbe-vore
fogenheter koncerner ingårvari bank väsentligt utvidgats. Inspektio-över

således möjlighet för ingårverka de företag iatt attnen ges som en
bankkoncern iakttar god banksed driveroch verksamhet välären som
förenlig med bankens huvudsakliga verksamhet.

7.2.3.6 Förvärvsförbud

På tidigare beskrivits begränsas bankerna enligt nuvarande regleringsätt
högst väsentligt de utförliga förvärvsreglerna sig i olikaattgenom engagera
verksamheter, i och för sig kan inom det bankverksamhetsbe-som rymmas
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för-gällandetill demotsvarighet§ BRL. Eni2 kap. 1som angesgrepp
årkungörelseiredan§§ fannsBRL2 och 4i 2 kap.värvsreglerna aven

förändratsdärefterharFörvärvsreglernabanker.enskildaangående1864
dessa reglertill ärFörarbetenatillfällen.flertalvidkompletteratsoch ett

banker-förhindratordereglernaSyftet medknapphändiga. attmycket vara
medförenadegendommed är etthandeldrivaellerförvärva somattna

huvuddelenanvänderuppnå bankernarisktagandealltför attattsamtstort
placeringar.finansiellaandrakreditgivning ochtillsina resurserav

området varitfinansiellapå detutvecklingenframhållits harförutSom
penning-marknad,åren. En heltdesynnerhet underintensiv i senaste ny

Förutvecklats.harfinansieringsformer attochhar skapatsmarknaden, nya
tidhögtorde detutvecklingsmöjligheter attlåsa bankernasinte varanu

verk-finansiellförbank inomsåförvärvsreglernakomplettera att ramen
detUtvecklingenegendomsförvärv.ytterligaremöjlighet tillsamhet ges

egendomsför-Vilkafortsätta.emellertidområdet kommerfinansiella att
svårt idagverksamhetframtida äri attbehovharbankernavärv av ensom

föröppenhetönskemålenmotiveradeinfria dekunnaförutse. För enomatt
omlägg-förordatkommitténharbankverksamheteninnovationer inom en

för.redogjortspå tidigareuppbyggnad sättverksamhetsreglernasning av
förvärvsreglerna.kompletteramedfortsättasåledes integårDet attatt

på Kom-problemen.lösningkortsiktiguppnåsendastDärigenom skulle en
Frånegendom.angivenvissförvärvaförbudföreslår i ställetmittén attett

undantag.föreslås vissaförbuddetta

aktieförvärvsförbudet7.2.3.6.1 Särskilt om

iförvärva aktiergällande förbudet för bankernaBakgrunden till det att
följande.placeringssyfte är

viss begränsadårs medgavs bankernaGenom 1911 banklag rätt atten
ansågs kunna bankernaönskvärd förförvärva aktier. Denna rätt att ge

således på direktmöjlighet aktieemissioner och sättverkställa ettatt mer
ändring bidra tilllandet. komstödja företagsverksamheten inom Denna att

Med stöd sinbankernas verksamhet.förändring karaktären avaven av
hade tillsärskilda dotterbolag, vilkaaktieförvärvsrätt bildade bankerna

Sådanaförvalta aktier. investment-förvärva ochhuvudsaklig uppgift att
aktiehandel bildadesemissionsverksamhet ochdrivabolag med uppgift att

från bankens sidanågot delägarskapockså bolagofta i form utan menav
i och ledarebanken intressenterstyrelseledamöter imed direktörer och som

för bolagen.
101 aktieför-SOUårs konstaterade 1927:11,1924 bankkommitté atts.

i vissinfört spekulationsmomentbankverksamhetenivärvsrätten ett som
ansåg detKommitténmån i dess helhet.torde ha skadat bankverksamheten

upphörde. Tillaktieförvärvsrättdärför bäst bankernas sammaomvara
synpunkt.frågan sågs från näringslivetsuppfattning kommitténkom om

inomföretagssamhetenlämpligast det stödEnligt kommittén det attvar
Bankledningar-krediter.från lämnades i formnäringslivet fick bankerna av
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också på objektivtkom säkerligen förekommandesätt prövaatt ettna mera
kreditfrågor, de fria förhållandestod helt i till de kreditbehövandeom
företagen något måste inte för bankernatill bara ävenutansom vara gagn-
för företagen i fråga.

Från det föreslagna allmänna förbudet bankers aktieförvärv föreslogmot
kommittén dock vissa undantag. Kommittén framhöll det ibland föratt
såväl bankverksamheten samhället kan fördelaktigt, bankernaattsom vara
får åtamöjlighet sig viktiga uppgifter, vilkas fullgörande lämpligen kanatt

förvärv påske aktier. Kommittén erinrade banker dettaattgenom av om
deltagit i vissa kreditkassor och kreditaktiebolag. Vidare framhöll kom-sätt

fårmittén. det för näringslivet kan betydelse svenska bankeratt attvara av
möjlighet bankföretag, stödjadelta i bildandet utländska ägnadeatt attav
den svenska utrikeshandeln främjaeller svenska ekonomiskasättannat
intressen. Kommittén föreslog därför bankaktiebolag borde beredasatt
tillfälle i vissa fall aktieförvärv medverka vid bildande elleratt genom
rekonstruktion svenskt bankaktiebolag, utländskt bankföretagannatav

ändamål kundeeller svenskt aktiebolag, gagneligt för bankväsen-vars anses
det eller det förvärva sådanaallmänna. Rätten aktier i företag bordeatt

beroende tillstånd.konungensgöras av
Riksdagen år 1928 proposition med förslag vissa ändringar iantog en om

banklagen, förvärvsrätten årvilka dock inte berördes. En 1932 tillsattav
sakkunniga med uppgift utreda det bankväsendetsvenska be-attgrupp

spörsmålrörande anslöt sig sitt år SOUi avgivna betänkandesamma
1932:30 årstill 1924 kommittés förslag förändrade förvärvsregler förom
bankbolagen. De sakkunniga anförde bl. följande.a.

I överensstämmelse med sin allmänna inställning till banklagstiftningen
utgå spörsmål därifrån,de sakkunniga beträffande detta bank-även att

mån från sådanaverksamheten bör i möjligaste befrias spekulativa
inslag, kunna medföra fara för det bankerna anförtrodda in-som

åsättarkapitalet. Förlust aktieförvärv förlust,kanett vara en som en
svårigheter,bank kan bära aktieinnehavet åkan andrastörreutan men

sidan, såsom års framhållit,1924 kommitté föranleda bank till kredit-en
givning, innebär förlustrisk betydligt omfattning denstörre änsom en av

förknippad med aktieinnehavet i föroch sig. Rätten förvärvaär attsom
aktier medför lätt banken blir företagare endast kredit-ochattnog,

sådangivare. En utveckling lagstiftningen böra befrämja. Densynes
med kreditgivningen såförenade risken avsevärd, bankerna därut-är att

påtaga Tillåtasböra sig företagarerisk. bankerna förvärvaöver även
svårligenaktier, lär kunna förhindra bankerna bolagattman genom

driva verksamhet allehanda slag, varigenom de lagbestämda gränser-av
för tillåten bankverksamhet skulle väsentligt förlora i betydelse.na

I den proposition till års1933 riksdag följde på de sakkunnigas förslagsom
utredningsförslagen inskränkningar i bankernas aktieförvärvs-upptogs om

Föredragande departementschefrätt. anslöt ståndpunkten,sig till rättenatt
förvärva aktier i princip böratt utesluten för bankerna ochvara samman-

fattade skälen härför enligt följande.
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Å mån risk föraktier i vissinnehavbanksinnebärsidan enavenena
spekulation,främmandeverksamhetegentligabankernasosund och för

innehava aktierför bankernaförbudsidan kanå andra attoch ett
lämp-vilket bankernanäringslivet,olägenhet förnågonmedföraanses

börai företagenkapitaletsåsom delägare insättaligare än attgenom
kreditgivning.stödja genom

framlagdaårs kommittédet 1924tillDepartementschefen anslöt sig även av
aktie-innehåll reglernaundantagsbestämmelser. Detförslaget till omsom

idag.oförändratlagändringårs än1933 ärförvärv fick genom

Gällande7.2.3.6.2 rätt

aktier.förvärvaförbud för bankernasåledeshuvudregel gäller attSom ett
aktier kanförvärvEn banksundantag.gjorts vissaFrån detta förbud har av

kategorier;olikaiindelasfrån med förvärvetutgångspunkt syftet tremed
Enligtplaceringsförvärv.ochtransaktionsförvärvorganisationsförvärv,

dessaförvärvamöjligheterbanksregler för typergäller olikaBRL att av
aktier.

§ och4 2enligt 2 kap.förvärvhänförasorganisationsförvärv kanTill p
förstnämnda lag-enligt detförvärvasAktierBRL.§ första stycket6 som

förvalta fastsyfteuteslutandetillvilka haraktier i bolag, attrummet avser
lokaler förbankenberedaförförvärvatsegendom eller tomträtt attsom

iAktierbehov.sammanhängandedärmedeller tillgodoseverksamheten
tillstånd erfordrasNågot särskiltfritt förvärva.sådant får bankbolag en

§ stycket BRLförstakap. 6med stöd 2skersåledes Om förvärvetinte. av
Detillstånd till förvärvet.sittregeringen lämnaterfordras däremot att

aktier idelbankaktiebolagens annatdärmed föraktier är ex.som avses
ändamål kanbankföretag,utländskabankaktiebolag och i varaansesvars

och för-sparbanksallmänna. Fördetbankväsendet ellerförtill nytta
ändamål kanföretag,i svensktdel aktieeningsbanks anses varavarsavses

förtillgodoserellerdet allmännabankväsendet ellerförtill somnytta
intressen.bankkategorirespektive gemensamma

vilka haraktieförvärvhänföraskantransaktionsförvärv gemen-somTill
syftetochaffärsverksamhet atti bankensledingårdedrag ettattsamt som

frågakanrörelse. Detbankensunderlätta omförvärven varamed är att
7§2 kap.medverkarbankenvilkeniemissioningår iförvärv ensom

stödmedförvärvatsharaktierinnehavBRL. avEttstycketandra somav
aldrig längreprincip äninödvändigt ochfår längre änintelagrumdetta vara

dennaförlängaföreligger,skälsärskildakan,Bankinspektionenår.ett om
syftemedaktierförvärv attfrågavidarekantidsfrist. Det avomvara

BRL. Dettastycket§ tredje2 kap. 7fondkommissionsrörelseunderlätta
Detsådan rörelse.tillstånd drivaharbankendast attnaturligtvisgäller som
medinneharbankenaktierdeanskaffningsvärdetsammanlagda somav

genomsnittligadenfyrauppgå till högstfår procentdetta lagrumstöd avav
milj.100dock högstfondkommissionsrörelse,bankensiårsomsättningen

gällerdotterbolagifondkommissionsrörelse ävendriverOm bankenkr.
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Bankinspektionen kan,bolagetför banken ochbegränsningen gemensamt.
dessa värde-får förvärvabankmedgeskäl föreligger,synnerliga att enom

omfattning.i störrepapper
§enligt 2 kap. 8för skyddande fordranaktierSlutligen kan förvärv avav

Aktieförvärv enligttransaktionsförvärv.kategorin nämn-BRL hänföras till
banken skullepå fondbörsen ellerfår ske köpda lagrum annarsomgenom -

aktien. Förvärvdirekt Övertagandeavsevärd förlustlida ett avavgenom-
uppgifthar tillfår förutsättning ske i bolagunder dennaaktier även ett som
Aktierdettaegendom övertagits banken sätt.förvaltaatt som avannan

så det lämpligenskydda fordran skallförvärvats för snartavyttrasattsom
banken. Förvärvförlust fördet kankan ske och äganär utansenast rum

anmälas hos bankin-§ BRL alltidenligt 2 kap. 22enligt paragrafen skall
spektionen.

finansierings-aktieförvärv ihänförasTill transaktionsförvärven kan även
sådanaförvärvainga möjligheterenligt gällande lagsyfte. Bank har att

aktier.
behålla aktien ii syfteförvärv aktie skerEn banks att egenen somav

kanoch värdestegringdess avkastningportfölj tillgodogöra sigoch att
förbud för banker-råderplaceringsförvärv. undantagslöstbenämnas Det ett

detta syfte.förvärva aktier i enbartattna
får aktiebankaktiebolag förvärvaSlutligen skall nämnas att ett egen

§ BAL.6 9fondkommissionsrörelse kap.för underlättaendast att

Kommitténs ställningstagande7.2.3.6.3

mening defår kommitténsförvärv aktier enligtNär det gäller banks av
aktieförvärvsförbudet allt-grund för det principiellamotiv ligger tillsom
bankverksamhet ochAvgränsningen mellanjämt aktuella. annananses vara
på detta förbudutsträckningbygger iföretagsverksamhet attstor upp-

därför betraktasaktieförvärvsförbud kanrätthålls. principielltEtt som en
bankverksamhetsdefinitionen. För-till den föreslagnaviktig komplettering

kan därtillförarbetenredovisats i tidigarede förbudetmotiv tillutom som
betydandebör hafrån maktsynpunkt inte ägar-bankväsendetläggas att

således klardel börnäringslivet. För bankernasintressen i det privata en
förbudetprincipiellaägande. Detmellan kreditgivning ochskiljelinje dras

grundläggande.får därvidför förvärva aktierbank att anses vara
anläggerpåpekas kommittén synsättdetta sammanhang börI att samma

beträffande dessaverksamhet, dvs.på kreditmarknadsbolagens ävenatt
så aktie-och ägandekreditgivningåtskillnad bör mellanbolag göras atten

föreslåsKreditmarknadsbolagenblir förbjudna.förvärv i placeringssyfte
finansieringssyfte.aktier ifå begränsad möjlighet förvärvaemellertid atten

uppnås förhindraaktieförvärvsförbudet skallsyftet medFör att attatt -
osund kredit-åtföljande risk förblandas medägande och kreditgivning

räkning innehaförockså förbjudas förvärva ochgivning bör bank att egen—
andel itill aktie. Härhar anknytningegendom ellermotsvarar avsessom

aktiefond.depåbevis och andel iföretag, emissionsbevis,
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därmedochrisktagande äventyran-från förbankernahindraFör stortatt
verksamhetsreglergällandeenligtförbjuds bankinsättarskyddet attde av

bevisbetalningsrätt ellerefterställdmedfordringsbevis annatförvärva om
tillåtet bankernaföremellertidår 1979 detSedantillskott riskkapital. ärav

förmeningförstås vedertagenförlagsbevis iförlagsbevis. Medförvärvaatt
tryckt ellerutgivits iförskrivningaravseddaden allmänna rörelsen som
utfärdarensefterförsttill betalningmedförochskick rättgraverat som

för bankerförbudetdet tidigareAvskaffandet attövriga borgenärer. av
kapitalmarknadsutredningen. lförslagskedde efterförlagsbevisförvärva av

avskaffande.till förbudetsföljande motiv197879:165 240 angavsprop. s.

vidfordringaroprioriteradekaraktärsinFörlagsbevisen är avgenom
bankut-risktagande gängseförenade med högre änvisserligenkonkurs

restriktiva reglerdetillMed hänsynblancokrediter.låning, inklusive
och denfår förlagsbevis strängalåntagareför vilkagäller utgesomsom

marknaden, föreliggerpålånen förgranskning utsätts parternaavsom
nuvarandedel. Detbankernasförinnehavenmotiv begränsainte att

förlags-amorteringvidkomplikationerbetydandeförbudet medför av
på marknaden.lån uppköpgenom

förslagkapitalmarknadsutredningensgrund försåledes låg tillDe skäl som
enligtförlagsbevis, kanförvärvaförbudet för bankernaavskaffa attatt

liknande bevisandragällerdetåberopasmening närkommitténs även om
fårbankernaföreslår därför rättKommittén attriskkapital.tillskott attav

likartadeandraochbetalningsrättefterställdmedfordringsbevisförvärva
den allmännaavsedda förbevisenriskkapital, ärtillskottbevis omavom

tillvärdepapper rättintemarknaden. detta undantagAtt gersomavser
kanliknandeellersharesnon-votingföretag,andel i sompapper,ex.

framgår vadmarknaden,på svenskadenintroduceraskomma somavatt
för denavseddaintebevis ärföregående. Förvärvi detsagts somav

bank.förbjudet föralltjämtmarknaden börallmänna vara
kvarstår dockförlagsbevisförvärvabankernasbegränsning rättEn attav

bankin-eller§ regeringensBRL6enligt 2 kap.Således krävsfortfarande.
företagutfärdatsförlagsbevisförvärvtillstånd förspektionens avsomav

be-Dennaorganisationsföretag.paragraf, dvs.nämndai s.angessom
vad i före-bakgrundoch,fortsättningsvis gällagränsning bör motäven av

riskkapi-tillskottbevisandraomfattaföreslagits,gående ävenstycke avom
garantifondsbevis.marknaden,den allmännaavsedda förtal är ex.som

förvärvsförbudetfrånUndantag7.2.3.7

fastighetsförval-vissaandelar iaktier och7.2.3.7.1 Förvärv av
tande bolag

aktie ellerfår bank förvärvaBRL§ 22 kap. 4gällande lagEnligt enp
egendom ellerfastsyfte förvaltatilluteslutande hari företag,andel attsom
verksamhetenerhålla förlokalerbanken skallavsedd förärtomträtt attsom
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förvärvsrätt böreller tillgodose därmed sammanhängande behov. Denna
såledesoch kommerfinnas för bankerna i fortsättningen utgöraäven att ett

undantag till förvärvsförbudet.

7.2.3.7.2 Förvärv aktier och andelar i organisationsföretagav

Gällande rätt

Enligt gällande får förvärva aktier i bank-bankaktiebolagrätt ett annatett
aktiebolag aktier andelar i svenskt elleroch utländskt bankföretag ochsamt
utländskt företag ändamål till för bankväsendetvars kan nyttaanses vara

aktier i bolag medeller det allmänna. Avsikten med denna förvärvarätt att
bankfrämjande ändamål bereda banken möjligheteller allmännyttigt är att

åta såväl för bankverk-sig viktiga uppgifter, kan fördelaktigaatt som vara
kan skesamheten för samhället och vilkas fullgörande lämpligensom ge-

affärsbankernasförvärv aktier. Som exempel i förarbetenanämnsnom av
medverkan vid tillkomsten vissa kreditinrättningar med delvis allmän-av

framhållsnyttig inriktning. Vidare det för svenska näringslivet kanatt vara
tillåts utländskabetydelse svenska banker delta i bildandet bank-av om av

företag vår främjaägnade stödja Utrikeshandel eller i övrigt svenskaatt
ekonomiska intressen. Enligt förarbetena kan begreppet utländskt bank-
företag Från såväl dettolkas jämförelsevis fritt. näringslivets allmän-som

framstår sigsynpunkt det önskvärt svenska banker iattnas som engagerar
internationella finansierings- och utvecklingsinstitut med kanske en annan
struktur den i allmänhet utmärkande för svenska banker.än ärsom

Till frånskillnad bankaktiebolag har sparbanker och centrala förenings-
banker inte förvärva sådantaktier i bankaktiebolagrätt änatt annat som
tillgodoser för bankgrupp intressen, nämligen Sparban-resp. gemensamma
kernas Bank och Föreningsbankernas Bank. Inte heller har sparbanker och

föreningsbankercentrala förvärva aktier eller andelar i utländskarätt att
företag.

tillståndspraxisGällande

tillståndspraxis framgårAv regeringens inte klart förståsvad skall medsom
företag ändamål kan till för bankväsendet eller detnyttavars anses vara
allmänna. ståDet torde dock klart inte detta såtolkar rekvisitatt man

avsikten vid undantagsbestämmelsens tillkomst. påsnävt Dennasom var
tid tillståndsprövningmindre restriktiva visar sig i bankernaattsenare

engagerade i antal företag med flertalär ett stort ett typernumera av
verksamheter. fleraDessa har i fall endast samband medett uttunnat
bankens egentliga verksamhet. Vissa allmänna principer och riktlinjer har
dock tillståndsprövningen.uppställts för

Som huvudregel gäller för det första bank inte utanför banken fåratt en
driva sådan verksamhet inte kan drivas inom banken. Härigenom sökersom

alltså för organisationsföretag upprätthållatill bank de skydds-även ettman
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får åt. harbank sig Dessabeskriver vadbanklagarna ägnaregler i ensom
minimera risker-intressetillkommit för i insättarnastidigare nämnts attsom
företagarrisker.förhindra banki bankverksamheten att taatt engenomna

företag, för vilka debankernainte förekommaDet bör i princip att genom
inom banken.de harriskerhar än rättstörre att taett taransvar,

verksamhetsgrenarvissagällde tidigareprincip att somSom annanen
ochflyttasinte fickbankverksamhetegentlig utellercentralutgöraanses

motivut-uttryck itillbl.Principen kom ettutanför banken.bedrivas a.
1986872148,197980:23. IbetänkandeNäringsutskottetstalande i prop.

fondkommissions-banksenligt vilkenlagändringdengrund förlåg tillsom
också frågan banksbehandladesprincip,från nämndaundantogsrörelse om

Föredragandedotterbolag.iverksamhet stats-vissförläggarätt att annan
bank ochmellanverksamhetsfördelningprincipenrådet bedömde enatt om

skälanfördeupprätthållas ochbordeinte längredotterbolagdess som
följande.härför bl. a.

bank och dessverksamheter mellanfördelningPrincipen enavom
i be-på uttalande näringsutskottetdelvisfinansbolag bygger ett av

framför allt ñnansbolags-Kreditmarknaden, och197980:23.tänkandet
genomgått förändringar. Principendärefterharverksamheten, stora

Förbudet förfunktion tidigare.därför inte längrefyller ensomsamma
finansbolagverksamheter till bankenvissa ägtbank flytta ettatt ut av

mellan dessa bolag ochsnedvridning i konkurrensenmedförthar en
förbud skapafinansieringsbolag. Vidare kan dettaochövriga finans-

koncerner. Jagbildandet finansiellasamband medproblem i av nya
bankverksamhetsfördelning mellanprincipendärför att enomanser

upprätthållas.avseende inte längre böri dettaoch dess dotterbolag
omfattning kommerNågon därmed i alltförrisk bank attstoratt en
inte föreligga. Bankernaolika bolag, jagflytta sin verksamhet iut anser

allmänheten bretti banken kunna lämnasjälva intressehar ettattett av
bankverksamhetenalltför stark uppsplittringutbud tjänster. En avav

skada dess internationellaockså ställning och kanbankensförsvagar
bankprincipen innebär inte hellerslopandeanseende. Ett att enav

bankskringgå banklagstiftningen, eftersom principendärmed kan att en
tillåten för ban-får sådan verksamhetdrivadotterbolag endast ärsom

alltjämt bör gälla.ken själv

samband med be-Näringsutskottet i198687:36 anslöt sigbetänkandetI
Utskottetsstatsrådets uttalande.§ till föredragandehandlingen FiL11av

således gälla.inte längretidigare motivuttalande skall
påvisakankrävts bankentillståndsprövningen har oftastVid ettatt

eller delägti dotterföretagviss verksamhetför förläggarationellt skäl att
fördelarorganisatoriskanårbestå i bankenföretag. Sådana skäl kan att av
rationellarefår härigenomsidoföretag. Bankenviss verksamhet drivs iatt

under-Det kandärmed kostnadsbesparingar. ävenarbetsformer och gör
kanEffektivitetsvinsterförkostnadsfördelningen banken.ochlätta ansvars-

får tilluppstå vilket i förlängningensåledes för banken, även anses vara
skälfinansbolag särskildadet gäller harför det allmänna. När ansettsnytta
masshante-produktsortimentet i bolaget kräversådana fall därföreligga i

specialistkunnande.ring och
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från får drivaAvvikelse principen banken i dotterbolag inteatt annan
sådan tillåten i antal fall, bl.verksamhet i banken har skettän är ett a.som

praxisleasing. avvikelser har vuxit fram i ivad gäller factoring och Dessa
bankägda finans-det och köp fordringar och kontrakt i detleasingatt av

för till regeringen förbolaget inte har innebära skäl anmälanansetts om-
tillstånd innehav aktier iprövning de vilka bankerna grundar sinaav av

inte minst i internationella finansie-olika finansbolag. Konkurrensen den-
medfört awikelserna böra bliringsverksamheten har accepte-att ansetts-

tillståndsgivningtorde i sin under hälftenrade. Regeringen även senare av
1970-talet denna praxis.ha accepterat

Riktlinjer för de bankägda finansbolagens verksamhet har utfärdats av
följer ibankinspektionen i Cirkulärskrivelsen 1980:20. Dessa riktlinjer prin-

principencip de särskilda skyddsreglerna i banklagstiftningen vad delsavser
förbjudeni dotterföretag inte skall bedriva verksamhetbanken äratt som

principen förbanklagstiftningen och dels den överspeladeenligt numera
verksamhetsfördelningen mellan banken och dotterföretaget.

återges såvittCirkulärskrivelsen nedan den berör den gällandeännu
principen.

fåi vilken utsträckning bankägt finansbolag skallBeträffande göraett
tillåtnaaffärer inte för kommer praxis i fortsättningenär ägarna, attsom

197980:23vila på uttalandet i näringsutskottets betänkande sid 15.
fråga,innebär, såvitt i angelägen produktutvecklingDetta är attnu

någrafå fortgå bankägda finansbolagen,skall i de störreäven attmen
från skall fåavvikelser principen, bankägt finansbolag inte ägnaatt ett

åt får, tillåtas.sig verksamhet banken själv inte kommerän attannan
tillåts återköpsklausulnärvarande fakturaköp och leasingFör utan

tillåtetnågot självklart bör för deleverantören,gentemot som vara
Emellertid har bolagenbankägda finansbolagen i fortsättningen.även

få bedriva leasing fast egendom. Detta innebärönskat ävenatt enav
från den nyssnämnda principen. Med hänsyn till förbudet föravvikelse

fast egendom inspektionen leasingbank generellt äga attatt avanser
tillåtenegendom inte för de bankägda finansbolagen.fast är

får kredit eller eljest i sinFör bank gäller den inte vid avtalatt om
på själv inteförbehålla sig andel i vinst affär, banken harrörelse som

måsteMotsvarande inskränkning tillämpas de bank-avsluta.rätt att av
skapas för finansbolagenägda finansbolagen. skulleAnnars utrymme

sig affärer banken inte har rätt göra.ägna attatt som
utgår från mån något finansbolagi den bankägtInspektionen att,

någon tänkasin produkt kanönskar i sitt produktsortiment ta som
från tillåtet för bank, bolagetinnebära avvikelse vad är sam-som en

råder marknadsförs. Som grund förmed inspektionen innan produkten
produkten. In-samrådet bör ligga dokumenterad presentation aven

sådan det enskildaberedd diskutera avvikelse medspektionen är att
bankägda finansbolag.finansbolaget eller med samtliga

innehar aktier iFör de bankägda finansbolagen gäller ägarnaatt
tillstånd Med hän-på grund särskilt regeringen.respektive bolag avav

dotterföretag för-det självthärtill skall bolaget innan eller genomsyn
juridisk eller landetaktier eller andelar i inomvärvar utomperson

utsträckningsådant förvärv till inspektionen i vilkenanmäla samt ange
påverkardet verksamheten.
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ibankernafå garantierförregeringen,riktlinjer hardessa attUtöver att
verksamhet överensstäm-sundbolag driverdelägdasina hel- eller somen

medi sambandvissa villkoruppställtverksamhet,med bankens egenmer
aktieförvärv i allmän-främst vidgälleraktieförvärven. Dettaprövningen av
finansbolag.också aktieförvärv ividvissa fallaktiebolag imenna

bankinspektionenbanken skall lämnavanligt villkorEtt är att upp-
inspektio-beredaaktieförvärvet ochmeddet bolaglysningar som avsesom

villkorvissa fallVidare ställs iverksamhet.bolagetsinsyn idirekt somnen
skalli sinaktieförvärv,med bankensdet bolag, turatt avsessomom

förhandsanmälasförvärvskall dessabolag,aktie iförvärva annatett senare
planerade verk-dendåkanInspektionen prövabankinspektionen.hos om

regeringenhosföranleda inspektionenbolag böri detta attsamheten senare
det förratillstånd aktier iinnehabankensomprövningaktualisera attaven

i vilketdet bolagförbud förvillkor uppställasvissa fall kanbolaget. I som
någon delbedrivaaktierförvärvabolageller bankägtbank attattavseren

intressebolag.ellerverksamhet i dotter-sinav
i det bolagpå styrelsenuppställts kravandra villkor harSom att som

änd-sammansättning ochsärskildskall hamed aktieförvärvet attenavses
bankin-anmälas tillbolagsordning skallägarstruktur ellerbolagetsringar i

spektionen.
från länssparban-framställningyttrandebankinspektionens överAv en

förblivande aktiebolagitillstånd förvärva aktierGöteborg,ken i ettattom
framgår deflerabevakningsrörelse,ochbedrivande värdetransport- avav

få tillstånd. Hade detuppfyllda förförutsättningar skall att avvarasom
utläsasbolagsordning inte kunnatbolagetsplaneradeeller detansökan av

varittroligtvisregeringenuppfyllda, hadevaritförutsättningardessaatt
förevarande falltillståndet. Iantal villkor förföreskriva ett stortatttvungen

ochinsynvillkor endastuppställaansåg nödgadregeringen sig att om
i bolaget.samtliga aktieravsåg tecknauppgiftslämnande. Sparbanken att

yttrande.följandeInspektionen avgav

länssparbankensnärvarande inomförframgår ansökan finnsSom av
harSecuritasbevakningsföretag ABverksamhetsområde ett som--

värdetrans-bevaknings- ochbankens behovkapacitet tillgodoseatt av
skäl harekonomiskaföretag.anlitar detta AvBankenporttjänster.

värdetrans-ochbevaknings-det motiveratemellertid funnitbanken att
lämpligenregi ochfortsättningen utförs i etti genomporterna egen

står bankenbolag, nära.som
ban-siginformerat närmareunder handharBankinspektionen om
sidafrån bankensdärvidharhänseende. Detförevarandekens planer i
be-nuvarandedetanlitandeförframhållits utgifterbankensatt av

skulle kun-besparingarhöga ochmycketvakningsföretaget är storaatt
Inspektio-ifrågavarande service.svarade förbankengöras attgenomna

bolagsordningenframgårocksåvilketvidare inhämtathar att- avnen -
förickeplanerade dotterbolagsittbanken att ansvaraavsergenom
tillvärdesakerkundersoch bankersbankersän transporterannat av

Möjlig-besittning.står under bankensfrån banken eller lokaleller som
åtaga sigräkningbankersför andraockså för bolagetskall finnashet att

verksamhetsområde. Bankensparbankensbevakningsuppdrag inom
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bevakningsverksamhet till verksamhetsålunda begränsa sinkommer att
och bevaknings-Värdetransport-bankrörelse.har samband medsom

frånfår sålunda utförasdenna,inte omfattasuppdrag, ettavavsom
fristående företag.banken

ifrågavaran-tillstånd tillmedgesför banken skallförutsättningEn att
bedriverplanerade dotterbolaget intedetaktieförvärv börde attvara

ha bedrivit. Dettasjälv skulle kunnabankenverksamhet än somannan
statsmakternatillämpad ochinspektionenföljer sedan länge avavav en

bevakningsuppdragen skulle i och föravseddapraxis.godtagen De nu
utövandet dessled idirekt bankensig ha kunnat utföras ett avsomav

ifråga-utförandeformen förtillämpadeverksamhet. Den banken avav
överensstämmelse medväsentligt istår därför i alltvarande service

planeradeuppfattning kan detinspektionensnämnda praxis. Enligt
§ fjärdebankväsendet. Den i 24ändamål gagneligt förbolagets anses

tillstånd till aktieför-förutsättningen förangivnastycket sparbankslagen
bakgrundInspektionen villfår föreligga.härigenom motvärvet avanses

de skäl bankenmed beaktandeanfört ochvad inspektionen avnu
bifall till denna.sigi sin ansökan inteangivit motsätta

ägarförhållandenunder vilkatillståndsprövningenfråga vidviktig ärEn
det gällerfår sig i andra företag. Närbolagbank eller bankägt enengagera

påfråga aldrig ställts sinhar dennaaktier i finansbolagbanks förvärv av
aktier undantags-förvärvai vilka bankeneftersom de bolag avsett attspets,

allmänttillsammans. Eftersomflera bankerbank ellerlöst ägts ettenav
blir finans-finansieringsverksamhet automatisktaktiebolag driver ettsom

finansbolag smittasoch dettadelägare i bolaget,bolag, bank är avom en
har detbanken minoritetsägare,banklagens bestämmelser äräven om

samarbets-söka sig bankanledning för andrainte funnitskanske att somen
bank harsåledes finansbolag i vilkagällerVad ettsagtspartner. som nu

Förhållandet tordebred verksamhet.och driverdirekt enengagemang som
ibankägt finansbolagsnågot beträffandeannorlunda ett engagemangvara

finansbolag.annatett
få delfinansbolag förönskar bildaföretagare självOm attett avex. en

produkter,sitt företagsfinansiera avsättningenligger ide vinster att avsom
bankägtbank ellermedfinnas flera skäl tillsammanskan det ettatt en

exempelvis factoring-med inriktningbilda finansbolagfinansbolag ett
då dra bankensfinansbolag kanleasingverksamheter. Dettaoch nytta av

på finan-erfarenheter detkunnande ochbankägda finansbolagetseller det
området, och goodwill.affärskontaktersiella

minoritetspost iendastfinansbolag skallFrågan bankägt ägaett enom
beträffandebankinspektionensådan nybildat finansbolag har prövatsett av

vissa diskussio-AB. EfterAhlsell Finansmedverkan iFinansSkandic AB:s
Finans-bolagen bl.bankinspektionen kom överensmed attoma.ner

röstmajoritethaaktierna i bolagethälftenSkandic AB skulle äga menav
och för sigdvs. ha ipå fyra ledamöter,styrelseordförande i ettsamt utse en

ändamålsparagrafen iVidarebolaget.bestämmande inflytande över angav
FinansSkandicsverksamhetinte änbolagsordningen egen.annan

avsåg den planeradedetta ärendeprövning iBankinspektionens om
aktualiserainspektionen hos regeringenföranledaverksamheten borde att
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tillståndomprövning det enligt vilket S-E-Banken innehar aktierna ien av
FinansSkandic AB. Efter ha konstaterat ägarförhållan-de nämndaatt ovan
dena anförde inspektionen följande.

Inspektionen ocksåfäster avseende vid Ahlsell AB, äratt ettsom
välrenommerat börsföretag, i konsortialavtalet Ahlsell Fi-attnoterat

såsomAB måstevarande till hälften bankägt finansbolagägt ettnans av
begränsa sin verksamhet till vad enligt regeringens och inspektio-som

praxis gagneligt för bankväsendet eller det allmänna. Vidarenens anses
inspektionen verksamheten enligt bolagsordningen skall be-noterar att

drivas i det planerade bolaget och i dotter- eller intressebolag. Hem-
budsskyldighet föreligger för aktieägarna.

Med hänsyn till det innehålletoch i övrigt i bolagsord-upptagnaovan
ningen och konsortialavtalet någonhar inspektionen inte erinran mot

banken sitt dotterbolag FinansSkandic AB tillsammans medatt genom
Ahlsell AB Ahlsell sålundaFinans AB. Bolagsordningen kommeräger
så bolaget juridiskt bildats formellt godkännas enligt sin lydel-snart att

Upplåningsrätten kommer vidare beräknas för Ahlsell Finans ABattse.
för sig och bolaget kommer införas under i denatt ett eget nummer
särskilda förteckningen under serien för bankägda finansbolag. Inspek-
tionen med tillfredsställelse detta enligt banken inte innebärnoterar att

FinansSkandic inte årsredovisningAB kommer i sin konsolideraatt att
Ahlsell Finans AB.

Inspektionen alltsåkommer någoninte aktualisera omprövningatt av
bankens tillstånd inneha aktierna i FinansSkandic AB.att

Bankinspektionen såledesfann det bankägda finansbolaget skulle ha detatt
bestämmande inflytandet det nybildade finansbolaget ochöver prövade

den andreäven lämplig samarbetspartner till bankägtägaren ettsom en
finansbolag.

När det gäller bankernas eller de bankägda finansbolagens iengagemang
andra bolag allmänna aktiebolag sådanaär bolag huvudregel iägssom som
sin helhet bank. För förvärv aktier i dylika bolag har i till-av en av
ståndspraxis uppställts flertal villkor. de fall endastI bank harett ett
minoritetsintresse i allmänt aktiebolag villkoras tillståndet förvärvaett att
aktier i utsträckning. sådana sålundaän större I fall brukar uppställas villkor

innebörd bolagets verksamhet i allt väsentligt skall gälla bankens ochattav
övriga delägares behov och banken skall skyldig lämnaatt attegna vara
bankinspektionen de uppgifter inspektionen finner erforderliga för känne-

förhållandendom betydelse för bankens säkerhet och för sundom av en
utveckling dess rörelse.av

En sammanställning bankernas i dotterbolag och in-av engagemang
tressebolag den återfinns1 januari 1988 i bilagaper

Kommitténs ställningstagande

slårInledningsvis kommittén fast det fortsättningsvis böräven krävasatt
tillstånd för bank förvärva aktier och andelar i andra företag för-att om

innebär kapitaltillskott ellervärvet ändring ägarförhållandena iett en av
företaget. Detta innebär aktieförvärv grund fondemission enligtatt av en
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bankaktiebolagentillstånd. Förkrävabörinte längremeningkommitténs
utländsktbankaktiebolag,skeförvärv kani vilkaföretag annatdeutgörs av

ändamål.särskiltmedföretagutländsktellersvensktbankföretag samt
endastföreningsbankeroch centralasparbankerharSom nämntsovan

Sparbankernastillstånd isärskiltoch dettaaktierförvärva utanrätt att -~
företagsvenskatillstånd, iefterBankFöreningsbankemasBank samt,resp.

råda skillnadbördet i lagifrågasätterändamål. Kommitténsärskiltmed om
aktier ochförvärvamöjligheterbankinstitutgruppernas attolikamellan de

andelar.
sig ietableramöjlighetidagföreningsbank saknar attSparbank och

affärsbankernaför rörelsernautlandet. Denågon iform gemensamma
möjlighet,dennaharBankFöreningsbankemasBank ochSparbankernas

utnyttjat.ocksåbåda bankernavilken
på frågandirektingetoch litteraturgenomgång förarbetenEn svargerav

aktierförvärvamöjlighetsaknarföreningsbanker attsparbanker ochvarför
historiska. Deskälen ärsannoliktemellertidföretag. Det attutländska äri

detsådanabåda rörelsernade attbarursprungligen mersyften varuppsom
kundeföretagutländskaiuteslutetmindre gagnaeller att engagemangvar

inför-lagstiftningensamordnadedåår den1969,tillFramverksamheten.
affärs-mellanskillnadförstå dennasvårtdärför intedet attdes, attär

å andraföreningsbankernaochsparbankernaochå sidanbankerna ena
års1968tillförarbetenaihellerinteEmellertid finnsuppråtthölls.sidan

skillnad.dennatillskälennågotbanklagstiftning nämntsamordnade om
för dessaförändringarnågravidtaaktuelltvaritdet haheller attInte syns

bestämmelse fördenvaritkan haorsakhänseende. Endettabanker i
företrädesvisskallrörelsesparbanks spar-sparbankerna att avseangersom

verksamhetsområde.bankens
bl.banklagstiftningensamordnade attmed denSyftet genom un-var a.

möj-rörelsekapitelbanklagarnasolikai deskillnadernadanröjande av
medkonkurreravillkorpå likaolika bankgruppernadeför attliggöra

innebar dettadelföreningsbankernasochsparbankernasFör envarandra.
främsthelt,dominerattidigareaffärsbankernaområden därpå desatsning

verksamhetföreningsbankernasochSparbankernasföretagsfinansieringen.
deaffärsbankernas, ävenliknaår kommitockså under omhar attsenare

företagssidan.påställningstarkareharalltjämtsistnämnda en
bankverksamhetentid ävenochnäringslivetmedI och senareatt nu

behovföreningsbankernas attochharinternationaliserats avalltmer spar-
ikrediterinbegriper ut-lösningarfinansiellamedverka tillkunna som

bankerdessaflerakanexempel nämnasSom attökat.ländska valutor av
redanfinns störresparbanksrörelsenvalutahandelstillstånd. Inom spar-har

tillsparbankerbildatsharfusioneromfattandeoch sombanker genom
föreningsbankernaaffärsbank. Förmedelstormedväl kanstorlek mätas en

deIngeninteutlandet idagisig stort.få etablera avbehovetär attav
ietableringstorleksådan ut-harföreningsbankerna attregionala enen

FöreningsbankemasutnyttjaMöjlighetenmeningsfull.sig attlandet ter
Emellertidtillräcklig. ärnärvarandeförändamål såledesför detta ärBank
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avlägseninte alltförinomföreningsbanksrörelsendet inte osannolikt att en
riketför helaföreningsbankcentralpå såsigframtid organiserar sätt att en

nuvarande ordningendenenligtsådan föreningsbank saknarEnupprättas.
utgångs-börmeningEnligt kommitténsutlandet.etablera sig imöjlighet att

möjligt lämnaså långt detskallbanklagarna ärde olikapunkten attvara
på villkor. Detlikabankgruppernamellan de olikaför konkurrensutrymme

internationaliseringökadebankvärldensbakgrundframstår mot avnumera
möjlig-såvitt gällerskillnadundanröja denförsökaangeläget att som,som

Häremotbankrörelselagen.finns iutomlands, alltjämtetablera sigheten att
sparbanks-ingår iåtskilliga de enheternaturligtvis invändaskan att somav
utlandseta-små ochmycketföreningsbanksrörelsenoch i är att engruppen

möjlighetdessutomorealistisk. De harframstår heltför dessablering som
sinaBankFöreningsbankemasBank ochSparbankernas geatt genom

vissaemellertidefterfrågas. Samtidigt kanden utlandsservicekunder som
få behovbåda bankgrupperna kommadeenheterna inom ettde attstörreav

dedet förutlandssidan. Därtill kommerpåservicesjälva kunna attatt geav
skall krävasutomlandsetablera sigönskarföreningsbankeroch somspar-

såledesfinnstillstånd etableringen. Dettilllämnatbankinspektionen enatt
föreningsbanker kommerochbevaka endast attmöjlighet störreattatt spar-

utomlands.etablera sig
finner föreningsbankerochförbjuda atti lagskälinteKommittén att spar-

förslagetutländskt. I görssvenskt ellerbankaktiebolag,iaktierförvärva
möjlighetbankinstitutgruppemas attde olikamellanskillnadsåledes ingen

föreningsbankscentralochsparbanksandelar. Föraktier ellerförvärva
Bank börFöreningsbankemasBankSparbankernasaktier iförvärv resp.av

tillstånd.inte krävasgällande lagmeddock i likhet
krävasalltjämthuvudregelfast börslagitkommitténSom somovan

banklagstiftninggällandeandelar. Iaktier ochtillstånd förvärvaför bank att
ifår ske endastaktierförvärvintagitsprövningskriteriumhar att avsom

bankväsendetförändamål tillkansådana vilkasföretag, nyttavaraanses
påår 1933in i banklagenbestämmelsedet allmänna. Dennaeller togs

gällakommitoch harårs bankkommitté även1924 attförslag senareav
bestäm-dennaFörarbetena tillföreningsbanker.sparbanker och centrala

i dag börtillståndsprövningenvägledande för hurkan knappastmelse vara
föränd-tidpunktnämnda avsevärtsedanBankverksamheten harföretas.

betydandenåtthardotterföretagsverksamhetBankernasrats. ennumera
nuvarande nytto-verksamheter. Detolikaomfattning med flera typer av

förut-rekvisitDettasvårt tillämpa.sigrekvisitet har visatäven attvara
organisationsförändring skall vägasförintressenbankenssätter att enegna

sådansådan förändring. Entalarde allmänna intressen emotmot ensom
framläsastillståndspraxis kansvår ävensig Avavvägning har visat göra.att

skalltillståndsmyndighetenpå den införbankendet ibland ställs krav attatt
och nyt-välmotiveradorganisationsförändringen ärvisa den föreslagnaatt

tig.
börhuvudtillståndsmyndighetenifrågasättas över tagetDet kan om

organisa-förbedömningföretagsekonomiskabankensöverpröva enegen
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tionsförändring. Med nyttorekvisit har följt vissa bevisbörde-ävenett
problem, frånvilka bankhåll uppfattats besvärande. Tiden därförsom syns

finna prövningskriterium, neutralt utformatäratt ett nyttmogen som mer
nyttorekvisitet.än

föreslårKommittén bank skall tillstånd förvärva aktier ochatt atten ges
andelar i svenskt utländskteller företag med verksamhet ellerutgören som
har anknytning till hinderbankverksamhet, frånnära inte möteren om
allmän Någrasynpunkt. tillståndspröv-klara och entydiga regler hurom
ningen skall ske kan och bör inte Nedan dock vissa riktlinjerges. anges som
enligt kommitténs mening tillståndsprövningen.bör vägledande vidvara

För inte insättarnas intressen skall har bankerna givitsäventyrasatt ett
begränsat verksamhetsområde tillåtnaoch den verksamheten skall bedrivas
enligt vissa skyddsregler. En förutsättningarna för bank skallattav en
medges förvärva aktier andelar företag därför enligteller i börrätt att ett
kommitténs mening alltjämt detta företag drivaskall verksamhetattvara en

också får såledesbanken själv driva. Verksamheten sådanbörsom vara av
den omfattas bankverksamhetsdefinitionen. Några undantag här-art att av

Dettaifrån i omfattning tillåtas.vad nedan bör inte böränannan som anges
komma till i på företagetsuttryck lagtexten det det bankägdasättet att
verksamhet skall eller ha anknytning till det bankverksam-utgöra näraen
hetsbegrepp föreslår, förhållandekommittén dvs. i till banken ettsom vara
organisationsföretag. ingåI utländska bankföretags verksamhet kanex.
sådan verksamhet vår förbjudensvensk bank enligt banklagstiftning ärsom

driva och bankägt kreditmarknadsbolag nuvarande finansbolag ochatt ett
kreditaktiebolag kommer enligt begränsadkommitténs förslag iatt om-

få sådanfattning sig åt riskbetonad inte står bankernaverksamhetägna som
till buds. Detta bör dock inte hindra bankföretagetsdet utländska ochatt
det fårbankägda kreditmarknadsbolagets verksamhet hatotala anses en

anknytning till bankverksamhet. Organisationsföretagets och dess dot-nära
terföretags fåverksamhet bör inte heller efter bankens aktieförvärv ut-
vecklas i riktning strider denna princip. All den verksamhetmoten som som
drivs inom såledesbankkoncern skall i princip inom det före-en rymmas
slagna bankverksamhetsbegreppet. När det gäller förvärv aktier i ickeav
finansiella företagetsorganisationsföretag det särskilt viktigt bedömaär att

så tillåtenverksamhet denna inte ligger utanför för bankverksam-att ramen
het.

Eftersom bank för sin verksamhet beroende allmänhetenär atten av
hyser åtarförtroende för banken, sig bankerna oftast det fulla föransvaret

såle-verksamheter i organisationsföretag. sigläggs Bankernautsom anser
des inte enbart för med aktie- ellerverksamheten sitttvungna att svara

påtarandelskapital sig vidare moralisktutan ett ettansvar ansvar genom- -
för organisationsföretagets förpliktelser. förutsättningsamtliga Enatt svara

för bank ska medges förvärva organisationsaktierandelar böratt atten
därför garantier skapas för organisationsföretagets verksamhetatt attvara
bedrivs på sådant påde på banken ställda kraven soliditet ochsättett att
likviditet inte äventyras.
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organisa-andelar iaktier ellerförvärvvid banksTillståndsprövningen av
drivaföretagetsåledes vid handentionsföretaget skall attatt enavserge

förväntasverksamheten kanfår driva ochbanken självverksamhet attsom
för före-det fullabanken kanpå sådantdriven ansvaretbli sätt taattett

frånfår hinderförutsättningarnågon dessaförbindelser. Bristertagets av
förvärvet.föreligga försynpunktallmän anses

bankförutsättasbör bl.få garantier nämntsFör de attatt a.ovansom -
kreditmarknadsbolagetbankägdaeller dettillsammanseller flera somen -

Därmedföretaget.inflytandetbestämmandedet överhuvudregel har ges
företaget ochmöjlighetkreditmarknadsbolagbank eller bankägt att styra

Bankinspektionenuppfylls.förutsättningarså nämndaverksamhetdess att
Övriga till dettaföretaget.effektiv tillsyn ägaretillmöjlighetäven avenges

samarbetspartners.också lämpligabör prövas vara
verksamhet,bredkreditmarknadsbolag medbildabankAvser ettatt en

huvudregel gälladockriskverksamheter, börolikainbegripande bl. soma.
Anledningenbolaget.i sin helhetbanker tillsammans ägerfleraelleratt en
sådant bolagriskverksamheten iverksamhetenhärtill främst ettär att --

ellerfrån verksamhet. Endvs skyddadintegritet,drivas medbör stor annan
leda dettasåledes självständigt kunnaheltbörbanker tillsammansflera

tänkaskansamarbetspartner. Dennetillhänsynstagandebolag utan annan
får Tillåtsha.bankmed demoförenligaintressenha är annansom ensom

fårsamarbetspartnerni fallinnebär dettabanksamarbetspartner än attvart
kreditmarknadsbolagets risk-frågabegränsningsregler ideacceptera om

i dessa bolag.medverkanför bankstillkomnaaktiviteter ärsom
normalfallen.gälla iägarförhållandena börVad nämnts omsom ovan

kreditmark-reglerna förskärptemellertid på flera punkterKommittén har
påkravBl.a. haråterfinns i FiL.förhållande till demnadsbolagen i som nu

denna bak-Motkapitaltäckningsregler.liksomauktorisation införts nya
kredit-bankägtellerföreligger, bankvägande skälgrund kan, tungt enom

kreditmark-minoritetsandel itillstånd fövärvafåmarknadsbolag ettatt en
dettasåledes gälla förförhållanden börsärskildaAlldeles attnadsbolag.

kravställaskunnapå majoritetsägarenbör atttillåtas. För det förstaskall
bank förväntasverksamhetenför ta.seriösadenne tar som enansvarsamma

inne-bred verksamhetdrivaintekreditmarknadsbolagetbörVidare en
specialinstitut. Skälriskverksamheterhållande bl. olika ettutan mer varaa.

på dettakreditmarknadsbolag, sätt,ägtförbjuda attockså finnaskan ettatt
särskildaUnder alldelesdotterbolag.verksamheten inågon deldriva av

minoritetspostbank förvärvartillåtasförhållanden bör kunnaäven att enen
Förtillåten verksamhet.bankfördriveraktiebolag,allmänti ett ensom

enligtinnebördvillkorföreskrivassådana bör dockförvärv somsammaav
ovan.jfrtillstånd skallföruppställaspraxis brukarnuvarande att ges
inriktadesaktieförvärvbanksvad gällertillståndsprövningenDen tidigare

tillverksamheterfrån flyttahindraspå bank skulledel uttill attattstor
uppställtsundgå de reglerdärmedförorganisationsföretag somatt som

bank-skyddsvärdacentralaprincip hari bank. Somskydd för insättarna
områdemindre reglerat äntillfått förassåledes inteverksamheter ettut
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bankområdet. skäl redovisats har denna princip inte längreAv som ovan
böra upprätthållas. Till dessa skäl kommer kommittén lämnaransetts att
påförslag rörelseregler för bank för den finansiella verksamhetsamtnya

drivs utanför banksektorn. Problemen denmed nuvarande olikheten isom
regleringen för bank och finansbolag kommer försvinna. Bankstort sett att
skall i kreditmarknadsbolag i fåenligt lag reglerade former sigägnaex.

riskbetonad verksamhet. Samtidigt blir kreditmarknadsbolagens verk-mer
samhetsområde och omfattar enbart finansieringsverksamhet ochsnävare

därmed sammanhängande verksamhet. Vad gäller banks förvärvannan av
aktier finansiella institut,i dvs. kreditmarknadsbolag, fondkommissions-
bolag fondhandlarbolag någotoch torde behov särskilda villkor iav sam-
band med tillståndet, vilka verksamhetsramen i bankägtettex. anger
kreditmarknadsbolag, inte längre behövas. Inte heller torde det krävas att
bankinspektionen utfärdar särskilda riktlinjer för just de bankägda bolagens
verksamhet.

emellertid bankensFlera skäl talar för fåverksamhet inte skall splitt-att
många organisationsföretag.i alltför Redan den föreslagnaras upp av

bankverksamhetsdefinitionen framgår erbjudabank skall allmän-att en
heten brett utbud finansiella tjänster. räkningsinlåningenVidare kanett av
och valutabanksfunktionen naturliga skäl inte flyttas i särskiltut ettav
bolag. De skyddsintressen, grunden för bankernas speciella ochutgörsom
delvis konkurrensskyddade ställning, talar för deras organisation böratt

enhetlig överskådlig såväloch för kunderna myndigheterna. Devara som
samhällsekonomiska effektivitetsskäl, för utbudtalar brett tjäns-ettsom av

hos bankerna kundernas verksamhet de hosunderlättaster attex. om-
fårkreditinstitut tillgång till kombination ñnansieringsformersamma en av

och andra finansiella tjänster förlorar i styrka bankens verksamhetom-
splittras på flertal enheter i koncernen. En alltför stark uppsplittringett av
bankverksamheten ocksåkan skada den enskilda bankens och bankväsen-
dets internationella behålleranseende. Vidare bör eftersträvas att man en

pålämplig struktur bankväsendet såväli storleks- antalsmässigt.stort som
Enligt banklagstiftningen ligger det för bankens för-yttersta ansvaret

valtning hos den bankstyrelsen,centrala verksamheten faktisktäven om
delegerade beslut. såle-Verkställande direktören i bank ärstyrs genom en

des inte enligt ABL uppfatta självständigt bolagsorgan. Avatt ettsom som
denna måsteanledning hållastyrelsen granska besluten och uppsikt över
verksamheten. För denna granskning och kontroll skall meningsfullatt vara
krävs styrelsen intar stark ställning dem fattat beslutenatt gentemoten som
och inte känner sig uppbunden pådessa beslut. Detta krav inreav en
kontroll upprätthållsi banken olika bestämmelser i banklagstift-genom
ningen vilka den femtalsregelnk. den viktigaste. Femtalsregelnärav s.
innebär får påbörjatstyrelseledamöterna högst för varje femtalatt av en

befattningshavare i banken.vara
Den inre kontrollen beståbör och uppdelning banks verksamheten av en

i bolag fårolika inte innebära koncernledningens inflytande ochatt ansvar
minskar.
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har detkreditmarknadenpåharställning bankernatill denMed hänsyn
i och in-få insynsamhälletförintressesärskilt attäven ansetts vara av

åstadkommits bl.harDettaverksamhet.bankernasflytande genoma.över
utvidgad tillföreslås bli atttillsynsverksamhet,bankinspektionens som nu

tillmöjlighetersamhälletsförbättrasyfteIbankkoncernen.hela attomfatta
årinfördesbankaktiebolagenibeslutsfattandetinflytandei och överinsyn

det allmännaförmöjlighetinnebär attbanklagenbestämmelser i1971 som
ban-handEfterbanker.för dessai styrelsernatillsätta somrepresentanter

be-delegeratstyrelseroch bankernasorganisationsinförändratkerna
samhällsrepresentan-medbeslutanderätt, harsintydande delar systemetav

År styrelserepre-lagentillkom1976 ävenfördjupats.breddats och omter
år 1985Sedanförsäkringsbolag.ochbankinstitutanställda isentation för de

regeringenunderställsi bankstyrelseordförandevaldessutomkrävs att av
BAL.§7 kap. 11godkännandeför

fullständigfårförslagÄven kommitténsintebankerna engenomom
verksamhet ochskilja vissmöjlighetlikvälorganisationsfrihet att utstorges

beskrivna be-med deSyftetbolag.delägdai hel- ellerdriva denna ovan
Förbolaget.bankägdapå det attfå genomslagdå ävenbörstämmelserna

börbankenbankkoncernen ettkontrollen iupprätthålla den inre ex.
verkställande led-bestå denenbartintestyrelsedotterbolagsbankägt av

samhällsrepresentan-medSystemeti banken.andra tjänstemänellerningen
omfatta vissabreddas tillkunnaregeringen, attbeslutefterbör även,ter av

dotterbolag.betydelsefullaochbanks större merav
utländskaandraellerbankföretagutländskaaktier iförvärvVad gäller av

stödjaskalldeltillförvärven attsyftet medgälla, storföretag bör varaatt
intressen.ekonomiskasvenskafrämjai övrigtutrikeshandel ellersvensk

participationer ismåalltförfå förvärvabank intesvenskbörVidare en
banken kansvenskaså denbörFörvärvet attutländska företag. stortvara

iinsynvissbankinspektionenochföretagetinflytande i attutöva ges en
sådanvidareböri övrigtoch om-detta. Förvärvet engagemanget vara av

positivtpåtagligt förbättraskapas ettförutsättningar sam-fattning attatt
förut-huruvidabedömningenVidföretaget.utländskamed detarbete
regel-bankinspektionenbörföreliggerutomlandsetableringförsättningar

riksbanken.samråda medmässigt
kommitténmarknadensvenska attpå denetableringarfrågaI anserom

organisationsförändring-bedömning,företagsekonomiska attbankens egen
godtas.börallmänhet,banken iskälandraeffektivitets- eller gynnaren av

framgåremellertidmedför attsamhälletsärställning iBankernas som ovan
Andra hänsynorganisationsfrihet.fullständiginte börbankerna avenges

helhet över-bankväsendet i dessförellersamhällsekonomisk mernatur av
få förvärvabank skalldet gäller avgörakaraktär börgripande när atttas om

bankinspektio-ellerregeringensförUtgångspunktenorganisationsaktier.
hindertillåtas,skallaktieförvärvetsåledesprövning bör att omvaranens

från synpunkt.allmäninte möter
nyemis-medsambandiskerförvärvtillståndbörPrincipiellt ett somavse

högstatill vilketfastställastillståndet börbeslutade. Iredansioner ärsom
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sammanlagda belopp förvärv får ske och tillståndet bör strikt anknytassom
till bestämt emissionstillfälle. En praxisett motiveradär det istram attav
dessa fall sigrör kapitaltillskott alltid bör kunna förbindas medom rena som

bestämt ändamål. Aktieförvärv på grundett fondemission börav en som
huvudöver inte kräva tillstånd, eftersom någotsagts kapitaltill-tagetovan

skott någoneller ändring ägarförhållandena inte sker grund aktie-av av
förvärvet.

frågaEn beloppsgränsernaär i besluten bör utgå från aktiernasannan om
nominella belopp eller det i stället skall emissionskursernaom vara som
skall utgångspunkten. Det emissionskursernaär slutligtvara avgörsom
vilket kapitalbelopp förvärvet kommer Eftersom det in-att ärsom avse.
vesteringens storlek skall bedömas bör det faktiska beloppet, dvs.som
emissionskursen, utgångspunkten.vara

Motsvarande paragraf i gällande reglerarrätt inte enbart banks rätt att
förvärva aktier och andelar även förvärvarättenutan garantifondsbevisatt
och förlagsbevis utgivna de företag inämns paragrafen. Garanti-av som
fondsbevis de nuvarande kreditaktiebolagenutges och det kapitalav påsom
detta knytssätt till bolagets garantifond del bolagetsutgör kapitalbas.av
Dessa garantifondsbevis inteär avsedda för den allmänna marknaden.
Innehavare garantifondsbevis, vilka bevis i allmänhet tecknasav kredit-av
aktiebolagets harägare, till betalningrätt först efter bolagets samtliga
övriga borgenärer. Garantifonden i kreditaktiebolagensär bolagsordningar
maximerad och ställd i relation till bolagets aktiekapital. De finans-av
bolagen utgivna garantifondsförbindelserna, vilka brukaräven benämnas
garantifondsbevis, inteär heller avsedda för den allmänna marknaden. Det

här frågaär tillskott kapital från aktieägare eller frånom bank ellerav
bankinspektionen godkänt. Garantifondenannan fårsom intill beloppett

motsvarande fem gånger finansbolagets aktiekapital likställas med eget
kapital. Förlagsbevis iär vedertagen mening för den allmänna rörelsen
avsedda förskrivningar utgivits i tryckt eller skick isom graverat störreett
antal och medför till betalningrätt först efter utfärdarenssom Övriga borge-

Såvälnärer. garantifondsbevisen garantifondsförbindelserna intar såle-som
des mellanställning mellan aktier och förlagsbevis.en Detta gäller föräven
de garantifondsbevis sparbank och föreningsbank skall kunnasom utfärda
enligt vad kommittén föreslår i avsnitt 7.3.4. Dessa garantifondsbevis är
emellertid avsedda för den allmänna marknaden.

När bankerna år 1979 generell förvärvarätt förlagsbevis utgickattgavs en
vissa de i bankernas rörelsekapitel reglerna för bankrättav upptagna attom
i särskilda fall förvärva förlagsbevis. Som i avsnitt 7.2.3.6.3nämnts kvarstår
dock alltjämt begränsning i banks fritt förvärva sådanarätt bevisatten

det enligt 2 kap. §6 BRL tillståndkrävsatt för förvärv förlagsbe-genom av
vis, beviset utfärdats organisationsföretag. Anledningen till dettaettom av
tillståndskrav bank i viss utsträckning torde kunna de företagattvar ge som

inämns paragrafen kapitaltillskott likaväl förvärva förlagsbe-ett attgenom
vis köpa aktier. Den praktiska betydelsen tillstånds-attsom genom ettav

såvittkrav aktier skulle därför ibland förlorad banken iavser attgenom
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garantifondsbe-Tillståndskravet gällerförlagsbevis. ävenförvärvadestället
vis.

tillståndskravet förkommitténframgått 7.2.3.6.3Som i avsnitt attanser
organisationsföretag bör upprätt-utfärdatsförvärv förlagsbevis avsomav

tillskottandra bevisförvärvhållas och utvidgas till ävenatt avomavavse
Även tillstånds-marknaden.avsedda för den allmännariskkapital, ärsom

upprätthållas. förvärvaAttgarantifondsbevis börkravet för förvärv av
tillskottandra bevisochefterställd betalningsrättfordringsbevis med avom

ocksåmarknaden bör,för den allmännaavseddariskkapital inte är somsom
Skallförbjudet för bankerna.alltjämtnämnda avsnitt,framgått i varaovan

börorganisationsföretagutgivetsådant bevis,bank förvärva ettett av
tillståndsåledes krävas.

skall lämnabankinspektionendetSom huvudregel bör gälla äratt som
banken medNöjer sig inteandelsförvärv.ochtillstånd till banks aktie-

Bankin-regeringen.beslutet tillfår banken överklagainspektionens beslut,
hänskjuta de ärenden ärskyldighetbör emellertid haspektionen att somen

förvikt till regeringensynnerligi övrigtprincipiell betydelse eller avav
Även förbehållassåledes regeringen avgöran-fortsättningsvis börprövning.

strävandenalinje med de allmännasådana ärenden. Idet viktigare attav
bankinspektionenemellertidfrån börregeringendecentralisera ärenden

inteärendentillståndsärenden. Dedessahuvudpartenkunna pröva somav
med förvärvetsyftet ärinspektionen attskall kunna ärprövas omex.av
organisationsföretagVerksamhetsgren iför bankerna helt ettstarta nyen

bank-organisationsförändringinnebäraktieförvärveteller större avenom
emellertidsådana ärenden bör detitagit ställningväsendet. regeringenNär

ärenden. Dennaliknandeinspektioneninte hinder för prövamöta att
lagstiftning.ordning har förebilder i annan

emissionsaktier7.2.3.7.3 Förvärv av

denemission aktiervidmedverkarfår bankerEnligt gällande lag avsom
aktie-Dennaingår i emissionen.aktierförvärvaallmänna marknaden som

kreditinstitututredningen.år efter förslaginfördes 1969förvärvsrätt av
kundebankerna inteaktieförvårvförbudet taDessförinnan innebar attmot

placeringarföretag i och föremitterandefrånräkningaktier i fastöver ett
alltså aktie-intekundeBankernapå marknaden.den allmänna garantera

utbjudnakommission sälja deäta iendast sigkundeemissioner. De att
Övertagandet för emittentenräkningi fasträkning.för företagetsaktierna

förbättranärstående I syfteföretag.bankernainte sällangjordes attav
förkostnaderminska företagensförkapitalförsörjning ochnäringslivets att

emissionmöjlighetbereddes bankernakapitalanskaffning garanteraatt av
marknadenpå den allmännaemission aktieraktier. Uttrycket avserav

aktier ellersåväl utgivninginnefattandenågra situationer,olika av nya
befintligt aktiein-primäremission spridningteckningsrätter ettavsom en

grundar sigmedverkansekundäremission. Bankernasnehav i bolagett
förpåsäljarenfrån bolaget eller sättpå uppdragdärvid normalt samma som
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medver-Dennaemissionsverksamhet.medverkan ifondkommissionärers
§ KML.till 5 kap. 4i kommentarenkan beskrivs närmare

driva emis-habör bankaktiebolagenLiksom enligt gällande lag rätt att
för-och centraltillstånd, medan Sparbanksärskiltsionsverksamhet utan

få driva verksam-förtillstånd bankinspektioneneningsbank bör ha attav
centrala förenings-tillståndskravet för sparbanker ochheten. Anledning till

åt emissionsverk-få siginte generellt börbanker mindre banker ägnaär, att
sparbank-då tillståndskravet gälla deintesamhet. Visserligen borde stora

föreslårsvårskullesådan avgränsning göra,eftersom attvaraenerna men
emeller-Kommittén förutsätternågon förändring härvidlag.kommittén inte

tillstånd emissionsverk-får tillregelmässigttid de sparbankernaatt stora
samhet.

årettbegränsad tidunderfår banker endastgällande lagEnligt en
innehavet tillbegränsningemissionsaktier. Dennaförvärvadeinneha ettav

för-medgebankinspektionenår möjlighet förfrån förvärvet med viss att
långsiktigaår förhindra bankernainfördes 1968 för göralängning attatt mer

sedantidsfristen störreMöjligheten förlänga ärplaceringar. att numera
från synnerliga skäl tillfrån juli 1987 ändratsför dispens den 1rekvisitet

särskilda skål.
den majBankföreningen 8SvenskaföranleddesLagändringen en avav

hemställdeBankföreningenregeringen.gjord framställning till1984 att
såändrasemission skullesamband medför aktieförvärv ireglerna att

tidsådana under längrebehålla aktier änbankaktiebolagen fick etträtt att
följande.år anförde bl.och a.

däruppkommasituationer kanpå tid har visatUtvecklingen attsenare
år, bedömtsaktieinnehavet, dvs.tidsfristen förden lagfästa längsta ett

tidsbegränsningen oftastfråndispensalltför kort. Visserligen kan er-
emis-möjlighet förutsesaknathållas situationer där bankeni de attatt

Problemetmarknaden.ettårsfristen ärkan placerassionen inte inom
erhållas slutetförränsådan dispens inte kanemellertid motatt av

blivit uppenbart.marknadsplaceringen hardåtidsfristen, hindret mot
rekonstruktionerpåtvingademindresamband med ellerI avmer --

emissionsbankernyemissioner företas. Deförutsätts oftaföretag att
bl. tillmed hänsynrekonstruktionsarbetet känneri a.som engageras

möjligheten inomfrågaosäkerhet ikonjunkturen oftast attstor omen
på marknaden.dessaaktierna placeraår från bankens förvärvett av

vissa emis-medverka vidbenägenhettill bankernasDetta leder attatt
från allmännaolyckligt inte minstvilketsioner minska,kan syn-synes

bankför-enligtbörundanröja nämnda olägenheterFörpunkter. att
dispensinstitutet iinriktingenframför ändringeningen avaven -- ettårs-nuvarande längstainnehavstid denfastslåslagtext längre änen

såpå aktierna skallgrundläggande kravetfristen. Det snartavyttrasatt
kvarstå.självfalletske skalldet lämpligen kan

skulleansåg lämplig tidsfrist för innehavetBankföreningen treatt varaen
år.

statsrådet med hänsynföredragande han198687:12 anfördeI attprop.
in-bereddtill kreditmarknadskommitténs arbete inte göraatt mervar
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kunde finnas skälgripande förändringar i bestämmelserna det attattmen
för längre innehavvidga bankinspektionens möjlighet dispens än ettatt ge

år. synnerliga skålsåledes uttryckDetta kom i lagen till attgenom
särskildamed skäl.ersättes

låg ifrågavarande1968:143, till grund för tillkomstenI avprop. som
innehavstidenbestämmelse motiverades den restriktiva inställningen till av

långsiktiga anfördes emis-intresset förhindra aktieplaceringar. Det attatt
felbedömningsionsbanken i normalfallen fick konsekvenserna närta av en

emissionsavtalet träffades.
bankför-remissyttrandeLiksom bankinspektionen uttalade i sitt över

till de grundläggandeeningens framställning, kommittén med hänsynanser
och risktagande, vilkaprinciperna gäller banks förvärv aktierom avsom

i sinskyddsintressen bank har iakttauppställts för devärna attatt om
tillgenerellt bör förlängasverksamhet, den föreskrivna tidsfristen inteatt

sådan också, såsom riksbanksfullmäktige i sittår. En förlängning skulletre
tillanförde, kunna ledaremissyttrande bankföreningens framställningöver

Riskenemissionen eftersätts.de marknadsmässiga förutsättningarna föratt
förbedömninguppenbar bankerna inte kommer göraär att att somsamma

fram-bankföreningen enligt sinnärvarande dessa förutsättningar. Vadav
tillräckligt tillgodosettsuppnå meningställning vill har enligt kommitténs

kommer bank enligtden vidgade dispensmöjligheten. Därtill attgenom
får aktiernajfr 8.3.5.3 möjlighet överförakommitténs förslag avsnitt att

till kreditmarknadsbolag.ett

fordran7.2.3.7.4 för skyddandeFörvärv av

Nuvarande regler

skyddafår § viss egendom förEn bank enligt 2 kap. BRL förvärva8 att en
paragrafens förstafordran. Således får med stöd andra punkten ibank aven

för fordran blivitaktier, vilkastycke förvärva exempelvis pantsatts som
betalning fordringen. Inödlidande erbjuds banken tilleller avsom annars

påockså föreskrifter bankensparagrafen vissa rättnärmare attomges
emitterade aktier.sig här redanangiven grund inneha aktier. Det rör om

§ från förbudet föri BRL det principiellaSyftet med undantaget 2 kap. 8
påbanker möjliggöra för bankerna okom-förvärva aktier är att ettatt att

obeståndssituationer.plicerat skydda sina fordringar isätt

Ändringsförslag

Svenska Bankföreningcn har med instämmande PKbanken hemställtav- -
ifrågavarande också för bankenregler kompletteras med rätt attatt somen

betalning gäldenärsföretaget, dettaför fordran förvärva aktier äromsom
iaktiebolag, lånemitterar till banken eller med efterställd betalningsrätt

fortsättningen förlagsbeviskallade bolaget utfärdar. En banksom anses
redan ha förvärva konvertibla skuldebrev och skuldebrev för-rätt attnu
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banken inte harenade med optionsrätt till nyteckning aktier rättävenav om
docknyteckna. En bank börutnyttja konverteringsrätten eller rättenatt att
nöd-tillåtas betalning förenligt bankföreningen och PKbanken att, som

från bolaget medlidande fordran, förvärva dylika skuldebrev rätt att ut-
Bankföreningen harnyttja konverteringsrätten eller nyteckna.rätten att

skäl för sin framställning anfört:som

råkar svårigheter blir aktuellkundföretag i och rekonstruktionNär ett
kan för närvarande i huvudsak endast efterge upplupenbank räntaen

lånefordringarna. båda fallen uppkommerskriva ned I renenresp.
förockså betalningsvillkorenförlust för banken. bank kan ändraEn

kundföretagetslånet. Syftet dessa åtgärder till förmed är att gagn
dess soliditet.fortsatta verksamhet minska dess räntebörda och öka

åstadkommas lagändringskulle med denDetsamma kunna nusom
föreslås får incitament verka församtidigt banken starkt attett ensom
framgångsrik rekonstruktion.

rekonstruktioneri betydande grad underlättaDe reglerna skullenya
kundesvårigheter, bankenföretag hamnat i samtidigtav som som

undgå rekonstruktio-tillförsäkras möjligheter förlust för det fallatt en
sådan åtgärdblev framgångsrik. Genom inte bara bankennen en gynnas

Solidi-borgenärer.det kredittagande bolaget och dess övrigaävenutan
påfrestningar åtgärden.i bolaget för mindre Dennautsättsteten genom

På grundrekonstruktion företag förekommer utomlands.typ avav av
inte kunnat delta iden nuvarande lagstiftningen har svenska banker

sådana på banker.rekonstruktioner utländska Det ärsätt somsamma
sålagstiftningen ändras denna brist undanröjs.angeläget att att

uppnås från tilleffekt bör fallFör bästa dylik ordning skallatt av en
åtgärder fall kundefall vilka bör vidtas. I vissaavgöras ex.som

förekomma endast del kreditfordran används för aktieförvärvatt av
andra fall kunde det exempelvis lämpligasteller dylikt i bolaget. I vara

fåhärigenombanken förvärvar aktier för hela fordran för ettatt att
kunde utbytebestämmande inflytande i bolaget. I vissa fall ett av

konverterakreditfordringen konvertibla skuldebrev med rätt attmot
kredittagande bolagetdessa till aktier eller förlagsbevis för vilka detmot

flera hand-alternativ. lagändring erbjuderbättre Enett somsvarar vara
rekonstruktionen.lingsalternativ skulle underlätta den önskvärda

§ BRLDe föreslagna ändringarna bestämmelserna i 2 kap. 8nu av
mark-möjligheterbidrar till den liberalisering bankernas att ageraav

bankföreningen kommer blinadsmässigt enligt vad attantar, ensom,
följd kreditmarknadskommitténs arbete.av

Det ligger i sakens dylikt innehav aktier, konvertiblanatur att ett av
skuldebrev, teckningsoptioner eller förlagsbevis sig tämligenter som en
osäker placering; dess värde helt beroende rekonstruktionenär attav
lyckas. måsteInnehavet därför i kapitaltäckningshänseende betraktas

riskfyllt. Något kapitaltäckningsproblem uppkommer dock intesom om
banken behandlar dylikt förvärv intill detkundförlust beloppett som en
varmed den tidigare krediten med innehav aktier eller andraersatts av

nämnda värdepapper. Någon såkapitaltäckning krävs i fall förintenu
innehavet. Om lagstiftaren inte godtar sådant bör aktierna isynsättett
kapitaltäckningshänseende behandlas på sedvanligt dvs. med densätt,
kapitaltäckning följer bestämmelserna härom i 2 kap. BRL.som av
Därtill kommer myndigheterna med §stöd 4 kap. 1 tredje stycketatt av
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BRL får föreskriva hur innehavet skall redovisas. Någon särskild regle-
ring med anledning förslaget torde därutöver inte krävas i 4 kap.av
BRL. Vad där redan stadgas redovisning aktieinnehavom av m.m.
torde kunna tillämpas på aktier och andra värdepapper förvärvatssom
med stöd förslaget.av

När det gäller aktier andraoch värdepapper förvärvats i densom
ordning föreslagits förefaller treårigadet innehav förutsattssom nu som
i §2 kap. 8 sjätte stycket BRL, alltför Treårsfristen såledesbörsnävt.
förlängas, förslagsvis årtill fem med den nuvarande för bankenrätten

efter tillstånd bankinspektionen få längre innehav. Omatt ettav en
utökning tidsfristen årtill fem inte lagstiftaren böraccepterasav av
bankinspektionen liberal dispenspraxis bidra till väl fun-genom en en
gerande ordning.

I detta sammanhang finns skäl Kedner-Roos i sinatt notera att
kommentar till 4 kap. §11 ABL uttalar fårstyrelsen inte medgeatt
kvittning fordran förvärv dåaktier i bolag detta insolvent.mot ärav av
Som skäl kvittning sådanti fall kan lända till nackdel förattanges
bolaget eller dess borgenärer. Eftersom utbyte bankens fordranett av

aktier sikt kan förmodas förstärka bolagets Soliditet och därmedmot
dess ocksåställning, vilket kommer övriga borgenärer till del, Ked-är
ner-Roos uttalande påinte relevant situationen.

En ändring ocksåbör i paragrafens fjärdegöras stycke. Där attanges
bank förvärvat aktier med stöd paragrafens första eller tredjesom av

fårstycke förvärva ytterligare aktier i bolag, dock endast undersamma
den förutsättningen uppenbar fara föreligger för bankenatt att annars
lider förlust. Den restriktivitet lagstiftaren härigenom visatsom synes
alltför långtgående redan inom för gällande såledesDeträtt. årramen
svårt motivera varför bank, under de förutsättningaratt en som som
paragrafen ställer förvärvat aktier, skall frånutesluten rättenupp vara

delta i eller fondemission. Tvärtom såvälatt talar ekonomiska skälny-
likställdhetsskäl för banken skall ha härutinnanrättattsom samma som

aktieägare. Med den föreslagna ändringen i paragrafens förstaannan
stycke blir det angeläget undanröja begränsningen i fjärdeattmer
stycket för bank förvärva ytterligare aktier.att

Bankföreningen alltså förutsättningen i paragrafens fjärdeattanser
stycke att uppenbar fara föreligger för banken lider förlustatt annars

utgå.bör

Bankföreningen har föreslagit §2 kap. 8 BRL kompletteras enligt föl-att
jande:

För skydda fårfordran bankatt en

på offentlig auktion säkerhet för fordringen, och

det finns anledning banken skulle lidaatt anta attom av-annars
sevärd förlust, betalning för fordransom

dels egendom säkerhet för fordringenöverta ellerutgörsom annan
egendom

dels vid förvärvaemission aktie aktiebolagi för bankenssom svarar
fordran eller förlagsbevis, konvertibelt skuldebrev eller skuldebrev för-
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medbolagetutfärdadeaktiertill nyteckningmed optionsrätt avenat av
nyteckna.konverteraför banken utnyttja rättenrätt attatt resp.

bankenförfara föreliggeruppenbarföreslås orden om attövrigtI att
tidsfristen förutgår rättenfjärde stycket attförlust ilider samt attannars

år.från till femutökassjätte stycketaktier enligtinneha tre
bankföreningen har lagt§ BRLi 2 kap. 8förslag till ändringarDe som

bestämmelserdetillkomstenvidföreningen beaktasenligtfram bör nyaav
kreditmarknads-under beteckningenföreslår för bolagkommitténsom

bolag.

ställningstagandeKommitténs

tvåpåhuvudsakvilar iaktieförvärvsförbudet för bankerprincipiellaDet
sådan riskfylldallmänhetföretagande i ärsigDelsgrunder: har sagt attman

bankeråt, delssigskallbanker inteverksamhet ägna att avansessom
i allmänhet.näringslivetintegrerade medskäl inte börnäringspolitiska vara

upprätthållande aktieförvärvs-påvilarkommitténs förslagFlera ett avav
mellanförekommerintegrationminska denförbudet och att somavser
pågårförslagdessaviktigasteövrigt. Det attnäringslivet i utochbanker av

införandetägande i banker. Ett ärkoncentreratförhindra annat avett
företagande.isigbranschorganisationerför bankernasförbud att engagera

1886iredanfordran fannsskyddanderegelnmotsvarighet tillEn avom
föreskrevsårs banklag1911bankaktiebolag. I attangåendeårs förordning

fordranskyddandetillfickinskränkningvissmedbankaktiebolag avett en
fordringenföregendomfondbörs inköpaauktion ellerpå offentlig varsom

lösbetalningockså övertafickBankbolagetellerutmätt pantsatt. som
avsevärdlidaskullebolagetuppenbart,detegendom, där att annarsvar

fordranskyddandetilldettabolaget sättegendomförlust. Den avsom
till beloppkunde skedetsååterövertagit skulle snartellerinköpt avyttras

be-egendombankaktiebolag övertogOmfordringen.täckte somettsom
bankinspektio-tillanmälasdettaskulleangivetpå sätt, genasttalning nyss

1911NJAregeldennabeträffandeuttaladebankkommittéårs1907nen.
263s.

så, tilldet blevsigkan gestaltagäldenärställning tillbanks attEn en
likvidbanken iallmänna,för detkontrahenternasåväl för omsomgagn

fårbank intevarmedegendomhandunderfick övertasin fordranför
industriell affär,Omaktier.särskilthandel, ochdriva som enex. en

mellaninför valettrångmål, ställaskanråkar iförlagtbank enman
dendärför dentill skadaaffären,till följd, ortharkonkurs, attsom

rekonstruktionellerförlustbankenned ochläggs görverkar, stor enen
i före-aktierfordranför sinlikvidbanken ipå mottarden basen, att

hinder i vägenlagstiftningen läggerolämpligt,och dettaget; omsynes
varigenomträffasuppgörelseförhållandensådanaunderför att en

ford-värdelösanotoriskti utbyteräddas och bankenaffären kan mot
dock,Tydligtvärde.erhålla ärgång kanaktier,ringar ettövertar som en

får skeegendom,få lösgälla blottbörÖvertagande,sådantatt ett som
skullebankenuppenbart,där detundantagsfall, är attendast i annars
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sådankorrektiv rättighet inteavsevärd förlust. Somlida ett mot att en
sådantföreskriva,missbrukas vill kommittén anmälan över-att ettom

dåharskall ofördröjligen hos bankinspektionen. Dennatagande göras
förutsättningsådana omständigheter föreliggertillse, utgöratt somom

så påyrka densådan och, försäljningför uppgörelse där är, aven
inlåter påockså, bank inte sigegendomen. Antagligt ärövertagna att en

samråd medsådan bankinspektionen.uppgörelse utan

principiellauttalanden hänför sig till tiden före detDet bör dessanoteras att
Då infördesinförande. aktieförvärvsförbudetaktieförvärvsförbudets ge-

ifrågavarandeårs behandlades inte problem. Det1933 lagändringarnom nu
aktieförvärvsmöjligheteruttalanden banksemellertid naturligtär att om en

praxis harinförande inte längre har bäring. Igjorts före förbudetssom
förockså upprätthållits förbud för bank inomi linje härmed attett ramen

aktier efter riktad emission till banken.skyddande fordran förvärva enav
Ändringsyrkandena går på bank fordrani utbyte skallut att moten en

kunna tillförvärva aktier i samband med nyemission direkt riktad ban-en
ken. i flera olika sammanhang vikten detKommittén poängterar attav
principiella aktieförvärvsförbudet upprätthålls förstärks. Om bankoch en
skulle aktier efter emission för skyddan-generell förvärvarätt attges en en

uppståde fordran risk för konflikt med det näringspolitiskaskulleav en
skälet därför sådanbakom aktieförvärvsförbudet. Kommittén attanser en
möjlighet inte bör införas.

föreslår framgår bankägda kredit-Kommittén 8 kap. deattsom av- -
få verksamhetsmöjlighetermarknadsbolagen i princip skall samma som

kreditmarknadsbolag i finan-i allmänhet. Det betyder aktieförvärvatt
sieringssyfte kan förekomma bl. i samband med rekonstruktion etta. av
företag, 8.3.5.3. Oavsett kreditmarknads-härom avsnittnärmarese om
bolaget på företaget inte alltså aktieför-har fordran eller kan den typen av

med ändringsförslaget i kreditmarknadsbolagvärv göras ävenettsom avses
§sådant alltså 6detta bankägt. förvärv sker enligt 4 kap.Ettärom som

för fn sektorKML kommer innebära förvärvet faller inom denatt att ram
föreslår kreditmarknadsbolag enligt 4 kap.kommittén för bankägdasom

12 § bankägda bolagens aktiviteter härKML. Regeln innebär deatt av
förhållandeslag begränsade i till koncernens kapi-kommeravsett att vara

sålundatalbas. Avsikten med begränsa den risk bankkon-regeln är att som
aktieförvär-för. fall förvärv i diskuterat fall kommerIutsättscernen av nu

Aktiernasofta i utbyte fordran nedskrivits till noll.skevet att mot somen
på följakt-lågt belastningenvärde kommer därför ofta ochatt ramenvara

alltsåstår detligen lösningenliten. Genom den kommittén föreslagnaav
aktierför utbytekreditmarknadsbolaget fritt använda sin fordran motatt

skyddandeeller konvertibla skuldebrev i kundföretaget. Regeln avom
regeldennafordran och KML. Det innebärhar innebörd i BRL attsamma

förvärvgrund förkan åberopasinte heller kreditmarknadsbolagen somav
frittstår emellertid bankennyemitterade aktier riktade till bolaget. Detav

överlåta för denna skall kunnafordran till koncernbolagetsin ut-att att
§stöd kap. 6 KML. Detför då aktier förvärvas med 4nyttjas utbyte av
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torde inte särskilt komplicerat finna former för affärsmässigaattvara upp-
görelser mellan banken och kreditmarknadsbolaget sådanai fall.

Bankföreningen har för det fall fordran nedskrivits till noll föreslagit att
ingen kapitaltäckning alls skall krävas för placeringar i aktier eller kon-
vertibla skuldebrev då de skett i utbyte fordran. Detta torde i praktikenmot
bli följden de aktiernas bokförda värdeövertagna blir mycket lågt.attav
Det saknas därför enligt kommitténs mening skäl frångåhär gängseatt
regler för kapitaltäckning.

Bankföreningen ocksåhar frågorväckt ytterligare förändring denom av
nuvarande regeln skyddande fordran i 2 8§kap. BRL. I regelnsom av
fjärde stycke möjlighet förvärva ytterligare aktier uppenbarattges en om
fara föreligger för banken lider förlust. sjätteI stycket stadgasatt attannars
all egendom förvärvats enligt paragrafen skall så det kanavyttras snartsom
ske och det kan förlust förnär äga banken. Har egendomensenast utanrum
inte årinom från förvärvet krävs bankinspektionens tillståndavyttrats tre
för fortsatt innehav. Bankföreningen treârsfristen förär snävtattanser
tilltagen för de förvärv det frågahär den begränsningär isamt attom
förvärvsmöjligheten ligger i att uppenbar fara föreligger för ban-attsom
ken lider förlust utgåbör redan med utgångspunkt i gällande rätt.annars

Kommittén har redogjort för syftet bakom det principiella aktieför-ovan
värvsförbudet för banker. Reglerna skyddande fordran i vissutgörom av
utsträckning undantag från principen. Det ligger i sakensett natur att
undantag från så viktig måsteprincip kringgärdas med relativt strängaen
restriktioner. Med den kommittén förordade lösningen kommer bank-av en
koncern kunna aktieförvärv i syfte bidragöra till rekonstruktionatt att en

företag i utsträckning tidigare. Grunden för sådanastörre änettav enga-
bör emellertid inte reglerna skyddande fordran utangemang vara om av

redan har anförts skall dylika insatser ske med stöd KML:s reglersom av
aktieförvärv i finansieringssyfte. Den i nuvarande lagstiftning uttrycktaom

restriktionen i regeln skyddande fordran framstår därför alltjämtom av som
adekvat begränsning.en

7.2.3.8 Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsbestämmelserna syftar till bankerna haratt garantera att
tillfredsställande soliditet ingåroch viktigt led i skyddet fören ettsom

insättamas medel. Bestämmelserna återfinns i 2 §§kap. 9-11 BRL. §9
regler vad får inräknas i banks kapitalbasupptar vid beräkningom som en

kapitalkravet. §I 10 regleras vilken täckning i kapital krävs förav eget som
olika placeringar, dvs. tillgångar, ingångna garantiförbindelser och andra
åtaganden på kapitalmarknaden. Vid beräkningen kapitalkravet delasav
placeringarna in i fyra riskklasser alltefter placeringens riskgrad. Placeringar
i den lägsta riskklassen kräver någoninte kapitaltäckning. I de övriga
riskklasserna uppställs kapitaltäckningskrav på åttafyraett en, resp. pro-

Till 8-procentsklassen hänförs alla placeringarcent. inte särskiltsom an-
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givits tillhöra de kan betecknaslägre riskklasserna. 8-procentsklassen som
normalriskklass.en

I avsnitt 7.3 behandlas vissa frågor kapitalkrav i bank. I detta sam-om
manhang skall endast redovisas kommitténs överväganden det gäller denär
förändringar följd dei kapitaltäckningsreglerna direktärsom en av nya
verksamhetsreglerna.

Som framgått bankverksamhetsdefinitionen ochinnebär den föreslagna
de förändrade förvärvsreglerna får bedriva leasing, med undan-bankatt en

för k. fastighetsleasing, krav på ändring ioch factoring. Detta ställertag s.
kapitaltäckningsbestämmelserna. någon placeringarUtan ändring skulle
avseende leasing factoring hänföras till övrigaoch automatiskt komma att
tillgångar påunder 10 § dvs. med kapitaltäckningskrav2 kap. D BRL, ett
åtta procent.

Säkerheten vid äganderätten tillleasing lös egendom, ellerav snarare
leasingobjektet, kvalificeradehar emellertid ansetts artvara av samma som
de i 2 kap. 10 § C Vid leasing lös1 BRL uppräknade säkerhetema. av
egendom fråga föremål till grund fördet slag kan liggaär om samma av som
företagsinteckning. med sådanDet kan därför finnas skäl jämföra in-att
teckning. Placeringar företagsinteckning krävermed säkerhet i form av

fårenligt BRL åtta flertalet fall detkapitaltäckning med Iprocent.en
bedömas bättre föremål haha äganderätt till utleasat än attatt ettvara en
företagsinteckning föremålet. exempelvisomfattar Leasegivaren harsom
separationsrätt beträffande leasingobjektet konkurs ochvid leasetagarens

Åbehöver inte konkurrera med andra borgenärer. andra sidan kan det vara
svårt vilket marknadsvärde enskilt leasingobjekt har. Efter-avgöraatt ett

förlustrisken får slås svårighetsamtliga leasingobjekt, bör dennautsom
dock inte tillmätas ocksåalltför betydelse. Vid riskbedömningen börstor
beaktas det endast leasingobjektets medrestvärde skall täckasäratt som

kapital. Risken reduceras därför fortlöpande elimineras efterocheget gans-
ka kort tid. Härtill kan läggas förlängningshyror efter basperioden,att
återköpsavtal återförsäljaremed och kompletterande säkerheter i före-
kommande fall omständigheter risken mindre.är görsom

Kommittén låtithar beträffande finansbolagen utföra undersökningen av
kreditförlusterna förhållande leasingobjekt.i till det bokförda värdet av
Dessa förluster har ställts i relation till de kreditförlusterna i för-totala
hållande uteståendetill krediter inklusive bokförda leasingobjekt.värdet av
Resultatet undersökningen stödjer kommitténs uppfattning den sä-attav
kerhet framstårleasingobjekten god och leasing lösutgör attsom som av

därföregendom kan hänföras till 4-procentsklassen.
fakturabelåning säker-hari formNär det gäller factoring attansettsav

förlustriskensådan kvalificeradheten, fakturan, inte görär attart somav
jämfö-fårhärvidlagringa. Säkerheten närmastkan bedömasgenerellt som

enligt gällande lagdärför liksomSådan verksamhet börborgen.medras
fac-beträffandebör falletDetsammahänföras till S-procentsklassen. vara

någon säkerhet alls.där det inte finnsform fakturaköptoring i av
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7.2.3.9 Kassareserv

påEnligt gällande banks kassareserv. Bestäm-lag uppställs vissa krav en
§härom finns intagen och lyder:melsen i 2 kap. 12 BRL

skallföreningsbankEtt bankaktiebolag, sparbank och centralen en
ochhålla till rörelsenskassareserv tillräcklig med hänsynär arten som

omfattning.
förvand-bestå tillgångar med lätthet kanKassareserven skall av som

uppgå tilllas i och skall, tillsammans med inneliggande kassa,pengar
samtliga för-belopp bankenslägst tioett mot procentsom svarar av

bindelser med undantag av
förlagslån
lån i fastighetpanträttmot egen

medlån, pensionsfonden i sambandhar tagits hos allmännasom upp
återlån enligt fondens ochreglemente,
garantiförbindelser.4.

bemyndigande, bankinspektionenRegeringen eller, efter regeringens
tillgångar får ifår utfärda föreskrifter vilka inräknasnärmare somom

kassareserven.

återfinnsinnebördEn utförlig redogörelse för bestämmelsens tillkomst och
159 ff. Ut-i banklagsutredningens betänkande SOU 1984:27, del s.

ifrågasatteredningen behovet och utformningen bestämmelsen av-av men
föreslåfrånstod, med hänvisning till kreditmarknadskommitténs arbete, att

någon genomgripande förändring den.av
hållergarantier för bankernaKassareservskravet syftar till skapa attatt

Även kreditmarknadenverksamhet.tillfredsställande likviditet i sin omen
år hargenomgått bestämmelsen tillkom 1969,förändringar sedanstora

påverkatenligt kommitténs mening dessa förändringar intesammantagna
utformningen därav.sig behovet kassareservsbestämmelse ellervare av en

tillgångar får har fastlagtsVilka räknas in i kassareserven genomsom
utfärdade före-paragrafens tredje stycke,bankinspektionens, med stöd av

tillgångarföreskrifterna dessaskrifter. Enligt de utgörssenaste av

utländska sedlar ochInneliggande kassa, inklusive mynt.
andra clearingfordringar.Svenska checkar, postväxlar och

uppsägning påavista påfordringar eller dagsKortfristiga sven-en
med avdrag för kort-utländska bankerska finansinstitut eller

institut.fristiga skulder till dessa
bankcertifikat till 80 % nominellaandra banker utgivna vär-4. Av av

det.
i mån dessadock inte obligationer denStatspapper och obligationer;

bankinstitut,avistaskuld till svensktför skuld änpantsatts annan
däribland riksbanken.

vid behovGenom den nuvarande konstruktionen kan bankinspektionen
får tillvilka tillgångar räknas in i kassareservenreglerna somanpassa om

skälkreditmarknaden. Enligt kommitténs mening finns inteutvecklingen
föreslå någon förändring härvidlag.att

tillgångarna uppgåuppräknade skall till lägst beloppDe ett somovan
samtliga förbindelser med de undantagtio bankensmotsvarar procent av
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förbindelsernaundantagnastycke 1-4. Deandraparagrafensiangessom
intenormaltdärför utgörochlångfristigdekännetecknas är naturatt avav

fåobligationslån skallFråganlikviditet. ävenbanksnågon förrisk omen
vidtagitsharkassareservsbeloppet ettberäkningenvidundantas paruppav

ikreditinstitututredningengångenförstaFrågan behandladestillfällen. av
få anskaffaskullebankernaföreslogutredningensamband med attatt

Kreditinstitutut-1967:64.obligationslån SOUmedel att ut egnagenom ge
fåobligationslån skulleutgivnabankenocksåföreslogredningen att av

utredningensEftersomkassareservsbeloppet.beräkningenvidundantas av
frånocksåobligationslånenavfördesgodtogs,ledet intei förstaförslag

kapitalmarknadsut-På förslagkassareservsbestämmelsen.iundantagen av
i bebankernaår 1980, rättfrån och meddock, attmedgavsredningen

kassareservsbe-obligationslån. Fråganutsträckninggränsad utge omegna
obligationslånsådanaundantag förmedborde kompletterasstämmelsen ett

emellertid inte.berördes
deemellertid fannbanklagsutredningen, attåterFrågan somtogs upp av

kortfristig karaktärvarithuvudsakligenutgivitobligationslån bankerna av
obligationslån skulleanledning övervägasaknadesdet därföroch att omatt

kassare-beräkningfår undantas vidförbindelserbland deföras in avsom
uppfattning.utredningensstatsrådet deladeFöredragandeservsbeloppet.
obligationslånpå dekaraktärenfinnakunnathar inteKommittén att

såledesbörförbindelserDessaförändrats.harnämnvärtbankerna utger
kassareservsbeloppet.beräkningeningå vidfortsättningsvisäven av

upplåningKreditgivning och7.2.3.10

och tillnyligenhelt överharupplåningsreglernaoch settsKreditgivnings-
därför intehar1987:617. KommitténSFSutformningfåttdelarvissa en ny

regler.dessaförändringarnågra sakligaanledningfunnit övervägaatt av
på detillämpassjälvfalletkreditgivningsreglernaframgått skallSom nya

bankverksamhets-den föreslagnabankernafinansieringsformer genomsom
bedriva.definitionen kan

bankiKapitalkrav7.3

Inledning7.3.1

frånlånats inmedeldelväsentligtillrörelsekapitalBankernas utgörs somav
utomordentligtdetskydd storinsättarnas ärallmänheten. För avatt trygga

i formkapitalstyrkatillräcklig egethåller delsvikt bankerna avatt en
påriskprofil sinalågtillräckligtkapitalförhållande tillikapital, dels egeten

9i 2 kap.bestämmelsernatillgodoses bl.kravplaceringar. Dessa genoma.
sparbankfonder iegnakapital§ regler§§ I 9 finnsoch 10 BRL. egetom

kapital.medfår likställaskapitalkravberäkning egetvidoch vad avom som
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§I 10 vilken grad kapitaltäckning fordras för olika slaganges av som av
placeringar, dvs. bankens tillgångar, ingångna garantiförbindelser och and-

åtaganden på kapitalmarknaden. Vid beräkningen kapitalkravet delasra av
placeringarna in fyrai efter riskgrad. Den lägsta riskgradengrupper om-
fattar placeringar med ingen eller mycket liten kreditrisk. Ränterisker be-
aktas ej. I den högsta riskgraden ingår de riskbetonade tillgångarna.mest
Placeringarna i den lägsta riskgraden kräver ingen kapitaltäckning. deI
följande krävs kapital uppgående till fyratre ett egetgrupperna en, resp.
åtta placeringarna. Det sålundasammanlagda krav be-procent av som
räknas för banks olika måsteplaceringar kunna täckas den kapitalbasen av

beräknats enligt 9som
Nu nämnda bestämmelser kompletteras §reglerna i 2 kap. 11 BRLav om

konsoliderad kapitaltäckning. Dessa påregler sikte banks innehavtar en av
ägarandelar i utländska dotterbolag eller andra utländska företag och inne-
bär kapitalkrav beräknas för koncern eller bankgrupp. Vidatt ett en en
beräkningen koncernens eller bankgruppens kapitalkrav beaktasav samt-
liga däri ingående företags placeringar och vid beräkningen kapitalbasenav
sammanräknas företagens kapital. Syftet med konsolideringsförfaran-eget
det bevaka deär risker etableringar i länder med mycket liberalaatt att som
kapitaltäckningsregler för såinte blirutsätts där-ochstora att gruppens -
med den svenska bankens säkerhet kommer i fara.-

7.3.2 Beräkning kapitalbasav m.m.

7.3.2.1 Allmänt beräkningenom

Med affärsbanks kapital aktiekapital, reservfond, uppskrivnings-eget avses
fond, dispositionsfond och vinstbalans har fastställts bolagsstämma.som av
Med föreningsbanks kapital insatskapital, reservfond, uppskriv-eget avses
ningsfond, dispositionsfond och fastställd vinstbalans. Sparbanks fon-egna
der grundfond,är reservfond, uppskrivningsfond och garantifond. Med eget
kapital och fonder får likställas dels 40 % belopp motettegna av som svarar
bankens utlåning,för garantiförbindelser och utländska valutorreserver

visst beräknad för delssätt obligationer, det nominel-samt mot en reserv
värdet förlagsbevis och andra skuldförbindelser med efterställd be-av

talningsrätt. Beloppen i kapitalbasen för förlagslån och värde-summan av
regleringsreserverna får dock för sig beräknas till maximalt detvar egna
kapitalet eller de fonderna. Enligt provisorisk regel kan i vissaegna en
undantagsfall med kapital likställas förlagsbevis och andra skuldför-eget
bindelser med efterställd betalningsrätt intill beloppett motsvararsom en
och halv gånger det kapitalet eller de fonderna. sålundaDenen egna egna
beräknade kapitalbasen kan således normalt uppgå till maximalt gångertre
det kapitalet.egna

När kapitalbasen beräknas skall enligt 9§2 kap. fjärde stycket BRL
avräkning från det kapitaletgöras eller de fonderna med detegna egna
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bokförda värdet vad tillskjutits aktiekapital eller i formav som som annan
till andra in- eller utländska någonföretag driver form bankverk-som av
samhet. Undantag dock frågai företag därgörs delägare eller iärstatenom
fråga kreditaktiebolag har till huvudsakligt ändamål lånlämnaattom som

säkerhet i i bostads-, kontors- eller affärsfastighetpanträtt ellermot att
lånlämna till kommuner. tillskottFör i sistnämnda slag företag uppställsav

i stället kapitaltäckningskrav åttaett procent.om
Grunden för bestämmelsen avräkning det kapital skallär attom som

hållas till skydd för bankens insättare fårinte samtidigt riskkapital iutgöra
kreditinstitut.ett annat

7.3.2.2 Avräkning i praxis

Bestämmelsen avräkning för innehav aktier i dotterbolag har i praxisom av
tillämpats på det avräkning gjorts frånhar inte enbart kapitalsättet att eget
och fonder från den beräknade frånkapitalbasen, dvs.utanegna summan

kapital eller fonder och vad enligt det anförda fåregetav egna som ovan
likställas sådantmed kapital. Den praxisi tillämpade avräkningsmetoden

fåtthar vissa icke önskvärda konsekvenser. Genom avräkning frångörsatt
kapitalbasen frånoch inte enbart kapital eller fonder, skapaseget egna

för tillskott kapital i banken ökautrymme avsevärtatt utan nytt egetav
rörelsevolymen föra delar verksamheten i banken tillöverattgenom av
särskilda dotterbolag.

Det sagda kan belysas med följande exempel. Antag bank haratt etten
kapital på 100 milj. kr. Med sådana tillgångarbeaktande enligteget av som

vad redovisats får likställas med kapitalbasen uppgåkapital, kanegetovan
till maximalt 300 milj. kr. Genom kapitaltäckning för skildareglerna om
slag placeringar bildar nämnda kapitalbas den för bankensytterstaav ramen
rörelsevolym. Om banken önskar öka sina placeringar till volymen som
fordrar kapitaltäckning exempelvis 450 milj. kr. kan banken väljaen om
mellan följande två förfaringssätt. nyemission ökaDet detär attena genom

kapitalet till minst förfaringssättet150 milj. kr. Det andra iär attegna
stället bilda särskilt dotterbolag bankverksamhetentill vilken delarett av
flyttas Om fåröver. dotterbolaget aktiekapital milj. kr., kommer75ett om
detta bolag med beaktande får likställas med kapitalvad eget attav som
kunna få sammanlagd maximalt 225 milj. kr. Genomkapitalbasen om en
dylik frånorganisatorisk förändring kapitalbasminskas bankens 300
milj. kr. till 225 milj. kapitalbas ökar däremotkr. Koncernens sammanlagda
till 2 225 milj. kr. 450 milj. för banken maximalakr. Den rörelsevoly-x

i såledesexemplet har utökas med 50 %kunnat uteslutandemen genom en
organisatorisk förändring i förening med upptagande ytterligare för-av
lagslån tillskott egentligt kapital.utan nytt egetmen av

Den i påvisadeexemplet effekten skapas i realiteten naturligtvis inte över
För bygga tillräckligt värderegleringsreserver krävsnatt. att storaen upp

bl. verksamheten pågår under viss tid. Genom exemplet belysesatta.
emellertid väl hur organisatoriska förändringar kan vidga den potentiella
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föremålrörelsevolymen. Detta faktum torde givetvis komma bli föratt
beaktande bankledning har fastställa den framtidaplanera ochattav en som
interna organisationsstrategin.

Kapitaltäckningsreglerna fick huvudsak sin nuvarande utformning ii
samband med års banklagstiftningen. det följande1968 Iöversyn av av-
snittet lämnas kortfattad historisk översikt beträffande de närmareen mo-
tiven till kapitaltäckningsreglerna enligt förarbetena till den ochnämnda
tidigare lagstiftningsärenden till denna översikt.kommentar Vidaresamt en
lämnas redogörelse för undantagen från den nämndanären ovan av-
räkningsregeln infördes för de motiven till dessa.närmaresamt

7.3.2.3 Historisk översikt m. m.

Genom års1911 banklagstiftning infördes för första gången lagregelen om
kapitaltäckning. Bestämmelsen utformad inlåningsrättsregel ochvar som en

inlåning målöd: Bankaktiebolags fem gångeröverstiga beloppet av
bolagets fonder. Som fonder räknades därvid grundfond, reservfond och

årsdispositionsfond. 1911 banklag blev föremål för upprepade ändringar.
Detta berodde framför allt fortskridande inflation, kom bankin-en som
låningen bankernas fonder kunde ökas i motsvarande takt.växaatt utan att
Inlåningsrättsbestämmelsen hindrade därför normal utveckling bank-en av

årensrörelsen. Genom fram till årslopp 1955 banklag lindrades fond-
täckningskravet flertal olika provisoriska bestämmelser.ettgenom

Viktigast bland dessa ändringar de infördes lagenvar som genom
1946:766 särskilda angåendebestämmelser bankaktiebolags inlåning.om

utgångspunktMed i regeln fondtäckning uttryck för tankenäratt ett attom
bankernas medelsplaceringar förenade med risker, bör täckasär som av
bankernas fonder, delades i denna lag bankernas placeringar in i treegna

efter stigande riskgrad. Till den första fördes placeringar,grupper gruppen
till hela inlåning,sitt värde fick underlag för bl. inneliggandeutgörasom a.

kassa, fordringar hos riksbanken, checkar, växlar, statsobligationer med en
återstående år,löptid understigande fem Till den andram.m. gruppen
fördes vissa andra obligationer täckningsfria till högst 75 °osom var av

Övriganominellt värde. placeringar fördes till den tredje för vilkengruppen
täckning i fordradeskapital för placeringarna i deras helhet. Someget eget
kapital räknades därvid förutom grundfond, reservfond och dispositions-
fond k. fria skattefonder, vinstbalans och andra fondavsättningar.även s.

Principen påundantag helt eller delvis från kravet kapital-göraattom
tillgångar, någontäckning för inte förenade med risk respektive litenärsom

risk, lades till grund för den inlåningsrâttsregel infördesäven som genom
Ävenårs1955 banklag. i första heltdenna lag urskildes dentre grupper,

täckningsfri medan den kapitaltäck-andra och den tredje underkastades
ningskrav på 2,2 respektive °o. gången möjlig-9 I lagen öppnades för första
het med kapital i viss omfattning förlagslån.likställa Bestämmelsenatt eget
hade följande Pålydelse: ansökan efterbankbolag Konungen,ägerav
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tillsyns-riksbanken och riksgäldskontoretfullmäktige ihörande samtav
förlagsbevis icke skolautställdabolagetmyndigheten, medgiva att ansesav

må intilllikställas,kapitalsåsom inlåning med bolagets ettegetsamt att
nominellaaktiekapital,bolagets vär-hälftenbelopp motsvarande högst av

Någon särskild bestämmelsebolaget.på utställdadet förlagsbevis, omav
ifanns inte lagen.aktier i dotterbolagfrån kapitalet föravräkning det egna

påkapitaltäckningskravemellertidtillämpades innebarpraxisDen ettsom
lågrättstillämpninggrund för dennasådana Till100 °o för engagemang.

skydd förhållasenligt lag skulleåsikten kapitaldetatt somsomegna
ocksåriskkapital ikundesamtidigtbankens insättare inte utgöra ett annat

kreditinstitut.
i1965:219 möjlighetenSFS vidgadesår 1965Genom lagstiftning att

tillförlagslån med kapitalinlåningshänseende jämställa att etteget avse
aktiekapitalet.motsvarandebelopp

nuvarandeanförts, sinfick,Kapitaltäckningsbestämmelserna som ovan
rörelsereg-års bankinstitutens1968utformning vidhuvudsakliga översyn av

1967:64SOUbetänkandeföreslog i sittKreditinstitututredningenler.
riskgrad fyraskulle ingå ii sidobolagbanklagstiftning aktierSamordnad att

utredning-Avgörande förkapitaltäckning.sålunda åttaoch kräva procent
genomsyradför kreditinstitutenlagstiftningen ärförslag att avens var

under-kreditinstitutoch förvärv äretableringsoliditetshänsyn och att av
bankför-anslöt sigremissbehandlingenkontroll. Vidkastad det allmännas

Bank-utredningsmajoritetens förslag.sparbanksföreningen tilleningen och
betonadeInspektionenförslaget.kritisk tillinspektionen däremot an-var

kapitaltäckningsreg-skydd banklagarnasdet reellagelägenheten att somav
mani-eliminerasinte minskas ellerinsättarnaler avseddaär att genomge

på olika juridisktrörelsenuppdelningolika slagpulationer avsom ex.av
organisatoriskliknande åtgärderandrasjälvständiga enheter och rentav

kapitalfrån bankinstitutetspraxis,måste dittills skett iDärför egetart. som
kapital i andrariskbärandebankinstitutet investerarräknas vad somav

denmåste krävasi principinspektionens meningEnligtkreditinstitut. att
föreligga förskallfrämmande kapitalochföreslagna mellanrelationen eget

denuppenbartfann detInspektioneni dess helhet.koncernen att ut-av
sidobolagikapitaltäckningsregeln förföreslagnaredningen engagemang

riskkapitaletföreskrivnaDetnågot reellt skydd för insättarna.inte innebar
Riksbanks-helst.hur mycketpraktisktskulle kunna tagetuttunnas som

gjort, drabankinspektionenansåg skäl talafullmäktige starka mot att, som
Fullmäktigerimlig premiss.och för sigide logiska konsekvenserna ur en

fråga i huvudsakdetriskkapital, ärbetonade de insatseratt om,somav
igrad liggai högkreditaktiebolag. Det harochsvenska bank- ansettsavser

fall haroch i flerasådana inrättasföretagdet intresse statenallmännas att
säkerhetssynpunktfrånVidare har deinträtt delägare. utom-getts ensom

på kapitaltäckning.med höga kravorganisationordentligt betryggande
föreslagnautredningsmajoritetenansåg på dessa skäl denFullmäktige att av

bankinstituti svenskafråga insatserilösningen borde kunna accepteras om
kreditinstituthos dennaså karaktärenkreditaktiebolag, längeoch grupp
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inte förändrades. I övriga fall borde kapitaltäckningsfrågan bedömas i enlig-
het med tidigare tillämpad praxis.

Departementschefen fann i prop.1968:143 goda skäl tala för både ut-
redningens och bankinspektionens förslag till lösning frågan kapital-av om
täckning för bankinstitutens Åintressen i sidobolag anförde:samt ena
sidan kan sägas utredningens förslagatt innebär möjligheter öppnas föratt
bankinstitut koncernbildningatt insats riskkapitalgenom utan drivanyttav

kreditgivningsrörelse helt omfattningen f.n.än Exempel på hurav annan
detta kan till har bankinspektionen anfört i sitt remissyttrande. Genom

sådan koncernbildning, i fråga deen vanliga aktiebolagensom ärom en
välkänd företeelse, kan bankinstitut med förhållandevisett litet riskkapi-ett
tal behärska hel kedja kreditinstitut. Det kapitaletlinsättar-en av egna
borgenärsskyddet för sådan koncern kan teoretiskt bli illusoriskt. Moten
detta åkan andra sidan invändas bankinstitutensresonemang förvärvatt av
sidobolag vanligen kräver tillstånd Kungl. Majrt och de svenskaav att
kreditinstituten underkastadeär legala soliditetskrav. Vidare kan göras
gällande bankinstituts aktieinnehavatt ett i sidobolag inteett är bedömaatt
annorlunda vilkenän placering helst. En lämplig avvägning mellan desom
ståndpunkter intagits i denna fråga enligt minsom meningsynes vara,
endera riksbanksfullmäktige förordat för desom svenska sidobolagenatt
kräva åtta kapitaltäckning medan förprocent de utländska engagemangen
skall krävas 100 % kapitaltäckning, eller behålla nuvarande ordningatt för
alla sidobolagsengagemang såvitt gäller de kreditinstitututom där staten
ingår delägare. Jag övervägande skälsom tala för den sistnämndaanser
lösningen. Härigenom vinns bankinstitutensatt i kreditaktie-engagemang
bolag Industrikredit,typen Företagskapital ochav Exportkredit blir mindre
betungande hittillsän i kapitaltäckningshänseende. Vidare undviks risken
för kapitaltäckningsbestämmelsernasatt utformning kan anledning tillge
etablerande sidobolag. Liksom hittills bör härvidlag företagsekonomiskaav
skäl utslagsgivande. Jag förordar alltså i kapitaltäckningsbestäm-vara att
melserna in föreskrift innehålltas från kapital skallen att räknasav eget av
bokförda värdet vad bankinstitut aktiekapital eller iav formsom annan
tillskjutit företag, driver någon form bankverksamhet, docksom inteav
såvitt gäller företag i vilken delägare.är Riksdagenstaten biföll pro-
positionen.

Den redovisade historiska översikten vid handennu banks place-attger
ringar i sidoföretag, varmed förstås innehav aktier i dotter- eller in-av
tresseföretag, driver någon form bankverksamhet,som allt sedan 1946av
års lagstiftning fordrat 100 % kapitaltäckning. Vid nämnda tid fanns inte
möjlighet med kapital elleratt fondereget likställa sig förlagslånegna vare
eller värderegleringsreserver.

Först 1955 års banklagstiftning infördes möjlighetengenom beräknaatt
kapitalbas i begränsad omfattningen utgjordessom även kapital änannatav

kapital. Under årenseget lopp har olika lagändringar genomförtsgenom
allt liberala regler rörande beräkning kapitalbasen.mer Enligt denav nu
gällande lagstiftningen får alltså i kapitalbasen inräknas förutom kapi-eget
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tvådeförlagslån värderegleringsreserver,ochtal eller fonder ävenegna
kapita-motsvarande dettill beloppsistnämnda vardera dock högst ett egna

dotterbolag,för innehav aktier iavräkninglet. Oaktat bestämmelsen avom
års1968infördes förstnågon bankverksamhet,driver form genomsom av

100 %nämnda principenbanklagstiftningen, har denöversyn omovanav
upprätthållits i praxis.kapitaltäckning hela tiden

påpå 100 °o kapitaltäckning,kravet sättBanks möjlighet oaktatatt,
bank-flytta delarrörelsevolymeninledningsvis anförts, öka att ut avgenom

uppmärksammats i tidigareinte haverksamheten till dotterbolag,ett synes
Tidiga-särskilt överraskande.emellertid intelagstiftningsärenden. Detta är
sådanafick flyttaprincip bank inteupprätthölls nämligen utattre som

egentlig bankverksamhet.central ellerverksamhetsgrenar utgörasom anses
års1968i propositionen tillSom exempel kan översynnämnas att av

lagfästes, de sido-avräkningsregelnbanklagstiftningen, varigenom angavs
Sparbankernas bankhade delsbolag till vilka bankinstituten intressen vara
utländska bankföre-kreditaktiebolag, delsoch Jordbrukets bank, dels olika

alls lika utvecklatvid den tiden inteför sistnämndaIntressettag. grupp var
bankföretagintressen i utländskaidag. svenska bankinstitutensDesom
också idå 50 milj. kr. Betecknandeuppgick till sammanlagt är attca

något intressen iberörs eventuellapropositionen huvudtaget inteöver om
nuvarande finansbola-kontokortsföretag, dvs. deleasing-, factoring- och

gen.

från avräkningsregelnUndantag

till-avräkningsförfarandet vadfrånundantastidigare anförtsSom som
delägaredärföretagform till äraktiekapital eller iskjutits statenannansom
lånändamål lämnahuvudsakligttillhar moti kreditaktiebolag atteller som

lämnaaffärsfastighet ellerelleri b0stads-, kontors- attsäkerhet i panträtt
i ställetuppställssådana företagilån tillskott etttill kommuner. För

åttakapitaltäckningskrav procent.om
infördeskreditaktiebolagfastighetsfinansierandeförUndantaget genom

ändringenBakgrunden tillår 1972.kapitaltäckningsreglernaändringen av
antalKreditbankSverigespostbanken och ettdet mellan samtattvar

samgående iöverenskommelseträffatsaffärsbanker hade ett gemen-omen
detblikomkreditaktiebolag,bostadsfinansierande attägtsamt som senare

successivtBOFAB övertaöverenskommelsen skulleBOFAB. Enligtnya
vilka där-Fastighetskredit,och SvenskGIGAB, SIGABlånestocken hos

Överenskommelsen hade gjorts be-avvecklas.med skulle ha kommit att
kapitaltäckningsreglernanämnda ändringendenroende bl. att avava.

genomfördes.
1972:118 anförde departements-prop.lagändringenpropositionen tillI

skekunde tänkasavräkning100 %från regelnchefen omatt avsteg om
talade församtidigtandra intresseneftersattes och attinsättarskyddet inte

Överenskommelsen samgående istånd.tillborde kommaundantagett om
önskanuppbarsfastighetskreditaktiebolagägt enomett gemensamt av en
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ökad rationalisering på bostadsfinansieringens område. detIntresset attav
mellan affärsbankerna postbanken och Sveriges Kreditbank träffadesamt
avtalet praktiskt kom till stånd sådanenligt departementschefenvar av
betydelse, kapitaltäckningskravet sådanaför i institut bor-att engagemang
de kunna liberaliseras. Med beaktande det vidgade BOFAB skulleattav
komma till hälften ansåg han vidare sänkningägasatt staten attav en av
kapitalkravet inte kunde innebära insättarnas säkerhet i fara.att sattes
Departementschefen ansåg sig sålunda kunna godta kapitaltäcknings-att
kravet för bankernas fråni BOFAB ändrades 100 till %.8 Avengagemang
konkurrensneutralitetsskäl ansåg han emellertid ändringen borde gällaatt
samtliga bostadsfinansierande såledeskreditaktiebolag, SPINTAB ochäven
de tidigare nämnda avvecklingsbolagen. Riksdagen beslutade i enlig-s.
het med förslaget SFS l972:656-659.

Undantaget för tillskott i kreditaktiebolag har till huvudsakligt ända-som
mål lånlämna till kommuner år SFS 1976:1029.infördes 1977 Iatt pro-
positionen 197677:21 17 hänvisade departementschefen till den libera-s.
lisering kapitaltäckningsbestämmelserna tidigare genomförts be-av som
träffande de fastighetsfinansierande kreditaktiebolagen anfördesamt som
skäl för ytterligare undantag bl. det inte fanns skälatt atta. meravara
restriktiv fråga kommunlåneinstituteni beträffande bostadsinstitu-änom
ten.

7.3.2.4 Cooke-kommitténs förslag

Den i Basel verksamma Cooke-kommittén, består representantersom av
för tillsynsmyndigheter i den k. 10-gruppens länder, följdhar unders. en av
år arbetat för stärka kapitalresurserna i internationellt arbetande bankeratt
för uppnå stabilitet i det internationellastörre banksystemet. Sam-att en
tidigt har ansträngningar gjorts för åstadkomma likhet mellanstörreatt en
olika länders kapitaltäckningskrav för på så uppnåsökasättatt en mera
likartad konkurrenssituation för internationellt arbetande banker. Kommit-

hartén haft i uppdrag centralbankscheferna i 10-gruppens länder attav
försöka uppnå på kapitaltäckningskravet i län-en gemensam syn gruppens
der och ställa minimikrav för bankersärskilt de haratt upp som en om-
fattande internationell verksamhet.

Det förslag Cooke-kommittén utarbetat och under de-presenteratsom
cember 1987, vilket redovisas i det följande, har och tillstyrktsaccepterats

centralbankscheferna bas för konsultationer bankerna.medav som en
Deras kommentarer vårenskall lämnas under 1988. därefterDessa skall
diskuteras inom kommittén för vidare centralbankschefer-rapportering till

Förslaget ocksåhar till myndigheterna i länder utanför 10-sänts utna.
för kommentarer i försök uppnå omfattande anslut-ett attgruppen en mera

ning till förslaget.
Inom EG-länderna pågår också diskussioner med syfte komma över-att

definition på kapital och kapitaltäckning skallens om en gemensam en som
tillämpas kreditmarknadens institutioner inom EG. Sju ärstater som
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Deti EG. ärockså medlemmarCooke-kommitténrepresenterade i är
och deEGförslagen rörgrad önskvärtdärför i hög avsersomatt som

uppnå hardettasyftemöjligt. Iså likartadeländer blir attIO-gruppens som
EG.inommotsvarandeochkommitténhållits mellankontaktertäta organ

högremedförreglerinföramöjligtdetolika ländernaInom de är att som
faktorerdeendastkapitalbasen ärocksåkrav. Det skall att en avnoteras

styrka.finansiellabanksfastställadet gällerbedömasskall när att ensom
banksförhållande tillkapital ierforderligtsyftar tillFörslaget mäta enatt
påkursförlusterföroch riskerränteriskerAndra risker,kreditrisk. enex.

undersökerCooke-kommitténockså beaktas.måstevärdepappersportfölj,
Kapitalrelationen,kapitalkravet.sådana risker iinkluderamöjligheterna att

påocksåberorMycketstyrka.banksbildisolerad, kansedd av enenge
reserveringarpåallt hurframförtillgångar och storai bankenskvaliteten

Detvärde. näratveksamttillgångar medgjortbank har sam-motsom en
denföljafortsätterkommittén attoch görkapitalbandet mellan attreserver

harkommitténochländer förolika sagtibankernareserveringspolitik som
imålsättningaccepterad ävenuppnå allmäntsökaför avsiktsig ha att en

avseende.detta
vaddefinierasden förstaIdelar.olikai fyra somuppdelatFörslaget är

tillgångarhurutvecklardelenandrai bank. Denkapitalskall anses som
dem. Iförenad medkanden risktillmed hänsynklassificerasskall varasom

tillgångarna.ochkapitalbasenmellanrelationenbehandlastredje delenden
kortfattadEnövergångsregler.vissaslutligenfjärde delenDen tar upp

innehåll.huvudsakligaför förslagetsföljandei detredogörelse ges
äktadet k.två delsdelar,iförslagetdelas iKapitalbasen egnas.upp

balanserade vinstme-reservfond ochaktiekapital,kapitalet, utgörs avsom
reserveringarnämligenkapital,medjämställasbördel, dels vad egetsom

ochförradenfår ändelen störreförlagskapital. Denoch varasenare
kapitalet. Idet50 %högsttillförlagslånen dessutombegränsas egnaav

dettainnebärbankernasvenskaför denuvarande reglerjämförelse med en
sigförlagslån förochreserveringarnärvarande gällerskärpning. För att var

Å sidanandrakapitalet.det äktabelopptillfår inräknas egnasomsamma
med hjälpbanker byggtsvenskavärderegleringskontonde avär uppsom -

reserveringari andramotsvarandeSkatteregler änförmånliga artannanav-
baraintekanvärderegleringskontonVåra bankersländer. envaraanses

allmänkreditgivningen äveniförlustriskereventuella utanför enreserv
överenskom-vaddet enligtskäldetta ärbanken. Avkonsolidering somav

i detvärderegleringskontotinräknamöjligtCooke-kommitténimits att
obeskattandemedbyggtskontottillMed hänsynkapitalet. att uppegna
Begränsningbelopp.nominella50 °oendat tillinräknasbör detmedel av

emeller-bortfallerkapitaletäktadetförhållande storlekentilli egnas.av
tid.

för-värdeträknasskallkapitalbasenframräknadesålundaFrån den av
iinvesteringarochkapitalet,äktafrånräknas detvärvad goodwill, egnasom

kapitalbasen.frånräknaskreditinstitut,andra som
omräknasenligt förslagetdentillgångssida skallbanksdet gällerNär en

Frånifråga.placeringenmedförenadmed hänsyn till den risk kan varasom
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placeringar med obetydlig kreditrisk, kontanta medel, fordringar påex.
eller centralbank,staten bortses helt. Korta fordringaregna på andraegen

banker, inhemska eller utländska, till 20 % sitt nominellatas be-upp av
lopp. Krediter, säkerställda med pantbrev i villafastigheter, till 50 %tas upp

det nominella beloppet. För utanför balansräkningen har ocksåav poster en
indelning i riskklasser gjorts, hänsyn till den risk bedömstarsom som vara
förenad åtagandetmed fråga.i

Det framför tvåär allt frågor vållat ingående debatt i Cooke-kommit-som
tén. Den inverkanär säkerheten på riskgraden i placeringen ochena denav
andra riskgradenär för utlåning till olika länder i den internationella kredit-
givningen. I många länder bortses från värdet säkerheten för krediter.av
Undantag dock igörs regel för krediter garanterade I de för svenskastat.av
banker gällande reglerna har däremot säkerheten betydelse. I dettastoren
avseende innebär förslaget avsevärd skärpning för svenska förhållanden,en
särskilt med hänsyn till i fast egendom endastatt beaktaspanter i ringa mån.
Riskgraden i krediter till andra eller till banker sådanaistater varierarstater
självklart med den ekonomiska stabiliteten i landet ifråga. Försök har gjorts

på lämpligt hänsynatt sätt till detta.ett Man harta emellertid velat undvika
varje land sinatt gör indelning i riskklasser andra länder. Olikaegen av

försök har därför gjorts söka applicera redanatt existerande grupperingen
länder, EG-länder, 10-gruppsländer eller länder ingåendeav i OECD.ex.

Av olika skäl har det inte varit möjligt uppnå enighet i detta avseende.att
Förslaget därförgör uppdelning endast mellan utlåning till vissa inhem-en
ska institutioner, och banker, fåttstat propriterad behandling,ex. som en
medan krediter till motsvarande institutioner utanför det landet be-egna
handlas krediter i allmänhet.som

Relationen mellan kapitalbasen och den omräknade balansräkning för
vilken i det föregående redogjorts, benämns kapitalkravet. Detta kommer

fastställas sedan kommentareratt till förslaget erhållits. De förhandsdis-
kussioner inom Cooke-kommittén förts i detta indikerarämnesom att ett

åttaprocenttal detär vill omkring.av som man enas

överväganden7.3.3

Den tidigare nämnda principen, central eller egentlig bankverksamhetatt
huvudöver fårinte flyttas till dotterföretag,taget upprätthållsut numera

inte. Bankerna erhöll allt oftare under 1970- och 80-talen tillstånd drivaatt
verksamhet i dotterbolag. I samband med tillkomsten BRL den juli1av
1987 gjordes ytterligare undantag principenfrån Det föreligger bak-mot
grund härav beaktansvärd risk för bankerna i framtiden kanatt kommaen

flytta central bankverksamhetatt ut till dotterföretag enbart i syfte att
därigenom kunna öka bankkoncernens rörelsevolym. Enligt vad tidiga-som

anförts i avsnittet bankdefinitionre måste bank, villkor förom som er-
hållande oktroj, kunna erbjuda allmänheten allsidigt utbudav finans-ett av

Se 1986872148 31 foch Näringsutskottets betänkande 198687:36prop. s. s.
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iella tjänster. Därigenom kommer givetvis viss garanti finnas föratt atten
verksamheten i bank inte kan komma till förmån för verk-att utarmasen
samheterna i dotterbolagen. Enbart tillämpning bankdefinitio-genom en av

torde emellertid inte kunna förhindras delar bankverksamhetenattnen av
flyttas till sidoföretag. sådanEn utveckling kan alltså föranledaut denatt
för bankkoncernen erforderliga kapitalbasen i allt omfattning byggsstörre

lånefinansieratmed kapital.upp
Det i praxis tillämpade för avräkning från kapital ellersystemet eget egna

fonder aktier i sidoföretag alltsåmedger banks sammanlagdaattav en
sådanai företag kan överstiga värdet bankensavsevärtengagemang egetav

kapital eller fonder. sådanEn ordning kan aldrig ha varit lagstiftarensegna
avsikt, mindreän reglerna skulle för utvecklingatt utrymmege en va-
rigenom bankverksamheten följdtill organisatoriska förändringarav grun-
das i allt utsträckning på lånefinansieradestörre medel.

Kommittén påhar grund det anförda funnit det nödvändigt be-attav
stämmelserna såkapitalkrav ändras garantier skapas för banker-att attom

också på sikt kommer upprätthålla tillräckliga krav på kapitaltäck-attna
ning.

En konsekvent tillämpning principen, kapital hållasskall tillattav som
skydd för bankens insättare inte samtidigt får riskkapital iutgöra ett annat
kreditinstitut, borde rätteligen föranleda avräkning för innehav aktieratt av
i sidoföretag från det egentligagörs kapitalet, fråndvs. kapitalegetegna
eller fonder i stället för från kapitalbasen. Starka skäl talaregna som nu
emellertid ändra den i praxis sedan årtionden tillbaka hävdvunnamot att
tillämpningen avräkningsregeln.av

En möjlighet skapa garantier för bankerna till insättarnasatt attannan
skydd håller tillräcklig kapitalstyrka i form kapital efteräregeten att,av

frånmönster bestämmelserna i 2 kap. §11 BRL, införa krav konsolide-
rad kapitaltäckning för aktie- och andelsinnehav också i svenska företag

driver någon form bankverksamhet. sådanEn reglering hindrar isom av
och för sig inte bank flyttar delar verksamheten till dotter-att ut etten av
företag. Regleringen skulle emellertid innebära i princip samtliga iatt
koncernen förekommande placeringar måste vid varje tid täckas koncer-av

samlade kapital eller fonder jämte i viss begränsadnens egna egna om-
fattning eventuellt förekommande värderegleringsreserver och förlagslån.
Det samlade kapitalet därvid, bankenutgörs bankaktiebo-är ettegna om
lag, dels bankens aktiekapital, reservfond, dispositionsfond, uppskriv-av
ningsfond och vinstbalans, dels övriga koncernföretags bundna och fria

kapital aktiekapital. Genom sådanutöver reglering alltsåskulleegna en
beräknas kapitalbas jämfört med pågällande bestämmelser,en ettsom, nu

adekvat står i relation till koncernföretagenssätt samlade placeringar.mera
Samtidigt skulle möjligheten, enbart organisatoriska förändring-att genom

i koncern påverka rörelsevolymen i denna, kraftigt minska.ar en
Det hittills anförda har tagit påsikte i första hand placeringar inom en

koncern. Systemet med konsoliderad kapitaltäckning emellertid inteär
begränsat till företag inom koncern, kan lika väl tillämpas påutanen en
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ingående sidoföre-bankens ágarandelar i de iföretag där gruppengrupp av
sidoföretagetssmå. möjligt endast den delDetta ärär atttagen genom av

företaget läggs ihop medkapitalkrav bankens andel imotsom svarar
fårkonsolideringsförfarandet. Samtidigt banken barabankens kapitalkrav i

ökarsidoföretagets kapital. I övrigttillgodoräknas den andelen i egetegna
det tillskjutnakapitalkravet i takt med de reella riskeroch minskar att som

för ökar och minskar.kapitalet utsätts
nämligenkonsolideringsförfarandet,princip ligger till grund förDen som

i sidoföretag betraktasmoderbanken och alla etableringarstörreatt som en
internationellt veder-skall beräknas,enhet kapitalkravet ärnär numera

också det redovisade för-princip ligger till grund förDennatagen. ovan
förslag ligger bl.från Cooke-kommittén. Till grund för dettaslaget a.

konsolideringsprincipen.
således konsoliderade kapitaltäcknings-Sammanfattningsvis innebär det

beräkningsmetod nuvaranderealistiskförfarandet änavsevärt reg-en mera
från kapitalbas.tillskjutet kapital till 100 % bankensler avräkningom av

i linje med denkonsoliderad kapitaltäckning ligger vidareEn utvidgad
ocksåsådant genomföra,utvecklingen. Ett lättinternationella ärsystem att

påKommittén harsåväl i den praktiska tillämpningen.lagtekniskt som
på bör utvidgas tillfunnit krav konsoliderad kapitaltäckninggrund härav att

någon bankverk-företag driver formgälla andelar i svenskaävenatt som av
samhet.

konsoliderade kapitaltäckningen lämp-Lagtekniskt bör den utvidgade
§BRLden nuvarande regeln i 2 kap. 11ligen komma till uttryck attgenom

paragrafensvenska företag. Iutländska företag tillämplig ävengörsom
konsolideringsförfarandetförutsättning för tillämpligheten attsom avanges

uppgår 20 °o.företaget till minstmoderbankens ägarandel i det andra
å sidan, intressethar tillkommit efter avvägning mellan,Denna gräns enaen

regleringenbetydelse bör omfattasutländska etableringarallaatt avavav
med onödigtå bankerna inte bör betungasandra sidan, intressetoch, attav

ägarandelar skulleuppgiftslämnande beträffande mindremerarbete, som
20 % väl avvägdKommittén vid äveninnebära. ärgränsatt enanser

Gränsen bör dock kompletterasbeträffande ågarandelar i svenska företag.
20 °oandelar motsvarande lägstmed regel innebörd ävenatt aven av

konsoliderings-företag skall omfattasröstetalet för samtliga aktier i ett av
skäl förmening talar nämligen starkaförfarandet. Enligt kommitténs att
omfattasså inflytande i företag börkzapitaltillskott ett stort avsom ger

uppgår 20 °o.ägarandelen till mindre kvotdelregleringen, änäven om en
röstande]bestämda ägande- ellerTill följd den gränsen omom enav

Svensk Export-i Företagskapital AB, AB20 % kommer bankers andelar
bankverksamhet,till viss del driverkredit och AB Industrikredit, vilka att

dessa företagutvidgade konsolideringsförfarandet. Iinte omfattas detav
i respektive företagaktierna, medan resterande aktierhälftenäger staten av

affärsbanker.något -fördelade mellan samtliga svenskamed undantagär -
uppgår Med hänsyn tillnågot andel till 20 %.bank har i fallIngen en som

tillkottettill det relativt begränsadeägarstrukturen i dessa företag och av
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erforderligtintekommitténi dessa detbankerna gjortriskkapital ansersom
kapitaltäckningsför-konsolideradeomfattas detbankernas andelaratt av

farandet.
i vissamöjlighetröstandelägande- eller20 °o öppnarEn attgräns enom

kapitaltäckningen,konsolideradeundgå utvidgadefall syftet med den ex.
bankernaskreditinstitut och ägan-förvärvarbanker ettgemensamtom sex

med till-sambandsådana fall bör, iIde- röstandelar likaoch är stora.
i 2 kap.bestämmelsennuvarandeenligt denståndsprövningen förvärvetav

skallandelenuppställas§ för förvärvet kunna6 villkorBRL, attsom
sådant villkorLikaså börägarbankerna.konsolideras och ettvar en avav

°o iunderstiger 20andeldå förvärvaruppställas bank ettkunna somenen
bankensdelinte obetydligplaceringenfinansinstitut, tarstort avenom

kap.nuvarande 2bör infogas ianspråk. bestämmelse häromi Enresurser
§11 BRL.

medkapitaltäckningsförfarandet börkonsolideradeutvidgadeDet un--
iomfatta samtligaandelarnämnda mindredantag för engagemangnu -

bör intebankverksamhet. Undantag görasnågon formföretag driver avsom
kredi-beträffandeellervari delägarebeträffande företagsig ärstatenvare

taktiebolag.
kapitalmarknadenpå svenskadenrörande strukturenKommitténs förslag

Dettamarknadsorienteratpå renodlat synsätt.principielltgrundar sig ett
fordralåta tillskott i företagfrågakomma iinnebär det inte kan attatt en

idelägaredärförenbart ärnormaltlägre kapitaltäckning än att staten
skallalltså räkna med störreinte kunnaföretaget. Man bör ettstaten taatt

tillskäligt med hänsynvadverksamhet ärför företags änett somansvar
behandlasbör därvid inteochpå andel i företaget,storleken statenstatens

helst.marknadsaktörannorlunda vilkenän som
säkerställasyftehuvudsakligthar till attKapitaltäckningsreglerna att

börsoliditet. Detbetryggandeskydd harinsättarnasbankinstituten till en
in-kapitaltäckningsreglernafråga användadärför iinte komma att som

använda dettaverksamheter. Attvissa slagför stimulerastrument att av
tvivelaktigtför övrigtviss verksamhetsubventionerainstrument för äratt

doldnämligenutgångspunkt. Subventionenfrån ärockså genomannanen
Omsvårigheter låter sig bestämmas.storlek intedess existens och utanatt

under-angelägetsamhällsekonomiska skäldet politiska eller attansesav
ochbör dettafastighetskreditgivningen, göras öppetstödja exempelvis

för bankerna.kapitalkravsänktaänsättett annat genom
kapitaltäckningsförfarandet före-konsolideradedetMot bakgrund attav

uppkommerbankverksamhetsamtliga formerslås omfattakomma att av
sådandriveri företagavräkning för tillskottfråga inte reglerna somomom
kunnaBRL börstycket9§ fjärdenuvarande 2 kap.verksamhet enligt

itillgodoserkapitaltäckningsförfarandetkonsolideradeDetutmönstras.
för-nämligenavräkningsregel,dennasyfte attallt väsentligt somsamma

samtidigtinsättarehållas skydd för bankensskall tillhindra kapitalatt som
kreditinstitut.riskkapital iutgör ett annat

konsolideringsförfa-vilka effekteringående analyseratKommittén har
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får pårandet beräkningen kapitalkravet under antal skildaett stortav
förutsättningar jämförtoch resultaten med de kapitalkrav kan beräknassom
enligt avräkningsregeln. Det har därvid kunnat konstateras till-att en
lämpning konsolideringsförfarandet i allmänhet avsevärt störreettav ger
skydd för insättarna i banken vad avräkningsregelnän Under mycketgör.
speciella förhållanden, såsom vid betydande omstruktureringar på kredit-
marknaden och i samband med förvärv finansinstitut, kan emeller-storaav
tid tillämpning avräkningsregeln i vissa fall medföra något stränga-en ettav

kapitalkrav för bank konsolideringsförfarandetän hade tillämpats.re om
Detta förhållande förklaras bl. enligt konsolideringsregeln,atta. av som
den kommer till uttryck i nuvarande 2 kap. §11 BRL och med de tillägg och
förändringar föreslagits i den föregående redovisningen, får moderban-som
ken vid beräkning kapitalbasen tillgodoräknas det fria och bundnaav egna
kapital kan finnas aktiekapitalet i dotterbolag. Någonutöver åtskill-ettsom
nad inte mellan kapital fannsgörs vid förvärvet aktierna och kapitalsom av

upparbetats efter förvärvet. Motsvarande gäller beträffande obeskatta-som
de Enligt kommitténs mening bör dock, riskkapital intereserver. om samma
skall kunna användas i flera kreditinstitut, endast det kapital som upp-
arbetats i företaget efter förvärvet aktierna få tillgodoräknas i moderban-av
kens kapitalbas.

En ytterligare förklaring till avräkningsregeln i vissa fall kan föranledaatt
kapitalkravsträngare denär nuvarande konsolideringsregelnett inteatt tar

hänsyn till de övervärden formi goodwill banken kan ha betalat förav som
dotterbolagsaktierna. I moderbankens balansräkning redovisas det bokför-
da värdet aktierna tillgångspost. Eventuella goodwill-värdenav som en
kommer därigenom ingå tillgångarna.bland Om sådana goodwill-posteratt
inte frånavräknas moderbankens kapital kommer det riskbärandeeget
kapitalet tillgångarmed saknar substansvärde.att tunnas Iut som av-
räkningsregeln beaktas däremot låt alltför ofullständigt förvärvadvara- -
goodwill det bokförda värdet aktierna i dess helhet avräknasattgenom av
från moderbankens kapitalbas.

Kommittén har funnit det i den nuvarande avräkningsregeln finns såatt
allvarliga brister interegeln kan tjäna tillfredsställande skyddatt ettsom

uttunning det riskbärande kapitalet i bank.mot Kommittén haren av en
därför funnit lämpligt avskaffa avräkningsregeln och i stället komplette-att

det konsoliderade kapitaltäckningsförfarandet i de hänseenden be-ra som
Såledesrörts bör endast kapital upparbetats i finansinstitutovan. ettsom

efter förvärvet aktierna eller andelarna i detta kunna tillgodoräknas iav
moderbankens kapitalbas. Vidare skall förvärvad goodwill avräknas från
moderbankens kapital i konsolideringsförfarandet. Med förvärvadeget go-
odwill eventuell goodwill uppkommit vid tillfället för förvärvetavses som av
aktierna eller andelarna. sådantEtt avräkningsförfarande ansluter tillsig
det nämnda förslaget från Cooke-kommittén. I det förslaget förutsättsovan

goodwill-postereventuella frånavräknas bankens kapital. Någonatt eget
svårighet bestämma storleken goodwill-posten torde inte finnas efter-att

denna efter förvärvet enligt gällande redovisningspraxis måstealltidsom
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beräknas i samband med upprättandet koncernredovisningen. Eftersomav
goodwill-posten framgårendast koncernredovisningen bör detta avdragav
begränsas till endast omfatta aktier i dotterbolag.att

Med nämnda kompletteringar i det konsoliderade kapitaltäckningsför-nu
farandet kommer 9§avräkningsregeln i 2 kap. fjärde stycket BRL inte

någotlängre tjäna självständigt syfte. Den kan därför upphävas riskatt utan
för det kapital hållasskall till skydd för bankens insättareatt urvattnas.som
Genom avräkningsregeln konsolideringsförfarande kanersättsatt ettav

visserligen konstruera räkneexempel innebär bank underattman som en
vissa förutsättningar något utlåningsvolymskulle kunna driva större änen

avräkningsregeln tillämplig. Dessa räkneexempel förutsätter emel-om vore
lertid dotterföretagen förhållandekraftigt överkapitaliserade i till denäratt
rörelsevolym företagen driver. Eftersom koncemföretagens samladesom
placeringsvolym fårinte överskrida den i moderbanken konsoliderade kapi-
talbasen någonkan därför bankens insättare för fara. förinte Detutsättas är
övrigt sådanknappast sannolikt hamna ibank skulle kommaatt atten en
situation skulle förutsättai nämnda räkneexempel. Detta attsom avses
bankledningen påmedvetet underlåter kapital i dot-utnyttja överskottatt
terbolagen och därmed hindrar företagsekonomiskt önskvärd expansionen

verksamheten i såväl helhet.banken koncernen i dessav som
Hur det utvidgade kapitaltäckningsförfarandetkonsoliderade kommer

påtillämpas bankkoncern jämfört gällande kan belysasmed regleratt en nu
med några utgårexempel. från moderföretagetExemplen, i koncer-attsom

bank, analogt på påtillämpliga bankholdingkoncemer, dvs.är ärnen en
koncerner där moderföretaget inte bank jfr 11.kap.är

Exempel 1 nedan bygger följande antaganden.

Kapitalkrav i dotterbolag kapitalbas2001
Förvärvat kapital i dotterbolag db 200eget
Bokfört i Mbmoderbolag 300
Kapitalkrav i bank

rörelsen alt. 1 2001
alt. 2 5001

Därutöver förutsätts goodwill uppkommit vid förvärv i koncer-att som av
ingående bolag frånavräknas moderbankens ikapital exempletnen eget

förekommer inte goodwill.
Moderbanken ha dotterbolag, finansbolag, kredi-antas tre ett ett annat

tinstitut och fondbolag. EKEget kapital i moderbanken uppgårett till
600, i finansbolaget till 200, i kreditinstitutet till 100 och i fondbolaget till
100. Vid moderbankens förvärv de dotterbolagen uppgick derastreav egna
kapital till 100, 50 50. Den koncemmässiga kapitalbasen uppgår tillresp.

det kapitalet i dessa bolag efter förvärvet,genereratssumman av egna som
alltså 100, 50 50 jämte det kapitalet i moderbanken, 600, dvs.resp. egna
totalt 800.
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Värderegleringsreserverna VR således inräknaskan koncernmässigt
förlagslånen FL.endast till maximalt kapital 800. Detsamma gällereget

Koncernens totala kapitalbas blir därmed 2 400. skall jämföras medDetta
uppgården summerade kapitalbasen för och bolagen tillvart ett av som

3 000.

Exempel l

VariantKapbas
800EK VR FL Summa EK MB

Moderbanken 600 600 600 800 2 0001
Finansbolag 100 100 600 600250 200+
Kreditinstitut 50 50 100 300 300150+
Fondbolag 50 50 100 100 300 300+

Summa 200000 100 000 3 0 3l 1 1
Kons kap bas 800 800 800 2 400 3 000

utgångspunkt frånMed dessa förutsättningar kapitalkrav beräknas delskan
med tillämpning den avräkningsregeln, dels med tillämpninggällandeav nu

konsolideringsförfarandet. olika i sammanfattningDe metodernaav ger
följande utfall.

Kapitalkrav med avräkning

Variant
800EK Mb

Mb Alt. Alt. 2 Alt. 1 Alt. 21

Rörelsen 200 500 200 l 5001 1 1
Aktier i db 300 300 300 300

500 800 500 8001 1 l 1
Kapitalbas 800 800 2 00 2 0001 1

+500 +200Netto +300 0i

Konsoliderat kapitalkrav

Rörelsen 500 200 500Mb 1 200 l 1 1
Rörelsen db 200 200 200 2001 1 1 1

2 400 2 700 2 400 2 700
Kapitalbas 400 2 400 3 000 3 0002

Netto 0 300 +600 +300i -

Bankrörelsen förutsätter i alt. på1 kapitalkrav 1 200. Därutöver kräverett
avräkningsregeln 300 för placering i aktier i dotterbolag. Kapitalkravet
uppgår sålunda till 500, vilket jämföras1 skall med moderbankens kapital-

Överskottetpåbas 800.1 blir således 300.
Det konsoliderade kapitaltäckningskravet kräver för i moder-rörelsen

banken 200 och för dotterbolagen1 rörelsen i 200, dvs. 400.1 2summa
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överskottetbliruppgår 2 400tillkonsoliderade kapitalbasendenEftersom
0.i

kapi-500 imedför 1moderbankenrörelsevolym iVid alternativ somen
detIavräkningsregeln itillämpningmedblir överskottettelkrav av
påunderskottställetblir det ikapitaltäckningsförfarandet ettkonsoliderade

300.
maximaltharmoderbankendäri läge,sålundaSlutsatsen är ettatt
slår kon-förlagslånemöjligheter,ochvärderegleringsreserverutnyttjat sina

dotterbola-avräkningsregeln. Attenligthårdaresolideringsförfarandet än
någonmedför intevärderegleringsreserveröverskottexemplet hari avgen

utnyttjatmaximaltredanmoderbankenkoncernmässigt, eftersomlättnad
kapitalbas.sin

dåfalldebelysesbenämnd Variant,exemplet,ikolumnenl den högra
ochvärderegleringsreserverföroutnyttjatharmoderbanken utrymmeett

uppgå 800,tillkapitalmoderbankensförlagslån. exempletI egetantas
Sist-600.uppgår varderaförlagslån tillochvärderegleringsreservermedan
medjämförtoförändradeexempletiövrigaliksomnämnda är posterposter
meddärmedstigerbankenKapitalbasen iberäkningen.ursprungligaden

000.200 till 3med 3000 i koncernen200 2 ochtill x
avräkningmedkapitalkravförkonsekvensernaberäkningenl resp.av

I alt. 1tabellen.iutfallet till högerredovisaskapitalkravkonsoliderat
för in-avräkning1200rörelse tillpå moderbankensuppgår +kravet
moder-Eftersom500.1kapitalkravaktier 300, dvs.tillvestering i summa

På500.överskott000 föreliggeruppgår till 2kapitalbas ettbankens
tillmoderbankenirörelsenföruppgår kapitalkravetnivåkonsoliderad

denEftersom2400.1200, dvs.tilldotterbolagen1200 och i summa
på 600.överskott000 föreligger3kapitalbasenkonsoliderade är ett

irörelsekravmedberäkningen störrealternativai denfall liksomI detta
kapital-konsoliderademed detöverskottuppstår högremoderbanken ett

moderbanken iinnebäravräkningsregeln. Dettamed atttäckningskravet än
ochvärderegleringsreserverföroutnyttjadesittfall meddetta utrymme

finns ipåde överskottdelsigförlagslån tillgodogörakan reserver somaven
lindrigarenågot änalltså falli dettaKonsolideringsregeln ärdotterbolagen.

avräkningsregeln.
förut-deneftersomrealistisk,särskiltsituation torde inteDenna vara

moderbankentillåterbankgruppeni den tänktakoncernledningensätter att
dotterbola-medansin kapitalbasförstärkaoutnyttjade möjligheterha attatt

successivtsådettorderealitetenöverkapitaliserade. I attär manvaragen
ienheternade olikakapitalbaserna ihålla balans mellaneftersträvar att en

tillsnabbtmycket rättaskan dessutomSituationenkoncernen. engenom
kapitalbas.moderbankensförstärkning av

harhärexemplet,redovisadepå det2 nedan byggerExempel menovan
Övrigt. Dettabenämndbolag,nyförvärvatmedutökatsbankkoncernen ett

konsolide-på 200. enligtkapital Detoch harförvärvas för 300bolag egetett
800uppgår 000,till 1kapitaletberäknaderingsförfarandet avservaravegna
fondbola-ochkreditinstitutetfinansbolaget,resterandemoderbanken och
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Det nyförvärvade bolagetsget. kapital får inte medräknas på grundeget av
detta i sin helhet förvärvat.äratt Kapitalbasen i denna utökade koncern

uppgår således oförändrat till 3 000 jfr Variant i 1.exempel Summan av
dotterbolagens kapitalbas beräknade för sig uppgår till 800.1var

Exempel2

EK VR FL

Moderbanken 800 600 60 2 000
Finansbolag 100 100 250 200+ 600
Kreditbolag 50 50 150 100+ 300 8001Fondbolag 50 50 100 100+ 300
Övrigt 200 0 200 200+ 600

Summa 4001 3001 2001 3 800
Kons kap bas 0001 0001 0001 3 000

Exemplet bygger på följande antaganden.

Krav db alt. 1 8001
alt. 2 3001

Krav Mb alt. 1 2001 Aktiekap i db 400
alt. 2 1 700 Bokf i Mb 600

Nedanstående uppställning visar hur kapitalkravet med avräkning resp.
konsoliderat kapitalkrav slår i detta fall.

Kapitalkrav med avräkning

Mb alt. 1 Mb alt. 2

Rörelsen i Mb 1 200 7001
Aktier i db 600 600

1 800 2 300
Kapitalbas 2 000 2 000

+200 300-

Konsoliderat kapitalkrav

Kap krav db alt. 1 db alt. 2 db alt. 1 db alt. 2

Rörelsen Mb 1 200 1 200 1 700 1 700
Rörelsen db 8001 3001 1 800 1 300

3 000 2 500 3 500 3 000
Kapitalbas 3 000 3 000 3 00 3 000

0i +500 -500 0i
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I alt. kräver1 moderbankens rörelse 1 200. Investeringar i aktier i dotterbo-
lag fordrar enligt avräkningsregeln 600. Kapitalkravet uppgår alltså till

800.1 Eftersom moderbankens kapitalbas uppgår till 2 000 föreligger ett
påöverskott 200. Det konsoliderade kapitaltäckningskravet uppgår, om

dotterbolagens rörelse kräver 800, till 3 000.1 Eftersom den konsoliderade
kapitalbasen uppgår till belopp blir överskottet 3:0.samma

Om enligt alt. 2 rörelsen i dotterbolagen enbart kräver påkapitalett
300 att1 jämföra påmed kapitalbas 800 uppstår1 överskott 500,etten

dvs. situationen den det konsolideradeär kapitaltäckningskravetatt är
lindrigare kapitalkravet enligt avräkningsregeln.än Här skall dock an-
märkas liksom beträffande Variant i exempel föreligger1 det outnyttjadeatt
värderegleringsreserver i dotterbolagen i detta exempel ävensamt ett out-
nyttjat kapitaltäckningsutrymme i dotterbolagen på 1sammanlagt 800 —
1300 500. Inte heller denna situation torde särskilt sannolik ivara
verkligheten.

Alt. 2 i påexemplet beräknatär dock med den skillnadensätt, attsamma
Ävenkapitalkravet i moderbanken 1 700. i denna situationantas vara ger

det konsoliderade kapitalkravet hårdare begränsningar avräkningsre-än
geln, dotterbolagen fullt utnyttjar sin kapitalbas. Om dotterbo-utom egen
lagen har betydande outnyttjat kapitaltäckningsutrymme det konsoli-ett är
derade kapitaltäckningskravet något lindrigare enligt avräkningsregeln.än

Sammanfattningsvis måste depoängteras enda situationer då detatt
konsoliderade kapitaltäckningskravet påtagligt lindrigareär enligtän en
avräkningsregeln, det föreliggerär betydandenär överkonsolidering ien
dotterbolagen. Därmed kan hävda konsolideringsförfarandet totaltattman

minst lika säkert skyddutgör avräkningsregeln samtidigtsett ett som som
den smidigareär och i dagens redovisningspraxis betydligt bättre metoden
för beräkning kapitaltäckningskravet.av

De regler med exempel beskrivits för bankkoncern kansom ovan en
analogt tillämpas på finansiell koncern där eller flera banker ingåren en

där moderbolaget holdingbolag. I och medär koncernredovis-ett attmen
ningsprinciper tillämpas på ochsätt goodwill avräknasattsamma genom
moderbolagets kapital uppnås likformighet med koncern med bankeget en

moderbolag. Man skall också hålla i minnet metod med konsoli-attsom en
derat kapitaltäckningskrav förutsätter varje enskild enhet i koncernenatt
vid varje tidpunkt uppfyller sitt kapitaltäckningskrav.eget

En konsekvens den utvidgade konsoliderade kapitaltäckningen är attav
kapitalkravet kommer för vissa banker. Sparbankerna ochatt stramas upp
föreningsbankerna vissa fårbankaktiebolag inga eller endast någotsamt
förändrade kapitalkrav. Däremot kommer några affärsbanker fåstora att
inte obetydligt skärpta krav. Orsaken till denna skillnad kan i allt väsentligt
förklaras med etableringar i dotter- eller intressebolag, driver någonatt som
form bankverksamhet, förekommer uteslutande bland denästan störstaav
affärsbankerna. Det torde främst placeringar i till dessa banker knutnavara
bostadsfinansierande institut föranleder de skärpta kapitalkraven. Desom

nämnda kompletteringarna det konsoliderade kapitaltäckningsför-ovan av
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åtskillnad kapital isåvitt mellan förvärvat och upparbetatfarandet gäller
föranledaavräkning för förvärvad goodwill, kommerdotterbolagen attsamt

påomstruktureringar kre-kapitalkrav framför allt i samband medskärpta
bestående finansinstitut.ditmarknaden, innebär banker förvärvarattsom

värdet samtligaCooke-kommitténs förslag innebär bl. halvaatta. av
någon förhållande tillskall, begränsning ivärderegleringsreserver vär-utan

vid beräkningkapitalet, kunna tillgodoräknasdet det äkta avav egna
låta bankernabakgrund härav skulle kunnakapitalbasen. Mot övervägas att

sådana medför närvarande likställai utsträckning änstörre egetreserver
sådan kapitalbasenkapitalbasen. En utvidgningkapital vid beräkning avav

denföranledsskärpning kapitalkravetskulle kompensera den avsomav
emellertidkonsoliderade kapitaltäckningen. Kommittén harutvidgade av

föreslå någon sådan förändring. För detinte böraolika skäl sigansett nu
fåtal affärsbanker kommer berörasförsta det endastär attett stora som av

sådan finansiell styrka de välkapitalkrav. Dessa banker harskärpt attett en
förslagCooke-kommitténsbära krav. För det andra kommerkan skärpta

någon gångIO-gruppenunderlag för överenskommelse inomutgöraatt en
föregripaår lämpligt denna punktdärför inteunder 1988. Det är att

föranleda.denna kanoch det lagstiftningsarbeteöverenskommelsen som
värde-kapitalbasen inräknavill anmärka möjligheten iKommittén attatt

för bankerna skall kunna klararegleringsreserver betydelseär attstorav
kapitaltäckningsförfarandet.konsolideradeenligt detkapitalkraven även

företagsbe-förhållande med denbör beaktas i sambandDetta Översyn av
arbetedetskattningen ske med anledning resultatetkommer att avavsom

Fi 1985:06.reformerad företagsbeskattningUtredningengörssom omav

Sparbank7.3.4 Garantikapital i

kapitaltäckningskrav7.3.4.1 Sparbankernas

kapitaltäckningsproblematiken för bankerKommittén redan behandlathar
kapital-framgått åläggs banklagstiftningensi allmänhet. Som har genom

på sparbankerkrav kapital, förtäckningsbestämmelser alla banker egetett
utgångspunktberäknat med i bankens place-fonder, viss storlekegna av

andra åtagan-tillgångar, ingångna garantiförpliktelser ochringar, dvs. dess
olika riks-på olika placeringarna har indelats iden kapitalmarknaden. De

sammanräknadepå täckning kapital. Detklasser med olika krav egetav
de fonderna, imåste det kapitaletkapitalkravet täckas somegnaav egna

kapitalbasen. Ifår på särskilt densammanhang beräknasdetta sätt,ett s.
garanti-grundfond, reservfond ochför Sparbank inräknaskapitalbasen en

får 40 %Därtill inräknassparbankens fonder.fond. Dessa utgör avegna
skillnadenutlåning 40 °oför och valutorvärderegleringskontot samt av
på obliga-nettobokvärdetillåtna nettobokvärde och faktisktmellan högsta

förlagslån får i kapitalbasen. Be-Också inräknastionsportföljen. upptagna
förlagslån värdereglerings-ochloppen i kapitalbasen i form summaav
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maximaltfår för sigdockutlåning och valutorobligationer,konton för var
således blikan inteKapitalbasende fonderna.uppgå till summan av egna

tillfällig regel,Genomgånger de fonderna.större än somtre enegna
fåundantagsvisförlagslånenkanpå kommittén,tillkommit initiativ av

fonderna.gånger deoch halvtillmedräknas i kapitalbasen egnaupp en en
Dettagarantifondsbevis.möjlighetredanSparbankerna har att utgenu

upprätthållapåkallat fördetemellertid endast skekan är att en spar-om
kapitalbristvid tillfälligsparbankhärmedbanks verksamhet. Syftet är att en

medlentillfördalikställt kapital. Demed fondertillförasskall kunna egna
återbe-skallinnebär insatsenkaraktär, vilkettillfälligskall dock attvara av

riktning.i önskadutvecklingenavhjälpts ochdå den bristen vänttalas akuta
komplettera sinalltså möjlighetdag egentligiEn sparbank saknar att egen

medskede,utifrån. Under nuvarandemed kapitalkapitalgenerering en
sigdetta visatkreditmarknaden, harhelastark expansion ett stortvaraav

marknads-behålla sinde skall kunnaredanproblem för sparbankerna om
blivitsparbankerna,för dehar, särskiltandel. Kapitalsituation största

ansträngd.mycket

jämförelseInternationell7.3.4.2

lösning för deproblemetsdiskussiongår vidare tillInnan kommittén omen
förjämförelseinternationell görasdel skallsvenska sparbankernas att seen

länder.föreslås bli i andrafrågan lösthur lösts eller

Danmark

år 1975,kraftträdde ibanklagstiftningensamordnadeGenom den som
förreglernaharmoniseringuppkomsparekasseloven,bank- avenog
åt-därefterharorganisationsformenEndastoch affärsbanker.sparbanker

aktiebolagAffärsbankernajuridisktbåda ärbankgruppernaskilt de sett.
självägandesparbankernamedanaktieselskabsloven äroch omfattas av

eventuellt överskott.del ivilka ingenorganisationer, i äger
kapi-detstorlekensoliditetskrav medförBanklagstiftningens att egnaav

påta sig.bank kande förpliktelseromfattningentalet bestämmer som enav
faktisksåledes gränstillgången till kapitaloch sätterEgenkapitalet nytt en

för aktivitetsmöjligheter.bankernas
garantikapitalet ochdelsparbankernasförkapitalet räknasTill det egna

% likställasfår till 40Sistnämnda kapitalinskudskapital.det ansvarlige
Affärsbankernaseventuellakapital. Härtill kommermed eget reserver.

inskuds-ansvarligeoch detbestår aktiekapitaletkapitalmotsvarande av
begränsningprocentuellagällersistnämnda kapitalkapital. För samma

vidare eventuellakapitalet hörTill detför sparbankerna. reser-egnasom
ver.

affärsban-såväl sparbankergäller förkapitaltäckningshänseendeI som
förpliktelserna.minst 8kapitalet skallker, det utgöra procentatt avegna

tillmöjligheteraffärsbankernasochskillnaden mellanDen största spar-
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kapitaltillförsel sparbankernaextern är kan garantkapitalatt medanuppta
affärsbankerna kan anskaffa aktiekapital via aktiemarknaden. En ytter-
ligare skillnad affärsbankernaär kan konvertibla obligationer,att utge som
aktieägarna har företrädesrätt teckna. Detta betraktas allmäntatt som en
fördel för affärsbankerna.

Till skillnad från affärsbankernas aktiekapital får inte de placerarsom
i sparbankerna i form garantkapital, andel i sparban-pengar garanterna,av

kernas förmögenhet eller överskott. För aktiernas vidkommande finns dess-
organiserad någotmarknad,utom saknas för de med garantkapitalen som

förknippade värdehandlingarna, garantbevisen. De ekonomiska rättigheter
knutnaär till garantbevis inskränks till möjlighetenettsom uppbäraatt

Garantenränta. har dock andra rättigheter, nämligen till inflytanderätt vid
val till representantskapet, sparbankensär högsta beslutandesom organ.

Mot bakgrund bl. föreliggande skillnader mellan garantbevis ochav a.
aktier och det förhållandet aktier från placeringssynpunktatt varit mera
attraktiva garantbevisenän har på danskt sparbankshåll diskuterats olika
möjligheter förbättra garantbevisens attraktionsförmågaatt och göra ga-
rantkapitalet konkurrenskraftigt förhållandei till aktiekapitalet. Slutsatsen
blev måste förändra såatt i omfattning skillna-garantsystemetman stor att
den jämfört med aktiesystemet begränsade sig till frågan aktiensom egen-
skap deläganderätt i aktiebolaget sådant. Härtill kommer tveksam-av som
heten inför möjligheterna i konkurrens med aktiemarknaden åstad-att - -
komma effektiv och fungerande marknad för garantbevisen. Man haren
vidare det tveksamt huruvida garantbevisenansett skulle kunna påavsättas
den internationella kapitalmarknaden, något bedömts önskvärt.som

Danmarks Sparkasseforening har lagt fram förslag i kapitalförsörj-ett
ningsfrågan innebär de danska sparbanker såatt önskar kansom som
omvandlas till sparckasseaktieselskaber. Föreningens förslag har efter
vederbörlig myndighetsbehandling resulterat i den danska regeringenatt
framlagt lagförslag i allt väsentligtett överensstämmer med detsom ur-
sprungliga förslaget. Huvuddragen i det framlagda lagförslaget följande.är

Lagförslaget i principutgör ändring bank- sparekasselovenen av og av
innebörd sparkasserne får möjlighetatt ändra Organisationsform frånatt
självägande institutioner till aktieselskaber. Beslut härom fattas av spar-
bankens högsta styrande representantskabet med majoritetorgan samma

krävs för sparbankens upplösning, dvs. 23som representanterna.av
Rent praktiskt skall förändringen ske så fusion mellangörsatt en spar-

banken och sparbanken bildat aktiebolag.ett Härvid användsav samma
fusionsregler gäller enligt aktiebolagslagstiftningen. Sedan fusionensom
genomförts inträder det nybildade °sparekasseaktieselskabet helt och fullt
i sparbankens rättigheter och skyldigheter.

De danska sparbankerna är självägande institutioner,sagtssom ovan
vilket bl. innebär ingen, varken eller insättare, har tillatt rätta. garanter
sparbankens förmögenhet eller överskott. För säkra inte heller deatt att
kommande aktieägarna skall få del dessa skall det nybildadeav reserver
aktiebolaget utställa aktier till särskilt bildad fond i den omfattningen som
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storlek. Aktierna för devederlagmot utgörsvarar reservernas reserver, som
alltså det nybildade bolaget fusionen. Fonden skall ha stif-övertar genom

sparbanken före fusionens genomförande lagstiftningenenligttats av om
rörelsedrivande fonder. Genom tillkomsten denna fond skapas garantierav
för bankens ställs till förfogande för den kommande bankverk-att reserver
samheten.

Skulle sparekasseaktieselskabet träda i likvidation skall fondförmögen-
heten till allmännyttiga och välgörande ändamål medi enlighet vad isom
dag gäller enligt sparbankens stadgar. Fonden ändamålskall ha till att
tillsammans med aktiebolaget utveckla den tidigaresparekassen be-av
drivna bankverksamheten. påUtdelning fondens aktier i bolaget skall kun-

återinvesteras i bolaget. Fonden uppenbarligen formelltutgör settna en
självständig juridisk Enligt lagstiftningen rörelsedrivande fonderperson. om
skall den, för omfattas lagstiftningen, såi princip inneha delatt storav av
aktiekapitalet i aktiebolaget, den har röstmajoritet. Under alla för-att
hållanden måste fonden ha bestämmande inflytande i bolaget och ägaett
del dessi driftsresultat i betydande omfattning. Emellertid vill påman
danskt sparbankshåll undvika ledningsstruktur innebär fondenatten som
får majoriteten i bolaget. Skäletröstetalet härtill den etableradeär attav
kund- dåoch garantdemokratin skulle riskera förlorad. vidareut-Attatt
veckla denna form demokrati har angivits avgörande förut-av vara en
sättning för den föreslagna lagstiftningen. Avsikten det skall skeär att en
vidareutveckling aktieägardemokrati med ägarspridning.mot storen
Tanken det föreliggaskall kunna samhörighet mellan aktie-är näraatt en
selskabet och fonden, såväl ändamålsmässigt verksamhetsmässigt.som

dåDet naturligt för dessa två juridiskastyrelsernaär kanatt personer
sammanfalla fall delvis. I den mån såpersonellt i inte blir fallet,vartsett,
kommer kunna ha ordning innebörd väljeraktieägarnaatt attman en av
medlemmar i fondstyrelsen.

Vad gäller de nuvarande skall enligt lagförslaget sparbankengaranterna
erbjuda dessa utbytevälja mellan garantbevisen aktier elleratt motav
kontant inlösen. Det dock möjlighet haöppnas för garant-garanterna att
kapitalet innestående år.i aktiebolaget övergångstid högst femunder aven
Under denna övergångstid kan inte inlösen garantbe-krävagaranterna av
visen.

Med vissa mindre justeringar kommer det bli möjligt i haatt stort settatt
kvar den ledningstrukturennuvarande i sparbankerna, omvandlingentrots
till aktiebolag. Enligt nuvarande ordning representantskabet sparban-är
kens högsta styrande Detta väljs sparbankens ochellergaranterorgan. av
insättare allt beroende vad enskildagäller för den sparbanken.som
Representantskabef sparbankens styrelse. Representantskabetsutser
beslutskompetens vad gäller för generalforsamlingen, dvs.motsvarar som
bolagsstämman, alltsåi aktiebolag. Det kommer bli generalforsam-ett att
lingen styrelsen i det nybildade sparekasseaktieselskabet. Detutsersom
kommer dock bli möjligt mellan generalforsamlingen och styrelsenatt att
ha representantskab, väljs generalforsamlingen ochett organ, som av
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i sin bankens ocksåstyrelse. Det kommer bli möjligttur utser att attsom
dela sparekasseaktieselskabets verksamhetsområde i kretsar ellerupp
regioner för på så i princip kunna ha kvar den existerande kundde-sättatt

sådanamokratin. I kretsar eller regioner kommer hållaskunna lokalaatt
med aktieägarna. Vid dessa såmöten kan, finanstilsynetmöten om

medger, väljas delegerade, därefter aktieägarnas iutövar rösträttsom
generalforsamlingen. I dag har vissa sparbanker tilsynsråd.lokala Des-

kommer i fortsättningen påkunna väljas de lokala medmötenaattsa
aktieägarna.

Det kommer bli möjligt i bolagsordningen för sparekasseaktie-att att ett
selskab införa såregler rösträttsbegränsning enskilda aktieägareattom
eller fåraktieägare inte dominerande inflytande i aktiebola-ettgrupper av

Även bestämmelser maximalt aktieinnehav införas.kanget. om
Det framlagda vållatlagförslaget har politisk strid och har därför ännu

inte genomförts. Det f.n. oklart stånd.genomförande kommer tillär när ett

Finland

Enligt gällande lagstiftning det kapitalet nödvändigt förär att tryggaegna
sparbanks soliditet. Den viktigaste delen detta kapital utgörsen av av

grundfonden, reservfonden och eventuell uppskrivningsfond. Till deten
kapitalet ocksåkan enligt bankinspektionens balansräkningsschemaegna

räknas tillskottsfonden.
Varje sparbank skall ha grundfond, uppgår till minst 500 000en som

mark. Grundfonden skall fullotill inbetalas i innan banken inlederpengar
sin verksamhet.

Varje sparbank skall ha reservfond, fåräven endast användas fören som
täckande bankens förluster måni den vinsten inte förslår därtill. Spar-av
bankerna har i lag stadgad skyldighet förkovra reservfondenatten ur
vinstmedlen.

Det vidare möjligt förär sparbank öka det kapitaletatt atten egna genom
skriva anläggnings- och placeringstillgångar.upp

I sparbank kan inrättas tillskottsfond för utvecklande bankensen en av
verksamhet. Sparbankens högsta ledning, principalerna, fastställer den rän-

skall erläggas på placering i tillskottsfond övriga placerings-ta, samtsom
villkor. Placeringar i tillskottsfonden under förutsättningarvissa risk-utgör
kapital och räknas därmed till det kapitalet. Tillskottsfonder före-egna
kommer endast i begränsat antal sparbanker.ett

En sparbanks soliditet kan stärkas med olikaäven reserveringar, kansom
i bokslutet med på föreståendegöras tanke utgifter Sådanaeller förluster.

reserveringar likställs under vissa förutsättningar med det kapitalet.egna
De dessutom i vissär utsträckning avdragsgilla i skattehänseende.

Bestämmelser kreditförlustreserverings likställighet med detom egna
kapitalet vid beråknandet soliditetsrelationen intogs i banklagama årav
1978. Det stod då klart sparbankerna svårthade öka detatt att egna
kapitalet i behövlig utsträckning, dåsärskilt i situationer sparbankernas
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rådande inflation.följdtillförbindelser ökat snabbt av
anskaffaenbartsin Soliditet inteförbättraEn Sparbank kan attgenom
vilka haranvarsdebenturer,också emitterakapital atteget utan genommer

Bankinspektionen harförbindelser.övrigapreferens bankensänsämre
ansvarsdebenturernatillstånd likställabeviljamöjlighet för viss tid attatt

halvatillstånd beviljas till högstSådant kanmed kapital.bankens egna
det kapitalet.beloppet av egna

utökasparbankernaförbetydligt lättareaffärsbankerna det än attFör är
aktiekapitalet.höjningskekapitalet. Detta kandet genom en avegna

Även kapital.till bolagetsreservfond, höraffärsbank har egnasomenen
reservfondsinökaförutsättningar skyldigaffärsbank under vissaEn är att
affärsbankvinstmedel skallöverföringmed vinstmedel. Vid sidan enavav

aktie-erhållits vid höjningenbelopp,till reservfonden överföra det avsom
värde.nominellaöverskrider aktiernaskapitalet och som

bankerandelskapitalet. DessagrundkapitalAndelsbankernas utgörs av
med medelreservfondenökaskyldigaunder förutsättningarvissaär att ur

årliga vinsten.den
de-reserveringar ärmöjligheter göraAffärs- och andelsbankernas att

bank-totalreformFinlandsparbankerna. l ärgäller för avensamma som
sparban-fråganbehandlassammanhangdettalagstiftningen aktuell. I om

möjlighetersparbankernaskapitalförsörjning. Det attkernas att an-anses
detframtiden förtill i göraräckaskaffa kapital inte kommer attatteget

på lika villkor.affärsbankernamedkonkurreramöjligt sparbankernaför att
möjlig-sparbankernasnödvändigt ökaPå bedöms detgrund härav attvara

anskaffa kapital.heter att eget
sparban-utgångspunktensparbankshåll sammanhangFrån i detta attär

så den bättreutvecklasbibehållas ochskall motsvararkernas särprägel att
fort-sparbankenSålunda börföretagsverksamhet.på modernkraven en
idkasyfte inte bara ärsärpräglat företag,sättningsvis attett varsvara

ocksåSparbanken börsparandet.också främjabankverksamhet attutan
delvis kunnaskall helt eller ägabibehållas företag. Ingenägarlöst enettsom

tillhörfond,kunnaskall placerare ägasparbank. Däremot separat somen
iockså bli delaktigakunnaskallplacerarekapital. Dessasparbankens egna

ochintressantskall blidetAvsiktenrörelsen ärden vinst, attger.som
sådan placeringså tillSparbankenriskkapital ilönsamt placera attatt en

ochavkastningdirektbåde i formvinstmöjlighetansluter sig genomaven
överlåtas.också kunnaPlaceringen börvärdeökning placeringen.av

FinlandSparbanksförbundet iutgångspunkter harenlighet med dessaI
sparbankerna.kapital föranskaffandeförslagupprättat egetett avom

grundfonder tillnuvarandesparbankernasförvandlasdetta förslagEnligt
sparbankenstillanslutninggrundfond ibildasgrundkapital. Vidare en ny

kanEnligt förslagetfrivilligt.sådan fond ärkapital. Inrättandet av enegna
stadgarsparbankensfinns ihärombestämmelsergrundfond inrättas omen

miljon mark.uppgår till minstoch bankens kapital enegna
grund-formfrån allmänheten iriskkapitalgrundfonden samlasI av

aktiekapitalaktiebolagsjämföras medkanfondsaktier. Grundfonden ett
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och placeringarna med aktieplaceringar. Karaktäristiskt för placeringarna
sålundaär de slutgiltiga,är har karaktärenatt riskplaceringar, möjligaärav

till marknadsprisatt ochtransportera avkastning, beroendeärger en som av
sparbankens resultat.

En sparbanks samtliga grundfondsaktier skall i princip grunda samma
rättigheter i banken. l stadgarna kan dock införas avvikande bestämmelser.

För insättarnas ställning och bibehållaatt trygga strukturen i sparbanker-
kapital föreslås grundfonden skall kunna såökasnas att den bliregna att

högst lika sparbankens övrigastor kapital, såvida inte bankin-som egna
spektionen särskilda skäl beviljar dispens.av

Av förmögenhetsrättigheterna de viktigaste,är till avkast-utöver rätten
ning, rätten vid fondemission få aktieratt till andelrätten isamtnya
sparbankens grundfond då banken avvecklas.

Grundfondens avkastning kan enligt förslaget fast, föränderlig ellervara
bunden till vinsten. Då det hör till det kapitalets för detta intenatur attegna

någon avkastninggaranteras bedömsräntenatur, det sista alternativet,av
bundenheten till vinsten, det bästa. Det grundfonden kangör attvara
förväntas bli intressant placeringsalternativ.ett

Beslut utdelning på grundfondsaktier fattas principalerna, på för-om av
slag styrelsen. Utdelning skall inte äga sparbanken inte uppfyllerav rum om
i lagen stipulerat soliditetskrav.

Ägarna aktier i grundfonden föreslås få vissa förvaltningsmässigaävenav
rättigheter. Av dessa deär centrala delta irätten valet principa-mest att av
ler, fårätten principalmöte sammankallatatt ett klandrarättensamt att av
bankens principaler fattade beslut i vissa fall.

I sparbankens stadgar kan intas bestämmelser vilka förvaltnings-om
rättigheter grundfondsaktierna skall förknippade med. Utgångspunk-vara

därvidär sparbankenten huvudregel böratt underkastad sinasom vara
stadigvarande kunders beslutanderätt. Den bör fortsättningsvis i främsta

insättarna, deponenterna,rummet styrd bank.vara en av
Deponenterna har enligt nuvarande regler vidrösträtt val principaler. Iav

stadgarna kan föreskrivas visst minsta belopp i depositionen förut-som
sättning för Irösträtt. genomsnitt krävs 2 500 mark.ca

Vid varje principalmöte väljs 13 principalerna. Rösträtt har, utöverav
deponenterna, återståendede 23 principalerna.av

Enligt det framlagda förslaget till irösträtt princip alla deponeratges som
eller placerat i sparbanken. Undantag gäller för debenturer. Deposi-pengar
tion och grundfondsaktie dock En förutsättningrösträtt. för förrösträttger
grundfondsaktie stadgarnaär innehåller föreskrift härom.att Röstetalet
skall i princip oberoenderöst placeringens och belopp. Ivara en artav
stadgarna kan dock minimigräns uppställas för erhållande rösträtt.en av

I sparbankens stadgar skall kunna bestämmasäven grundfondsplace-att
har större deponenterna,rösträtt än dock gångerhögst tio sårarna Förstor.

skall kunnaatt tillräcklig influensmöjlighet förtrygga deponenter-man en
bör dock majoriteten principalerna deponenter.na, av vara

Under arbetet med förslaget har särskilt beaktats nödvändigheten att
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bibehålla sparbankernas Samtidigt försökt åstadkommasärprägel. har man
skall sparbankernas förutsättningar utveckla sinett system, trygga attsom

rörelse.
Förslaget har inte lettännu till lagstiftning. Det f.n. oklartär när ett

genomförande ståndkommer till och hur lagstiftningen kommernärmare
utformas. Det har dock frånupplysts myndighetshållatt inteatt man accep-

benämningen grundfondsaktie beteckning på det föreslagnaterar vär-som
depappret.

Norge

Det kapitalet i sparbank grundfonden. Varjeutgörs sparbankegna en av
skall vid stiftandet sådanha fond på minst 500 000 kr. Ursprungligenen
tillskapades sparbankernas grundfonder inbetalning från kommunergenom
eller privatpersoner. De tillskjutit medel till grundfonden har ingetsom
inflytande sparbankens styrande på fallet beträffandesätt ärorgan som
aktieägare i affärsbankerna.

Sparbankerna kan inte det påöka kapitalet affärs-sättegna samma som
bankerna nyemission aktier. Sparbankerna har dock möjlighet attgenom av
vidga kapitalbasen k. ansvarligt lånekapital. Dettaatt tagenom upp s.
kan för övrigt affärsbankema Ansvarligt lånekapitaläven göra. skall
emellertid återbetalasi normalfallet och förräntas, oberoende sparban-av
kens driftsresultat.

Formellt gäller inte för de någotnorska sparbankerna lagstadgat kapital-
täckningskrav. Motsatsen fallet beträffande affärsbankerna.är Det har
dock önskvärt sparbankerna har kapitaltäckningansetts att mot-en som

det krav gäller för affärsbankerna. För dessa banker gäller attsvarar som
det kapitalet skall minst 6,5 förpliktelsema.utgöra procentegna av

Den norska regeringen har emellertid föreslagit sparbankerna skall iatt
formell mening underkastade kapitaltäckningskrav affärs-vara samma som
bankerna. En proposition härom har lagts fram och det förutsätts lagatt en
träder i kraft vid utgången år 1990. Saken dock inteär ännusenast av
avgjord.

Under år har sparbankernas genomsnittliga egenkapitalprocentsenare
sjunkit. Orsakerna härtill har varit sparbankerna expanderat starkt ochatt

driftsresultaten inte varit tillräckliga för möjliggöraatt avsättning till detatt
kapitalet. Den genomsnittliga egenkapitaltäckningen för de 50 störstaegna

sparbankerna vid utgången år 1986 %.4,8var av
Affärsbankerna har motsvarande kapitaltäckningsbehov harmen genom

bl. aktieemissioner kunnat förstärka kapitalbasen.a.
Genom denna möjlighet till riskkapitaltillförsel affärsban-extern anses

kerna ha konkurrensmässig fördel förhållandei till sparbankerna,en som
endast driftsavsättningar kan öka sitt kapital. Visserligen finnsgenom egna
möjlighet lånekapital,ansvarligt sparbankerna har endast iatt ta upp men
begränsad omfattning utnyttjat denna möjlighet.

I uppnåsyfte konkurrensmässigt lika ställning i förhållande tillatt setten
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föreslagit sparbanker-Sparebankforeningen i Norgeaffärsbankerna har att
grunnfondsbe-tillföras riskkapitalskall kunna utgeexternt attgenomna

tillriskkapitaltillskottkapital skallvis. Detta utgöra ett permanent spar-
kapital.bankens egna

stortinget. Detproposition antagitshar lett till ärFörslaget som aven
i kraft.lagen träderinte bestämt närännu

sparbankensgrunnfondsbevis skall fattasutställandeBeslut avavom
grunnfondsbevisOrdningen medledning, forstanderskapet. ärhögsta

för Sparbanken.frivillig
riskkapitaltillförsel grunn-viktigt för säkerställaDet att genomanses

marknad för värdepapper. En väldet etableras dessafondsbevis att en
detdetta skälandrahandsmarknad bedöms angelägen. Avfungerande anses
nå-uppställs dock integrunnfondsbevisen börsnoteras. Detnaturligt att

börsintroduktion sker.krav i lagen attgot
kapitalgrunnfondsbevisen skall kunna räknasFör egetatt som upp-

få dem inlöstavärdepapper endast kaninnehavare dessaställs kravet att av
grunnfondsbevisentillstånd. avseende jämställsI dettaefter regeringens

affärsbankerna.med aktier i
utgångspunktenförutsättsBeträffande bevisens juridiska attstatus vara

order-enkla skuldebrev ellernavnepapirer, dvs.de utformas somsom
grunnfondsbe-med innehavarnaskuldebrev. Detta sammanhänger att av

då nödvändigtfår representationsrätt i sparbanken. Detvis attanses
värde-få överblickså sparbankerna skall kunnaregistrering sker överatt

pappersinnehavet.
skallutformningen de villkordet gäller denNär närmare som varaav

standardisering,gradgrunnfondsbevisen förutsätts högknutna till en av
andrahandsmarknad.fungerandeåstadkomma välbl. för kunnaatt ena.

skallför hur bevisendärför möjlighet fastställa reglerRegeringen har att
utformas.

utformas efterpå grunnfondsbevisenavkastningReglerna mot-om
avkastningen,huvudsak innebär detsvarande regler för aktier. I räntan,att

sparbankensårsöverskott. härom fattasBeslutknyts till sparbankens av
räken-förhållande till sistförflutnaforstanderskap. Endast överskott i

får fast-intefår utdelas. Vidare gäller detskapsårs fastställda resultat att
banksed och medförenligt med godhögre vadställas ärränta än somen

norska till-och förväntade förluster. Denbeaktande inträffadeav senare
sparbank intekunna föreskrivakredittilsynet, skallsynsmyndigheten, att en

försvarligt.detta inte kanfår på grunnfondsbevisbetala ränta ansesom
huvudregelnaktier affärsbankernamed vad gäller i ärI likhet attsom

tillstånd.får regeringensinte skenedsättning grundfondskapitalet utanav
fall.endast i extraordinäraSådant tillstånd kommer lämnasatt

grundfondskapitalet det möjligthöjning ägarnaVid är att avgeav
principertill nyteckning enligtgrunnfondsbevis företrädesrätt mot-som

i affärsbank.gäller för aktieägarevadsvarar som
representationsrätt iochgrunnfondsbevisInnehav röst- spar-gerav

olikaforstanderskapet. Redan idag harbankens styrande gruppe-organ,
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ringar inflytande avseende. enligt hittills gällan-i detta Deett grupper som
sådantde har inflytande nämligen kommunalt valda,regler ärett tre,

för insättarna och arbetstagarrepresentanter. Innehavarnarepresentanter
alltsågrunnfondsbevis blir fjärde gruppering med ochröst-av repre-en

sentationsrätt. Denna skall ha 14 platserna i forstanderskapet iavgrupp
likhet med de övriga grupperna.

I skattehänseende gäller investeringar i grunnfondsbevis skall lik-att
upprätthållaställas med aktieinvesteringar. Detta nödvändigt för attanses

konkurrens lika villkor mellan sparbanker och övriga banker.en
Möjlighet finns i princip införa äganderätts- och rösträttsbegräns-att

ningar. Beslut härom fattas respektive sparbank. De regler skallav som
gälla i detta avseende inte fastställda regeringen. De begräns-är ännu av
ningar kan bli aktuella utländska medborgares och andraärsom ex.
grupperspersoners förvärva grunnfondsbevis. Avsikten ärrätt att att

så långtreglerna det möjligt skall med vad gäller förär överensstämma som
aktier.

Förbundsrepubliken Tyskland

såledesI Tyskland har bankerna inte endast sparbanker möjlighet att- -
skuldebrev.utöka det kapitalet emission konvertibla Av-egna genom av

består påkastningen bonus baserad bankens resultat.ränta ärsamtav som
för ban-De konvertibla skuldebreven skattemässigt fördelaktigaär sett

avdragsgilla.kerna de betraktas driftsutgift och därförattgenom som

Förenta Staterna

årGenom lagstiftning infördes 1974 kan motsvarigheten till sparban-som
utbjuds aktiernakerna i Förenta Staterna omvandlas till aktiebolag. Primärt

till insättare omsättningsbara teckningsrättig-och anställda i form ickeav
fåheter. införts hindrar aktieägarna del det ackumule-Regler har attsom av

rade egenkapitalet i sparbankerna vid likvidation.en
förutsättning sparbankenEn för omvandling till aktiebolag normaltär att

i fråga i hänseende Under år har emellertidfinansiellt solid.är senare
dåaktiebolag i sådana situationer de varitsparbanker konverterats till

förlustbringande. omvandling till aktiebolag då motiverats medEn har
bl. möjligheten kostnadsbesparingar och avsikten ändra verksam-till atta.
hetsinriktning.

Italien

aktieliknandemöjligheter emitteraSparbankerna i Italien har vissa att
Avkastningenbetydelse kapitaltäckningshänseende.värdepapper har isom

värdehandlingarna omsättnings-beroende sparbankens resultat och ärär av
får överstiga sparbankens acku-bara på Dessa medelstillskott intebörsen.

mulerade reserver.
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Innehavet nämnda värdepapper visst rösträttsmässigt inflytande iav ger
sparbankens ledningsorgan. De medlemmar i dessa påutsesorgan som
detta skall dock alltid i minoritet.sätt vara

Endast sparbank har företagit emission skuldebrev ifrågavarandeen av av
slag. italienskaDe erfarenheterna, såvitt marknadsföring och börs-avser
reaktioner, därförär sparsamma.

Storbritannien

genomgåttSparbankerna i Storbritannien har sedan mitten 1970-taletav en
kraftig strukturförändring. Antalet sparbanker har sedan denna tidpunkt

frånminskat 20 till Sparbankerna har börjat konkurreraallvaröver
med övriga banker. har rättsligt inneburit problem eftersomDetta sett en

såsomsparbank självägande institution enligt lagstiftning endast fårengelsk
ändamålskaraktär.bedriva verksamhet allmännyttig därför inteDet ärav

tillåtit för självägande institution i åtutsträckning sigägnastörreatten
förvärvsmässig verksamhet.

syfte möjligtI det för sparbankema bedriva professionellgöraatt att en
bankverksamhet har med stöd lagstiftning dessa omvandlats till aktie-av ny
bolag, inordnatsvilka i koncern. Genom denna lagstiftning har sparban-en
kerna underkastats lagstiftningen för övriga banker och deras tidigare rätts-
liga särställning har därigenom upphört.

Avsikten med lagstiftningen har varit för sparbankema skapa klarareatt
och ansvarsförhållanden. Vidare möjligheter tidigareägar- större än attges

detutöka kapitalet för täcka kommande behov. Detta kan iattegna
fortsättningen ske nyemission aktier.genom av

Omvandlingen årtill aktiebolag skedde under 1986. I samband därmed
introducerades sparbankema börsen. från sidaIntresset placeramas har
varit stort.

Genom omvandlingen till aktiebolag den lagstiftningen fårenligt nya
aktietecknarna del sparbankernas samlade Aktiekapitalet skallav reserver.
stärka den sparbankskoncernens finansiella ställning och den ökadenya ge
kapitalresurser för kommande expansion. Sparbankernas kunder och an-
ställda har haft vidföreträdesrätt vid aktieteckningen. Stor vikt har lagts att

nåförsöka möjliga bestämtspridning aktierna. Man har därförstörsta attav
ingen aktieägare under de första fem åren får %5 aktiema.äga änmer av

årEfter dessa fem %.15är gränsen

Österrike

Österrikel har framlagts lagförslag det möjligt förskall göraett som
sparbankshållsparbanker omvandlas till aktiebolag. Från har dockatt

önskemåletuttryckts i första hand hålla självägande organi-fast vid denatt
sationsformen. Sparbankerna har därför föreslagit möjlighetde skallatt ges

utställa bevisform skall till andel i vinst.rättatt en av som ge
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Sammanfattning

mindre akutkapitalförsörjningsfrågan ellermångaI länder är ett pro-mer
utvecklade länder harsamtligaIblem för sparbankerna. nära man,nog

sparbankerna bevaramöjligt försåvitt lösning detkänt, valt gör attsomen
två Förentaställning i övrigt. Endastsin Organisationsform och unika stater,

övergått renodlad aktiebolags-tillStaterna och Storbritannien, har en
redan tidigareländer dock sär-konstruktion. Sparbankerna i dessa var

i Norden.få med sparbankernapräglade och uppvisade likheter
aktiebolagsbildning. DetformI Norden har i Danmark föreslagits aven

mening,fråga aktiebolag i vedertagenbör dock det inte ärnoteras att om
sparbankens samladenågon till del ieftersom det inte skall uppkomma rätt

visst inflytandelösningarFinland och Norge har valtsI ettsom gerreserver.
i Finland ochmåste i sparbankernai Därvid dockSparbanken. noteras att

liggerhaft inflytande. Detsedan tidigare harNorge olika ettgrupper
respektiveockså i grundfondsaktiersåledes linje härmed placerarnai att

inflytande.grunnfondsbevis möjlighet till visstges en

ikapitalförsöijning i dag och7.3.4.3 Behovet extraav
framtiden.

aktiebolag,association vid sidanEn sparbank särskildär typ av ex.en av
har inga ochförening. En sparbankhandelsbolag och ekonomisk ägare

§ andra stycketfå sparbankens vinst. I 1 kap. 1ingen deläger rätt att av
SBL föreskrivs:

stiftare eller andraändamål för dessEn sparbank har till rättatt, utan
främja sparsamhetfå i rörelsen,del den vinst kan uppkommaatt somav

med de bestämmelserdriva bankverksamhet i enlighetatt somgenom
denna och bankrörelselagen.meddelas i lag

årens snabba expansionSparbankerna under dehar valt senasteatt
inneburitbehålla marknadsandel. Detta harkreditmarknaden söka sin att

på fonderuppstått uppfylla de kravproblem har för sparbankerna att egna
och före-främstlagen ställer. Bankernas expansion har avsett person-som

expansion ochför kapitaltäckningskravet %. Dennatagskrediter vilka 8är
1969 årsflera förklaringar. Enmedföljande omstrukturering har är att

möjligheter för sparbankernasamordnade banklagstiftning öppnade att
på affärsbankerna avseende ochexpandera villkor person-samma som

1980-talensunder 1970- ochföretagskrediter. En sparbankernaär attannan
långa lånlyfta betydande tillkreditrestriktioner valde bortatt summor

möjliggöra sparbankerna konkurre-sparbanksföretag för förcentrala att att
grundar sig dock ide marknaderna. problemet blivit akutAtt nura nya

på på kreditmarknadenhuvudsak den snabba expansionen den svenskaatt
ytterligare incitament förefter de kreditpolitiska avregleringarna givit ett

kapitalkrävande place-bankerna till omstrukturering kortare ochmot mer
ringar.

sparban-Frågan fondkapitalet har inte varit aktuell förökningom en av



Bank278 SOU 1988:29

kerna tidigare, dels därför inte haft några problem med kapitaltäck-att man
ningen, dels därför sparbankerna från-till skillnad affärsbankerna -inteatt
haft något frånkrav visa hög soliditet. Sparbankernasägare att upp en
policy har varit till så mycket möjligt de skapadeatt attse som av resurserna
har kvar för arbeta i banken. Vid sidan ökningstannat att av reserv-av
fonderna har detta kunnat ske avsättningar till värdereglerings-genom
konton enligt skattelagstiftningens regler.

Avsättningarna till värderegleringskonto har dock inte lett till att spar-
bankerna har förhållandelägre andel beskattat kapital i till balansom-en
slutningen affärsbankerna. från framgårofficiell statistik SCBän Av att
sparbankernas balansomslutning åren frånmellan 1981 och 1986 har stigit
drygt 106 till 160 miljarder kr. Samtidigt har sparbankernasstorleken av
beskattade kapital frånvuxit 1,7 till 2,6 miljarder kr. Beräknas andelennära

det beskattade förhållandekapitalet i till balansomslutningen för vartav
åren,och erhålles serie med följande 1981-1986: 1,56,värdenett av en

1,65, 1,56, 1,56, 1,59, 1,63 %. Motsvarande serie för affärsbankerna ger
följande tal: 1,46, 1,37, 1,41, 1,51, 1,52, 1,46 %.

Balansomslutningen hos affärsbankerna årenför de aktuella har vuxit
från drygt 367 till 595 miljarder det frånkr., och beskattade kapitalet 5,4 till

miljarder8,7 kr. I de sistnämnda siffrorna ingår 3,0aktiekapital med resp
4,4 miljarder kr.

Härtill kan läggas sparbankerna också har andel obeskattadestörreatt en
förhållandei till balansomslutningen vilketaffärsbankerna,änreserver

naturligtvis kan användas för haftsparbankerna skulleargument attsom
möjlighet skatta fram för fonder.resultaten avsättning till Iatt mer av egna
sådant fall hade dock resultatutvecklingen blivit andelensämre attgenom
arbetande eget kapital i sparbankerna därmed hade varit lägre.

Flertalet de stårsparbankerna dock inför akut behovstora ett attav nu
öka det kapitalet för kunna fortsätta expansionen. Beräkningarattegna

gjorts Svenska Sparbanksföreningen kapitalutnyttjandet förvisar attsom av
från år år frånSparbankernas statistikgrupp 1982 till 1986 har ökat 70 till

% förlagslån. förlagslå-103 kapitalbasen, exklusive hänsynTar tillav man
något frånökningen mindre, 67 till %. mindre ökning82 Dennaärnen

beror påuteslutande mycket kraftig ökning förlagslånen under dessaen av
ar.

Den genomsnittliga kapitalutnyttjandegraden för de 20 sparban-största
kerna utgångenuppgick vid december 1987 till 96 % före bokslut. Häriav
inkluderas sparbank dispens utnyttjat möjligheten till extraen som genom
förlagslåneutrymme. förlagslånUndantas blir relationen mellanupptagna
kapitalkrav och kapitalbas 132 %. Jämfört med utfallet i december 1986,

årsvilket inte inkluderade 1986 vinstavsättningar, innebär det oför-ett
förlagslånenändrat läge inklusive fem procentenheter resul-sämreettmen

förlagslånen undantas. de 20 sparbanker,Av volymmässigttat om som
för 80 °o samtliga sparbankers balansomslutning, redovisar niosvarar ca av

stycken kapitalutnyttjanderelation överstiger 90 °o endastoch treen som
stycken ligger under 80 %. Reduceras kapitalbasen förlagslånför hamnar
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maximalt%. Med120 164mellan ochliggerTio dessa100 °o.19 över av
på °o.88100 °o hamnarförlagslånemöjlighetenutnyttjande gruppenav

kapitalkravsänkadärvid skulleförlagslåneupplåningDen gruppenssom
på 520 milj. kr.beloppåtta procentenhetermed ettmotsvarar ca

åskådliggörs rela-åren. HärdeutvecklingenvisasI diagram 7.1 senaste
kapitalut-fondkapitalfaktisktfonder ochkravettionen mellan egna -

framåt1986. Seråren 1980 tillundersparbankernanyttjandegraden -i man
föraffärsinriktningkapitalutnyttjandet medi tiden kommer somsamma

allvar-Utvecklingen ännui snabb takt. ärökafortsättanärvarande attatt
nämndakringspridningeneftersomenskilda sparbanker,mångaligare för

marginal mellantillfredsställandehaockså Förgenomsnitt är attstor. en
sparbanks-enligtsparbankkapital börtillgång tillpå ochkrav eget en

kapitalutnytt-överskridalång intesiktbedömninginternarörelsens en
på 80 %.jandegrad

kapitaltillskottbehovframgår sparbankernassagdadet externtAv att av
Sparbanksför-kapitaltäckningskravet ärframtiden klaraför i stort.att

för deriskkapitalbehovgjorteningen har över externtavprognosen
förskjutningförsiktigarenågotantagandeåren. Medtionärmaste enom

medochtioårsperiodendenplaceringarkapitalkrävande närmastemot mer
kapitaltillskottkommande behovBanksSparbankernastillhänsyn avtagen

eventuella effek-bestämmelserstillkommandeochtillhänsynutan nyamen
behovsparbankernashar externti framtiden,på storlekkravets avter

statistikgruppenKapitalutnyttjandegraden iDiagram 7.1

1980-1986
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kapitaltillskott under framförliggande tioårsperiod beräknats 7-9 miljar-till
der kr. fördelat på förlagslån och garantikapital. Prognosen naturligtvisär
tillkommen under betydande osäkerhet ändåtorde enligt Sparbanks-men
föreningen någorlunda god bild det aktuella behovet.ge en av

förslagz7.3.4.4 Sparbanksföreningens

Sparbanksföreningen hemställde finansdepartementet deni skrivelse tillen
22 sådan SBL kunde tillföras1985 ändring Sparbankattmars om en av
riskkapital utifrån, då för upprätthålla sparbanksdet erfordrasäven att

enligt föreningen iverksamhet. Bakgrunden till denna framställning var
korthet följande.

Sparbanksföreningen det omöjligt för sparbankernakonstaterar äratt
såvidaupprätthålla och marknadsambitioner intenuvarande tillväxtatt

erhållafårsparbankerna i likhet med andra bankinstitut möjlighet att
påkapitaltillskott utifrån. fortsatt expansion och konkurrens likaEn

på mångavillkor med övriga banker och med finansbolag ställer krav
möjligheternasparbanker öka kapitalbasen. Genom de begränsadeatt

öka kapitalbasen vinstmedel inte minst efter avsättningmedatt egna -
således kapitaltill vinstdelningsskatt krävs det tillskottexterna egetav-

för sparbank godtagbart skall kunna fullgöra sin samhälls-sättatt ett
sparbanksföreningens uppfattning beror intenyttiga funktion. Enligt

på bristande aktivitet lönsamhetsparbankernas situation och utanegen
nivå Vidaresparbanksresultaten väl i med affärsbankernas.är numera

det enligt ekonomisk realitet i allföreningens meningär öppenen
framgångsrika i synnerhetmarknadsekonomi effektiva och företag,att

måste medunder expansion, komplettera sin kapitalgenereringegen
Önskarutifrån. bibehålla oberoendekapital sparbankerna somman

utifrånföretagsform måste följaktligen möjligheter till kapitaltillförsel
skapas.

bildandeMöjligheten för sparbank öka sitt kapitalatt eget genom aven
Sparbanksföreningens förslaggarantifond finns redan i SBL.sagtssom

föreskrivnainnebär borttagande det i lagens nuvarande utformningett av
upprätthållapå får påkallatkravet garantifond inrättas det förär attatt om

innehåller praktiska reglersparbanks verksamhet. För övrigt förslageten
dennahur sparbank skall tillväga önskar använda signär avom en man

möjlighet.
Tillskott kapital skall enligt förslaget ske särskilda insatser tillav genom

garantifond. Beslut tillskott skall fattas sparbanksstämma. För varjeom av
tillskott skall sparbanken utfärda garantifondsbevis. På garantifonds-ett en
insats utgår enligt förslaget enligt deränta villkor sparbanksstämmansom
beslutar. Innehav garantifondsbevis innebär inte någon till inflytanderättav
i Sparbanken, inte heller medför innehav någon del i sparbanks vinst.ett
Ränta skall inte betalas vinsten till följd härav inte skulle förräcka tillut om

täcka de belopp till vilka grundfondatt eller garantifond uppgå.skall

:Förslaget finns i sin helhet intaget bilagasom nr
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i skyldig-begränsningytterligarevidare beslutaSparbanksstämman kan om
sparbankenstillutbetalningen med hänsynheten utbetala räntaatt om

principGarantifondsbeviset iaffärssed.strida god ärresultat skulle ettmot
intagitshar dockI förslagetdvs. det kan inteevigt sägas enupp.papper,

från sparbankensoch inlösasgarantifondsbevis kanregel sägasatt uppom
Bevisetskuldebrev.har formen är över-sida. Garantifondsbeviset ettav

garantifondsbeviset skallstår fritt bestämmalåtbart. sparbankenDet att om
order. Sparbankellereller till vissviss till innehavarenställas till manman,

garanti-inte förvärvakan enligt förslagetsparbanksanknutet företageller
uppträda k.skallföreslås gälla för företagfondsbevis. Undantag som s.som

enligt förslagetsådant företag skallgarantifondsbevis. Ettförmarket maker
garantifondsbevisen.hålla marknad förtillstånderhålla särskiltkunna att

omarbetningockså förslag tillkomplettföreningens förslag ingickl ett av
SBL.lagtexten i 5 kap

hittillsvarandeKreditmarknadskommitténs7.3.4.5
fråganbehandling av

12beslut denremissbehandlades. IframställningSparbanksföreningens
jämte remissvarenframställningenregeringendecember 1985 överlämnade

behandling.kreditmarknadskommittén förtill
lämpligtmöjligt ochKreditmarknadskommittén fann det inte att separera

Emellertidhuvudsak.överväganden ifråga från kommitténsdenna var
tillfälligfannså akut kommitténsparbankerför flerasituationen att en
finans-november 1986 tillpromemoria den 20lösning nödvändig. I en

efterbankinspektionendärför pröv-föreslog kommitténdepartementet att
fickkapitalbasenbank ikunna medgevarje särskilt fall skullening i att en

Tillstånd skullefonderna.förlagslån till 150 % demedräkna av egnaupp
Sådanaansågs föreligga.skälfå synnerligaendastenligt förslaget ges om

ingåendebanken prövat öv-förelåg enligt kommittén,synnerliga skäl om
utnyttjat dessa ochgradoch i rimligkapitalanskaffningriga möjligheter till

kapitaltäckning. Enpåkravuppfylla lagensandra möjligheter för att spar-
åtgärder iextraordinärabehöva vidtahänseende intebank skulle i detta

Bankinspektionen borde prövaförhållande bankinstitut.till andra att ge en
få utnyttja denendast delviskapitaltäckningshänseendesparbank irätt att

således automatisktTillståndet inteförlagsupplåningen. bordeytterligare
fåfonder skulle°oförlagsupplåning till 150innebära att egnaavupp

sparbanksstämmatillbordeinräknas i kapitalbasen. Hänsyn tas omex.
skallvinstdispositiondåhållas tid, beslutinom kortskulle komma att om

fattas.
198687:142proppropositionföranleddeKommitténs förslag somen

be-juli 1987. Denträdde i kraft den 1riksdagen. Lagen nyaantogs av
§i 2 kap. 9 BRL.tilläggstämmelsen infördes ettsom

inågra motionerväcktespropositionennyssnämndaanledning denI av
lösningenföreslagnapåpekades den198687:N172riksdagen. motionI att

regelndenföreslogsrestriktioner. Detomgärdades onödiga att nyaav
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borde generellt tillämplig. De igöras propositionen påuppställda kraven
bankinspektionens medgivande och synnerliga skäl förutsättning försom
tillämpningen den regeln borde enligt utgå.motionenav nya

Motion l98687:N173 behandlade förhållande. Motionärernasamma
framhöll sparbankerna vinstdispositioner kan planera föratt genom en
långsiktig uppbyggnad kapitalbasen. Det föreslagna dispensförfarandetav
kunde medföra risk för bankinspektionen skulle komma elleratt att styraen
i påverkafall sparbankernas kreditgivning, vinstdispositionervart och ex-
pansion. Förslaget i propositionen kunde också, enligt motionärerna, med-
föra orättvisa de sparbanker har fört försiktig politikgentemot som en mer
och därför inte skulle påräknakunna dispens. För lagstiftningenattnu
skulle bli konkurrensneutral yrkades den föreslagna regeln skulleatt ut-
formas generellt medgivande.ettsom

Näringsutskottet avstyrkte motionerna. bådaFörslagen i de motionerna
ansågs innebära mycket betydande reduktion de kapitaltäckningskraven av

Någragäller. utredningsresultat skulle kunna intäkttill försom tasnu som
sådan åtgärd förelåg enligt utskottet inte. sådanEn minskning kapital-en av

täckningskravet motionärerna yrkade påverkaskulle konkurrensför-som
hållandena på kreditmarknaden, eftersom finansbolagen inte omfattades av
den föreslagna regeln. Utskottet fann därför dispenssystem dagensi lägeett

den enda lösningen, ville bereda lättnad för de sparbanker,vara om man en
hade ansträngd kapitalsituation.som en

l ytterligare motioner fråganhar sparbankernas kapitaltäcknings-tre om
upp.problem tagits motionI 198586:N250 krävdes Sparbanksförening-att

förslag till lösning frågan inte skulle behandlas kreditmarknads-ens av av
kommittén i särskild ordning. Utskottet avstyrkte motionen på-utan men
pekade förutsatte kommittén behandlade frågan medatt störstaattman
skyndsamhet. I motion 198586:23 föreslogs sådan ändring SBL atten av

riskkapital kunde tillföras sparbanks garantifond och i motionexternt en
198687:N279 begärdes uttalande riksdagen sparbankernasett attav om
kapitalförsörjning borde ordnas så sparbankskonstruktionen kunde bi-att
behållas. Utskottet ansåg i sin behandling motionerna de frågorattav
motionerna rörde tillgodosågs det utredningsarbete pågick samtgenom som
föreslog motionerna skulle lämnas åtgärd.att utan

7.3.4.6 Redan framförda invändningar förslagetmot

Svenska sparbanksföreningens framställning remitterades finansdeparte-av
till 28, instanser 9 instanser tillstyrkte 10och avstyrkte för-mentet varav

slaget. De 10 avstyrkande instanserna utgjordes Hovrätten för Västraav
Sverige, Kammarrätten i Stockholm, Sveriges Riksbank, Näringsfñhetsom-
budsmannen, Svenska Bankföreningen samrådi med PKbanken, Sveriges
Föreningsbankers Förbund, Sveriges Industriförbund, Svenska Handels-
kammarförbundet Finansbolagens Förening.samt

Invändningarna förslaget anknöt främst till det ansågs stridamot att mot
sparbanks associationsform och ändamålsbestämmelse och garantifonds-att
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ifrågasattesVidarelån kapital.äktahade formentillskott än egetettavmer
konkurrensneutralitetssynpunkt.frånförslaget

ändamålsbestämmelseassociationsform ochSparbanks

från princi-radikaltFörslagetansåg bl. följande. ärHovrätten avstegetta.
garanti-sparbankkraft. Harskallsparbank växa gett utatt av egenpen

tillmed hänsynbedriva sin rörelsemåste sparbankfondsbevis att utom-
garantifondsbevis vill ha högpå förvärvatstående vinst. Deställer krav som

indirektkanrörelseinriktning. Depåverka bankensförsökeravkastning och
kundedetifrågasatte vidarefå sparbanker. Hovrätteninflytande över om

grundläggandefrånsamhällsintresse görsatt avstegettvaraanses
sud-sparbankaffärsbank ochmellanvarigenomsparbanksidéer gränserna

das ut.
frångående princi-ansåg i praktikenförslagetKammarrätten ettatt avvar

ställ-Kammarrättenenskilt vinstintresse.drivassparbank skall utanattpen
fåändamålsbestämmelsen skulle rubbas.de frågan om

erhållabeträffande möjlighetskillnadernapåpekadeRiksbanken attatt
form.associationsrättsligaförklarades sparbankernaskapitaleget av

överensstämmelse medstod ifrågan förslagetställde indirektNO om
vinstintresse.ej enskilt1955:416 sparbanker§dåvarande i lagen1 om

förslagetansåg sparbankPKbankenBankföreningen och att gesgenom
verksamheten tillförsöverskottassociationsrättsliga inslag att avgenomnya

sparbanker-Med hänsyn tillavdragsgilli formintressenter ränta.externa av
associationsformverksamhetsområde derasochgrundidé, deras syntesnas

ansågsaktier. Detliknandemarknadspapperlämpligt införadet mindre att
bytersparbankernalösningsökalämpligare attatt genomex.en annan

associationsform.
aktier taladeförslaget medansåg analogin iIndustriförbundet bl. atta.

tilltillskottmedges deminflytande bordenågon formför genomatt somav
garantifondskapitaletAlternativt borderiskkapital.bidrar medgarantifond

fåsåledes i sin helhet utgörakapital ochfullt få betraktas egetut som
fond.kapitaltäckningsgrundande

förfrämmandeansågHandelskammarförbundet förslagetatt spar-var
bankform.bank som

lånFrågan garantifond enligt förslaget ellerutgör egettillskott tillom
kapital

skillnad föreliggeransåg följande. En viktigPKbankenBankföreningen och
beslutargarantifondsbevis. Huvudmännenaktier ochemissionmellan av

tillskjutitfrån aktiebolaget kan deskillnademissionen, dvs. till somom
aktiekapitalhybrid mellanGarantikapitalkapital delta i beslutet. är en

garantifondstillskotteninnebördenlån. Så verkligalänge den äroch att
det inteutlånat kapital till Sparbanken kanbehandlas attaccepterassom

kapitaltäckningsgrundande.skallsådant kapital i sin helhet vara
Från avkastnings-anförde följande.Föreningsbankers FörbundSveriges
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synpunkt garantifondstillskottär jämställa lånatmed kapital, till skillnadatt
från såväl medlemsinsatser förlagsinsatser, på vilka garanterad räntasom
aldrig kan utgå. För förbundet denna skillnadär avgörande. Om avkastning
på kapital kan kapitalet svårligen betraktasgaranteras lånatänannatsom
kapital.

Finansbolagens Förening anförde följande. Sparbank skulle få utge ga-
rantifondsbevis på ungefär affärsbankersätt tillämpar vid ut-samma som
givning aktier, dock med bl. den skillnaden innehavare garanti-av atta. av
fondsinsatser inte kan delta i beslut vid sparbanksstämma på sättsamma

aktieägare i bl. bankaktiebolag. Garantifondsinsatserna förefallersom a.
därför i praktiken sedvanligt lånutgöra till sparbank. Förslaget kan
tillstyrkas modifieringar. Avkastning på garantifondstillskottutan kan inte

garanterad måste beroendegöras resultatet.utanvara av

Frågan lönsamhetom

Bankföreningen och PKbanken påpekade det lönsamhetskrav, idagatt som
åvilar sparbank, kommer sänkas på garantifondsbevisräntaatt ärom av-
dragsgill. Endast skattemässigt avdrag medges behålls kravet påom att
sparbank skall vinstgivande.vara

Finansbolagens Förening ansåg förslaget minskar sparbankens vinst.att
Vidare sänks enligt föreningen det lönsamhetskrav desom genom nuvaran-
de fonderingskraven åvilar sparbank.en

Frågan konkurrensneutralitetom

Kammarrätten ansåg bl. förslagets skatterättsliga konsekvenser bordeatta.
utredas.

Riksbanken anförde det för sparbank absolutär nödvändigtatt enligt
gällande lagstiftning avkastning på garantifondsbevisenatt skattemässigtär
avdragsgill. Om sparbank skall få riskkapital enligt förslaget aktualiseras
frågan de andra två bankgrupperna också bör beredas likartade möjlig-om
heter.

NO ansåg frågan konkurrensneutralitet mellan bankgruppernaatt om
behövde bredare belysning.en

Bankföreningen och PKbanken anförde följande. Föranleder förslaget
lagstiftning måste beaktas den konkurrenssnedvridning uppkommersom

den skattemässiga behandlingen påräntan garantifondsinsatser.genom av
Lika behandling skall föreligga. Antingen skall avdrag inte medges spar-
bank för eller ocksåräntan bör bankaktiebolags utdelning avdragsgill.vara
Godtas förslaget bör också affärsbank få lån på villkor motsvarandeutge
dem föreslås för sparbankerna och med behandling fullt kapital-som som
täckningsgrundande kapital.

Industriförbundet anförde bl. följande. De villkor föreningen före-a. som
slår framstår inte konkurrensneutrala. Det inte rimligtär räntansom att
skall avdragsgill tillskott till fårnär garantifond ske i syfte möj-vara att
liggöra expansion. Likheten mellan å sidan garantifondstillskott åochena



Bank 285SOU 1988:29

kostnader fördraaktieemission talar förandra sidan rätten attatt av
Annell-avdrag.garantifondsränta begränsas till k.s.

avstyrkande bl.förHandelskammarförbundet anförde skäl atta.som
därige-konkurrensbetingelserna bl.iförslaget inrymde skillnader a.nya

avdrags-riskkapitaltillskottfå finansierasparbank skulleatt genomnom en
står banker till buds.inte andragilla möjligheträntor, somen

överväganden7.3.4.7

så konkurrens-arbete skapamålen för kommitténsEtt de främsta är attav
på kreditmark-för de olika institutenmöjligtneutrala förutsättningar som

lagstiftarenbanklagstiftning harårs samordnadeAlltsedan 1969naden.
arbetsförut-på likabankinstituten skapade olikainriktat regleringen attav
utsträckningmöjligamed iårs banklagstiftning,sättningar. 1987 största

också uttryck för denna strävan.rörelseregler, är ettgemensamma
väsentligtsparbankernaKreditmarknadskommittén utgör ettattanser

harSom tidigarebankmarknad.koncentrerad svenskinslag alltmeren
situ-medförtutvecklingsskedeframgått kreditmarknadens expansivahar en
medkonkurrerasvårigheter sparbankernauppstår föration där det attstora

utifrån. Enligt kom-tillåts riskkapitaltillföraövriga institut de inte attom
möjlighetsparbankernamitténs mening det angeläget attär att nu ges en

kapitaltäckningshänseende skall utgöraerhålla riskkapital, iexternt som
kapital.eget

står tilllösningargenomgången visar flera olikaDen internationella att
skallriskkapitaltillskottfrågan dettahurbuds det gällernär externaom

svenskadenutgångspunkt härvidlagåstadkommas. Kommitténs är att spar-
erhållandeförskall anvisa formernaförsta hand självbanksrörelsen i av

dennamodell för lösningensparbanksföreningensriskkapital. Svenska av
såvida inte allmännafråga kommitténs meningbör därför enligt accepteras

konkurrensneutralitetskyddsintressen ellerfrågaöverväganden i om ex.
utgångs-frånalltså dennagranskasFöreningens förslag börtalar däremot.

punkt.
föreslagna till-sikte detförslagetinvändningEn viktig attmot tar

Enligt förslaget harkapital.kanlån och därför inteskottet utgörautgör eget
dock iGarantifondsbeviset ärskuldebrev.garantifondsbeviset formen ettav

garanti-bakomTankendet kan inteprincip evigt dvs. sägasett upp.papper,
medförenatförslag det skallföreningensfondsbeviset dock enligtär att vara

utfäst ränta.en
kommit-enligtkapitali begreppet eget ärDe väsentliga egenskaperna
fullstän-företagssynpunkt denfråndet utgörmening generelltténs attrent
ochfrån sidaouppsägbart placerarensdetdiga företagarrisken, attäratt

stårsådan i goddefinition överensstäm-garanterad. Enavkastningen inte är
den k.inomövervägandeninternationella ägtmelse med de s.rumsom

10-gruppen.
garanti-konstruktionenföreslagnaSparbanksföreningen ärEnligt den av

Garantifonden skall emeller-sida.från placerarnasfondsbevis ouppsägbara
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tid kunna nedsättas efter beslut banken. Detta förutsätter dock iav -
motsvarighet till vad aktier förbehållgäller detta intas iattsom om-
reglementet.

Möjligheten emittera inlösningsbara §aktier regleras i 6 kap ABL8att
och i 6 kap §8 BAL. Denna möjlighet förutsätter särskilda bestämmelser i
bolagsordningen. Det föreskrivs i bolagsordningen förbehållkan inatt tas

aktiekapitalet kan ned inlösen aktier, dock inte undersättasatt genom av
minimikapitalet. Förbehållet skall ordningen för inlösningen och in-ange
lösningsbeloppet eller grunderna för dess beräkning. I aktiebreven skall

förbehåll inlösen. Genom den publicitet sker i samband medanges om som
bolagsbildning och nyemission förbehållet bli känt för allmänhetenanses
och bolagets blivande borgenärer kan risken för de till följdpröva att av
förbehållet kan få otillräcklig säkerhet för sina fordringar. Av hänsyn tillen
borgenärerna kan inlösningsförbehåll införs ändring iett som genom
bolagsordningen inte tillbakaverkande kraft. alltsåDet kan inte gällages
beträffande tidigare tecknade eller utgivna aktier.

Dessa regler i alltsåABL har överförts vilkettill BAL, innebär att
affärsbankerna har möjlighet emittera redan frånaktier början äratten som
avsedda inlösas vid viss tidpunkt. inteDetta utgöraatt en senare anses
något hinder aktiekapitalet frågai räknas kapital.mot att egetsom

Som redan bör tillskott fåkapital inte uppsägningsbartangetts av vara
från placerarens sida det skall kapital. Det enligtäregetom anses som
Sparbanksföreningens förslag fråga uppsägningsbarhet frånenbart ban-om
kens sida. Kommittén har det rimligt sparbankerna härvidlag skallansett att
ha möjlighet affärsbankerna.samma som

Möjligheten ned garantifonden börsätta liksom för närvarandeatt -
gäller för nedsättning aktiekapitalet kringgärdad noggrantav vara av-
angivna restriktioner. Nedsättning sålundaskall endast få komma i fråga om

utanden kan ske för bankens kapitaltäckning. Ordningen för in-men
lösningen måste redan garantifondsbevisen emitteras. Dennanäranges

Inlösningeniordning framgåskall reglementet. kan tänkas ske enligtav en
fullständig amorteringsplan år-garantikapitalet nedsättsattex. genom
ligen inlösen garantifondsbevis intill Ordningenvisst belopp. förgenom av
inlösningen ocksåkan bestämmas på amorterings-sätt änannat genom en
plan och där sparbanksstämman i stället tillerkänns viss beslutanderätt om
nedsättning föreskrivs i reglementet. Förbehållet måstei reglementetsom

inlösningsbeloppet eller grunderna för fårdess beräkning. förut-Detange
sparbanken i emissionsprospektetsättas de tänkta förutsättningar-att anger

för inlösen.na
En ytterligare viktig förutsättning redan avkastningenär angetts attsom

inte bör garanterad. Mot denna bakgrund framstår det mindrevara som
lämpligt tanken bakom förslaget i garantifondsbevisatt som synes vara- -
på förhand utfästa viss utgå, såvidaalltid skall vinstmedelränta översom
huvud finns tillgängliga. Lämpligare påavkastningentaget attsynes vara
garantifondsbeviset bestäms sparbanksstämman i efterhand. Denna kon-av
struktion hindrar givetvis inte sparbank i emissionsprospektatt avger en
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på motsvarande skerstorlekavkastningens sättavsiktsförklaring somom
vid aktieemissioner.

med dejämförelsedet intressant1detta sammanhang kan göraatt envara
kon-Svenska Handelsbanken. Dessautgivits ärindexaktier harsom av

aktieserie ochbildar särskildpâ Indexaktiernastruerade följande sätt. en
medår år förändras i takt konsument-vilken förhar fast grundutdelning,en

prisindex.
utdelning utgickunder 1977 ochaktierna ägde höstenInbetalning rumav
sig därvid ban-emissionsprospektet utfästegången år Redan iförsta 1978.

nyemissionenpå °o. vidgrundutdelning 6,25 Kursenken betalaatt varen
indexreglerade utdelningtill sinindexaktier125 kr. innehavarna rättägerav

alltsåindexaktier kantillUtdelningenföre stamaktieägarna. ägarna av
möjlighet betaladå inte längre harfara först den dag, bankenkomma i att

inträffat.aldrigDetta harnågon till sina stamaktieägare. ännuutdelning alls
Ägarna säker. Detbetrakta sin utdelning ärtill indexaktier kan därför som

år utebli harnågot skulleså, utdelningen ägarnadessutom att avom
stamaktie-få utdelningen föreår retroaktivtindexaktier rätt utatt ett senare

varje in-motiverautdelningföreträdesrätt tillDenna attägarna. anses
dexaktie endast medför 110 röst.

ochpå indexaktiernaavkastningen de beskrivnaJämförelsen mellan ga-
bådaavkastningen ihandenrantifondsbevisen för sparbank vid attger

framstårändå relativt säker.fallen inte kan garanterad somsom menanses
kapitalet intebör dock inte medföra det satsadeDetta egetatt anses som

bildatsaktiekapitalocksåkapital. sammanhanget kanI attnoteras som
sin helhetaktier ifrån inlösningsbarautgivande redan börjangenom av

räknas aktiekapital, dvs. kapital.egetsom
iförslag detSparbanksföreningensinvändning ärEn attmot grun-annan

står idärför inteassociationsform och över-den förändrar sparbankernas
ingen har§ där det stadgas rättensstämmelse med 1 kap. 1 SBL, attatt

rörelse.i sparbanksdel den vinst uppkommerav som
får innehavarefrån den norska,skillnad utländska lösningar,Till avex.

inflytandeframlagda förslaget inget övergarantifondsbevis enligt det spar-
dehar framförtstidigare diskussionenbankens rörelse. I den att som

på-därför försökeravkastning ochgarantifondsbevis vill ha högförvärvat
förvärvarenTill detta börrörelseinriktning.verka bankens sägas ettatt av
erhålla avkastningmening endast skallgarantifondsbevis enligt kommitténs

på vilket deltagarnabeslut. Detefterhand enligt sparbanksstämmans sätti
för innehavarnapå innebär garantisparbanksstämma attutses avenen

intestämmodeltagarnafår korrekt behandling. Attgarantifondsbevis en -
i sakennågot ekonomiskt intressefrån harskillnad aktieägaretill eget-

avkastningmarknadsmässigskickade bestämmatorde dem välgöra att en
på garantifondsinsatsen.

förnågon ovillkorliginnebär inte ägareDen diskuterade lösningen rättnu
tillinskränksfå sparbankens vinst. Derasgarantifondsbevis del rättatt avav

sparbanksstämmanfå på efter de kriterieravkastning sin insatsatt som
fastställandet avkastningen intevidbestämmer. Sparbanken bör varaav
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bunden någon särskild formel. Vad få delrättav sagts att taovan om av
sparbankens vinst kan inte hindra avkastningen bestämsattanses som
bonus i förhållande till sparbankens vinst.satt Det kan det intenoteras att

strida §1 kap. 1 SBLansetts resultatandelssystemmot för anställdaatt
införts för sparbankerna jfr 198687:12, 1.prop. s.

En ytterligare invändning i detta sammanhang innebär eftersom inne-att
havare garantifondsbevis inte någothar inflytande bankens rörelseöverav
borde garantifondskapitalet inte fullt betraktas kapital. Somut egetsom
framgår kommitténs nämnda utgångspunkt för bestämmande be-av av

kapital detta kriterumgreppet inte behövaeget uppfyllas. Invänd-anses
ningen utgår från förutsättning insats kapital frånskeratt ägare,egeten av

därigenom rätt inflytandeutöva associationen.över Ensom attges spar-
bank saknar Inflytandefrågornaägare. har därför pålösts Medsätt.annat
den utgångspunkt ifrågavarande kritiker har skulle egentligt riskkapitalsom
aldrig kunna tillföras den associationer saknartyp Sparbanksägare.av som
grundfond skulle då inte heller kapital.utgöra Det kan påpekaseget att

kapitalgarantifond inte innebär någon nyordningeget densom utan att
redan existerar i gällande lag. Det med Sparbanksföreningens förslagnya
ligger i garantifondsinsatsen inte skall begränsadatt kravet attvara av
insatsen skall påkallad för upprätthålla sparbanks verksamhet.attvara en

En tredje invändning förslaget innebär lönsamhetskravetmot sänksatt
förslaget. Bakgrunden till sparbankernas begäran få möjlighetgenom att att
garantikapital detta är skall sparbankerna möjlighetattupp ge samma som

övriga banker expandera sin verksamhet hinderatt i kapitalhänseende.utan
För detta skall ske lånatmed kapital måsteatt sparbankerna, i likhet med
alla andra företag, till den verksamhet bedrivsatt till-se som ger en
fredsställande avkastning. såOm inte blir fallet kommer naturligtvis ome-
delbara svårigheter uppstå vid placeringenatt garantifondsbevisen påav
marknaden. Köparna måste förvissade den verksamhet deattvara om
placerar i utvecklas positivt. Om sparbank skulle, antydspengar en som
från vissa remissinstanser, söka expansion enbart medel ochexternagenom
därigenom tillåta sig minska kravet på vinster ochatt avsättningar till egna
fonder, får det förutsättas marknaden snabbt kommeratt tillrättaatt
förhållandet inte fortsätta tillskjuta garantikapital.att attgenom

Självklart kan det hävdas vinstkravet blir lägre i det fall avkastningenatt
för utdelningen på garantikapital avdragsgillär -jämfört med det omvända
förhållandet. Jämförelsen dock inte helt adekvat i sammanhangetsynes

borde i stället göras den kostnadutan affärsbankernagentemot som ex.
har vid nyemission aktiekapital och den kostnad för dessa uppstårav som
efter beskattning med hänsyn till möjligheten Annell-avdrag.tagen Avav
vad framgår nedan skulle icke avdragsgill kostnad för garantikapita-som en
let bli vida högre vad förän närvarande gäller för affärsbankernassom
aktiekapital.

Invändningarna i fråga lönsamhetskravet implicerar Sparbanksför-om att
eningens förslag skulle sparbankerna konkurrensfördelar framför andrage
institut på marknaden. Sparbanksrörelsen har hävdat den missgynnadäratt
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möjlighetersparbankerna helt saknari konkurrenshänseende attattgenom
Affärsbankernapå tillfört kapital.bygga expansion rörelsen externten av

Förenings-nyemissioner och utfärda konvertibler.har möjligheter göraatt
Till för-fall medlems- och förlagsinsatser.bankerna har i motsvarande

återkommer kom-förlagsandelsbeviseningsbankernas möjlighet att utge
påtalatSparbanksföreningen har vidare i olika sammanhangmittén nedan.

sparbankkonkurrensneutralitet den ligga iden bristande attsom anser
vinst-medel inbetalatsomfattas vinstdelningsskatten att som sommenav

kan komma sparbank till del.delningsskatt huvud inteöver taget
pådet utdelad avkastning kapitalRedan i dag förekommer egetatt

gällerkostnad vid beskattningen. Dettabehandlas avdragsgill ut-som en
däribland för-på ekonomiska föreningar,delning medlemsinsatser för

eningsbankerna.
Ställer de villkor gäller för nyemission aktiekapital i relationavman som

framstår avdragsmöjlighetentill de föreslagna garantifondsbevisens villkor
så iinte någon konkurrensfördel för sparbank. Snarare detär att ettsom

på grundvisst ekonomiskt läge kommer affärsbankerna gynnadeatt vara av
möjligheten till k. Annell-avdrag medan i andra lägen fördel kommerens.

alltså frånuppstå för sparbankerna. Detta kommer växla tid tillattatt
gång garantifondsmöj-och det inte möjligt för allaär sägaatt attannan, en

framstå konkurrensfördel.ligheten för sparbankerna kommer att som en
kapitalför-Beräkning kostnaderna för sparbankers och affärsbankersav

gjortssörjning garantikapital respektive nyemission aktier haravgenom
framförliggandemed hjälp metod jämför nuvärdet undersom av enav en

kapitalanskaffningsform.tidsperiod tänkta betalningar för respektive Be-
framgår följande.räkningarna tabellerna 7.1-4. Förutsättningarna ärav

påi liggaKostnaderna för anskaffande garantikapital genomsnittantasav
nivå skattemässigt avdragsgilla. Den12 %. Dessa kostnader ären av ca

garantilåntagaren °o.faktiska kostnadsbelastningen för blir därigenom 6ca
3,2Direktavkastningen på nyemission i aktier har antagits mellanvaraen

faktiska nyemissioneroch 11,4 °o. Siffrorna har valts eftersom de motsvarar
åren tagits tillS-E-Banken 1975, 1976, 1983 och 1986. Hänsyn harav

år.10 %Annellreglerna och utdelningsökningen har antagits Detpervara
införskaffade aktiekapital, förutsättskapitalet, garantikapital och ge samma

låntagaren.avkastning nuvarande marknad har dennai rörelsen hos I
utgångspunkterdiskonteringsfaktor 13 °o. Med dessa harantagits vara

beräkningar nuvärdet de betalningar ocheller kurstillväxtgjorts över av
kapitalanskaffningen. Vidare har effektenblir konsekvensensom avav

alternativa bedömts stegvis förändring variablema.antaganden genom av
två upplåningsformernaNuvärdet framtida betalningar för de aktuellaav

visar enligt där direktavkastningen antagits 3,2 % för akti-tabell 7.1, vara
förmånligarevillkor blir aktiens, dvs.garantikapitalets än nuvär-attatten,

år.det lägre, först 34 Fördelarna för aktien under detta tids-efterär
perspektiv på Annellagstiftningens effekter. Avdragsreglernaberor helt

årenupphör år, fördelarna reglerna under degälla efter 15-16att av germen
år.aktieupplåningen ytterligare 20försteg underett ca
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Tabell 7.1 Utbetalning och nuvärde efter skatt och Annellavdrag

Garantikapital Aktie Nuvärde
Skillnad skillnad

Utbetal- Summa Utdel- Summa cash- cash
År ning nuvärde ning nuvärde flow flow

l 6 5.31 1.60 1.42 -4.40 -3.89 emissionsvolym 100
2 6 10.01 1.76 2.79 -2.24 -7.21 garantiränta 12.0%
3 6 14.17 1.94 4.14 -4.06 -10.03 direktavkastning 3.2%
4 6 17.85 2.13 5.44 -3.87 -12.40 skattesats 50.0%
5 6 21.10 2.34 6.71 -3.66 -14.39 utdelningstillväxt 10.0%
6 6 23.99 2.58 7.95 -3.42 -16.03 diskonteringsfaktor 13.0%
7 6 26.54 2.83 9.16 -3.17 -17.38

68 28.79 3.12 10.33 -2.88 -18.46
9 6 30.79 3.43 11.47 -2.57 -19.32

10 6 32.56 3.77 12.58 -2.23 -19.98
6 34.1211 4.15 13.66 -1.85 -20.46

12 6 35.51 4.56 14.72 -1.44 -20.79
13 6 36.73 5.04 15.75 -O.96 -20.98
14 6 37.81 6.05 16.84 0.05 -20.98
15 6 38.77 7.15 17.98 -20.791.15
16 6 39.62 12.58 19.76 6.58 -19.86
17 6 40.37 14.70 21.60 8.70 -18.77
18 6 41.04 16.17 23.40 10.17 -17.64
19 6 41.63 17.79 25.14 11.79 -16.49
20 6 42.15 19.57 26.84 13.57 -15.31
21 6 42.61 21.53 28.49 15.53 -14.12
22 6 43.02 23.68 30.10 17.68 -12.91
23 6 43.38 26.05 31.67 20.05 -11.71
24 6 43.70 28.65 33.19 22.65 -10.50
25 6 43.98 31.52 34.68 25.52 -9.30
26 6 44.23 34.67 36.12 28.67 -8.11
27 6 44.45 38.14 37.53 32.14 -6.92
28 6 44.65 41.95 38.90 35.95 -5.75
29 6 44.82 46.15 40.23 40.15 -4.59
30 6 44.97 50.76 41.53 44.76 -3.44
31 6 45.11 55.84 42.79 49.84 -2.32
32 6 45.23 61.42 44.02 55.42 -1.21
33 6 45.34 67.56 45.22 61.56 -0.11
34 6 45.43 74.32 46.39 68.32 0.96
35 6 45.51 81.75 47.52 75.75 2.01
36 6 45.59 89.93 48.63 83.93 3.04
37 6 45.65 98.92 49.70 92.92 4.05
38 6 45.71 108.81 50.75 102.81 5.04
39 6 45.76 119.69 51.77 113.69 6.00
40 6 45.81 131.66 52.76 125.66 6.95
41 45.856 144.83 53.72 138.83 7.88
42 6 45.88 159.31 54.66 153.31 8.78
43 6 45.91 175.24 55.58 169.24 9.66
44 45.94 192.776 56.47 186.77 10.53
45 6 45.97 212.05 57.33 206.05 11.37
46 6 45.99 233.25 58.18 227.25 12.19
47 6 256.5746.01 59.00 250.57 12.99
48 6 46.02 282.23 59.80 276.23 13.78
49 6 46.04 310.46 60.58 304.46 14.54
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efter skatt och AnnellavdragTabell 7.2 Utbetalning och nuvärde

Aktie NuvärdeGarantikapital
Skillnad skillnad

Uldel- Summa cash- cashUtbetal- Summa
År flownuvärde ning nuvärde flowning

100-3.54 emissionsvolym5.31 2.00 1.77 -4.001 6
12.0%-6.52 garantiränta10.01 2.20 3.49 -3.802 6
4.0%-9.00 direktavkastning3 14.17 2.42 5.17 -3.586

50.0%-3.34 -11.04 skattesats17.85 2.66 6.804 6
10.0%-3.07 -12.71 utdelningstillväxt21.10 2.93 8.395 6

diskonteringsfaktor 13.0%9.94 -2.78 -14.056 23.99 3.226
-2.46 -15.097 26.54 3.54 11.456

12.91 -2.10 -15.888 6 28.79 3.90
14.34 -1.71 -16.459 6 30.79 4.29
15.73 -1.28 -16.8310 6 32.56 4.72
17.13 -0.63 -16.9934.12 5.3711 6

0.41 -16.9012 6 35.51 6.41 18.61
7.55 20.15 1.55 -16.5813 6 36.73

-15.7310.68 22.08 4.6814 6 37.81
15.19 24.51 9.19 -14.2615 6 38.77

39.62 16.71 26.87 10.71 -12.7516 6
12.38 -11.2040.37 18.38 29.1817 6

31.42 14.22 -9.6218 6 41.04 20.22
-8.0322.24 33.60 16.2419 6 41.63

18.46 -6.4320 42.15 24.46 35.726
20.91 -4.8221 42.61 26.91 37.796
23.60 -3.2222 43.02 29.60 39.806

41.76 26.56 -1.6223 6 43.38 32.56
43.66 29.82 -0.0324 6 43.70 35.82

33.40 1.5425 6 43.98 39.40 45.52
3.1043.34 47.33 37.3426 6 44.23
4.6347.67 49.08 41.6727 6 44.45

50.80 46.44 6.1528 52.446 44.65
52.46 51.68 7.6429 6 44.82 57.68

63.45 54.08 57.45 9.1130 6 44.97
63.80 10.5531 69.80 55.666 45.11
70.78 11.9732 45.23 76.78 57.206

13.3658.70 78.4633 45.34 84.466
14.7234 92.90 60.15 86.906 45.43

35 45.51 102.19 61.57 96.19 16.066
17.3636 45.59 112.41 62.95 106.416

64.30 117.65 18.6437 45.65 123.656
65.60 130.02 19.8938 45.71 136.026

21.1266.88 143.6239 6 45.76 149.62
22.3168.12 158.5840 45.81 164.586

45.85 69.32 175.04 23.4841 6 181.04
193.14 24.62199.14 70.5042 6 45.88
213.05 25.7343 219.05 71.646 45.91
234.96 26.8145.94 240.96 72.7544 6

73.84 259.06 27.8745.97 265.0645 6
28.90285.5645.99 291.56 74.8946 6

314.72 29.9147 320.72 75.926 46.01
76.92 346.79 30.8946.02 352.7948 6

382.07 31.8549 46.04 388.07 77.896
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Tabell 7.3 Utbetalning och nuvärde efter skatt och Annellavdrag

Garantikapital Aktie Nuvärde
Skillnad skillnad

Utbetal- Summa Utdel- Summa cash- cash
År ning nuvärde ning nuvärde flow flow

1 6 5.31 4.05 3.58 -1.95 -1.73 emissionsvolym 100
2 6 10.01 7.074.46 -1.55 -2.94 garantiränta 12.0%
3 6 14.17 4.90 10.47 -1.10 -3.70 direktavkastning 8.1%
4 6 17.85 5.78 14.01 -0.22 -3.83 skattesats 50.0%
5 6 21.10 6.86 17.74 0.86 -3.37 utdelningstillväxt 10.0%
6 6 23.99 8.05 21.60 2.05 -2.38 diskonteringsfaktor13.0%
7 6 26.54 9.35 25.58 3.35 -0.96
8 6 28.79 10.78 29.63 4.78 0.84
9 6 30.79 12.36 33.75 6.36 2.96

10 6 32.56 14.10 37.90 8.10 5.34
611 34.12 19.41 42.96 13.41 8.84

12 6 35.51 23.11 48.29 17.11 12.79
13 6 36.73 25.42 53.49 19.42 16.75
14 6 37.81 27.96 58.54 21.96 20.72
15 6 38.77 30.76 63.46 24.76 24.68
16 6 39.62 33.84 68.24 27.84 28.62
17 6 40.37 37.22 72.90 31.22 32.53
18 6 41.04 40.94 77.44 34.94 36.40
19 6 41.63 45.04 81.86 39.04 40.23
20 6 42.15 49.54 86.16 43.54 44.01
21 6 42.61 54.49 90.34 48.49 47.73
22 6 43.02 59.94 94.41 53.94 51.40
23 6 43.38 65.94 98.38 59.94 55.00
24 6 43.70 72.53 102.24 66.53 58.54
25 6 43.98 79.78 106.00 73.78 62.02
26 6 44.23 87.76 109.66 81.76 65.43
27 6 44.45 96.54 113.22 90.54 68.77
28 6 44.65 106.19 116.68 100.19 72.04
29 6 44.82 116.81 120.06 110.81 75.24
30 6 44.97 128.49 123.34 122.49 78.37
31 6 45.11 141.34 126.54 135.34 81.43
32 6 45.23 155.47 129.65 149.47 84.42
33 6 45.34 171.02 132.68 165.02 87.35
34 6 45.43 188.12 135.63 182.12 90.20
35 6 45.51 206.94 138.51 200.94 92.99
36 6 45.59 227.63 141.30 221.63 95.71
37 6 45.65 250.39 144.02 244.39 98.37
38 6 45.71 275.43 146.67 269.43 100.96
39 6 45.76 302.98 149.25 296.98 103.49
40 6 45.81 333.27 151.76 327.27 105.95
41 6 45.85 366.60 154.20 360.60 108.36
42 6 45.88 403.26 156.58 397.26 110.70
43 6 45.91 443.59 158.90 437.59 112.98
44 6 45.94 487.94 161.15 481.94 115.21
45 6 45.97 536.74 163.34 530.74 117.38
46 6 45.99 590.41 165.48 584.41 119.49
47 6 46.01 649.45 167.56 643.45 121.55
48 6 46.02 714.40 169.58 708.40 123.56
49 6 46.04 785.84 171.55 799.84 125.51
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Tabell 7.4 Utbetalning och efternuvärde skatt och Annellavdrag

Garantikapital Aktie Nuvärde
Skillnad skillnad

Utbetal- Summa Utdel- Summa cash- cash
År ning nuvärde ning nuvärde flow flow

l 6 5.31 6.40 5.66 0.40 0.35 emissionsvolym 100
2 6 10.01 7.54 11.57 1.54 1.56 garantiränta 12.0%
3 6 14.17 8.79 17.66 2.79 3.50 direktavkastning 11.4%
4 6 17.85 10.17 23.90 4.17 6.06 skattesats 50.0%
5 6 21.10 11.69 30.25 5.69 9.14 utdelningstillväxt 10.0%
6 6 23.99 13.36 36.67 7.36 12.68 diskonteringsfaktor 13.0%
7 6 26.54 15.20 43.12 9.20 16.59
8 6 28.79 17.22 49.60 11.22 20.81
9 6 30.79 19.44 56.07 13.44 25.28

10 6 32.56 21.88 62.52 15.88 29.96
11 6 34.12 29.57 70.22 23.57 36.10
12 6 35.51 32.53 77.73 26.53 42.22
13 6 36.73 35.78 85.03 29.78 48.30
14 6 37.81 39.36 92.14 33.36 54.33
15 6 38.77 43.29 99.07 37.29 60.29
16 6 39.62 47.62 105.80 41.62 66.18
17 6 40.37 52.38 112.36 46.38 71.99
18 6 41.04 57.62 118.75 51.62 77.71
19 6 41.63 63.38 124.96 57.38 83.34
20 6 42.15 69.72 131.01 63.72 88.87
21 6 42.61 76.69 136.90 70.69 94.29
22 6 43.02 84.36 142.64 78.36 99.62
23 6 43.38 92.80 148.22 86.80 104.84
24 6 43.70 102.08 153.65 96.08 109.95
25 6 43.98 112.29 158.94 106.29 114.96
26 6 44.23 123.52 164.09 117.52 119.86
27 6 44.45 135.87 169.10 129.87 124.65
28 6 44.65 149.45 173.98 143.45 129.33
29 6 44.82 164.40 178.73 158.40 133.91
30 6 44.97 180.84 183.35 174.84 138.38
31 6 45.11 198.92 187.85 192.92 142.74
32 6 45.23 218.82 192.23 212.82 147.00
33 6 45.34 240.70 196.50 234.70 151.16
34 6 45.43 264.77 200.65 258.77 155.22
35 6 45.51 291.24 204.69 285.24 159.18
36 6 45.59 320.37 208.63 314.37 163.04
37 6 45.65 352.40 212.45 346.40 166.80
38 6 45.71 387.65 216.18 381.65 170.47
39 6 45.76 426.41 219.81 420.41 174.05
40 6 45.81 469.05 223.34 463.05 177.54
41 6 45.85 515.96 226.78 509.96 180.94
42 6 45.88 567.55 230.13 561.55 184.25
43 6 45.91 624.31 233.39 618.31 187.48
44 6 45.94 236.56686.74 680.74 190.62
45 6 45.97 755.41 239.65 749.41 193.68
46 6 45.99 830.95 242.65 824.95 196.67
47 6 46.01 914.05 245.58 908.05 199.57
48 6 46.02 1005.45 248.43 999.45 202.41
49 6 46.04 1106.00 251.20 1100.00 205.16
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En högre kalkylränta ytterligare förskjutning förtidpunktenger en av
garantikapitalets fördel plus procentenhet år. Om denbetyder 3-4en
årliga utdelningsökningen nivåför aktien sjunker till lägre än antagnaen
10 % år, %,9 blir garantikapitalet först efterfördelaktigare drygtper ex.

år.40 Höjs direktavkastningen för aktierna %med procentenhet till 4en
visar tabell 7.2 garantikapitalet blir fördelaktigare kostnadssynpunktatt ur
efter drygt år.24 Vid direktavkastning på %8,1 visar tabell 7.3antagenen

garantikapitalet blir fördelaktigare efter år. sådrygt sju Vid högatt en
direktavkastning 11,4 °o förmånligare. Frångarantikapitalet alltidärsom
sparbankshåll har det emellertid hävdats såvid hög direktavkastningatt en
kommer garantiräntan väsentligt högre 12 %. Fördelenänatt antagnavara
för garantikapitalet därför sådantinte heller vid marknadslägeär ett uppen-
bar. Mot bakgrund det framstår någonsagda det inte konkur-av som om
rensförmån i kostnadshänseende tillerkänns sparbank förslaget. Igenom
stället innebär det -fårsparbank -i likhet med de andra bankgruppernaatt
möjlighet knyta till sig kapital utifrån, deoch delatt eget att en av egna
fondmedlen blir föremål för skattemässiga behandling i vissasamma som
fall gäller för de andra bankinstituten. De relativa kostnaderna för garanti-
kapitalet förhållandei till aktiekapitalet kommer detväxla och inteäratt
möjligt vilken kapitalanskaffningsform framstårsäga generelltatt som som
förmånligast.

En invändning förslaget inte framkommit remissbehand-undermot som
lingen framförts vid kommitténs behandling frågan innebärutan attsom av
garantifondsbevisen saknar marknadsmässiga förutsättningar. Garanti-
fondsbevisens marknadsmässighet beroende de introduceraskanär av om
med villkor anpassade efter de tilltänkta krav och prefe-är köparnassom
renser.

Fyra väsentliga faktorer måste, tidigare villkoren vidnämnts, styrasom
värdepapperets påintroduktion marknaden:

Garantifondsbeviset får inte någoni form dess innehavare inflytandege
på sparbankens verksamhet.

Garantifondsbeviset får någoninte ovillkorlig andel i sparban-tillrättge
kens vinst.

påAvkastning garantifondsbevis får dåinte lämnas måste reduceraseller
sparbankens rörelseresultat negativt eller skulle bli negativtär om av-
kastning lämnades. Anledning inte avkastning kan härutöveratt ge vara

sparbanken uppfyller påinte lagens krav kapitaltäckning.att

Garantifondsbeviset skall ouppsägbart från placerarens sida.vara

Den gottgörelse innehavarenlämnas sparbankernas garantifondsbe-som av
vis har formen avkastning. För intressant bör sannolikt dennaattav vara
avkastning minst påligga i paritet med avkastningen förlagsbevis. Sättet att
bestämma avkastningen dockbör kunna varieras. Som redan har framgått

kommittén någon på förhand bestämd ränteutfästelse i garanti-attanser
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fondsbeviset inte bör komma i fråga. avsiktsförklaring emissionspro-En i
spektet i likhet med vad förekommer i samband med aktieemissio-som nu

kan dock tillåtas.ner
De konstruktioner för beräkningen avkastningen kan komma attav som

användas kan varieras mellan olika emissioner, beroende på emissions-
storleken, stårvilken sparbank emittent köparkategonvilkensamtsom som
banken främst vänder sig till. Gemensamt för docksamtliga emissioner är

de långskall löpa under mycket tid. Garantifondsbevisen bör därföratt
kunna på andrahandsmarknad. Andrahandsmarknadensomsättas en upp-
gift torde därvid främst bli tillgodose likviditetsaspekterna garanti-hosatt
fondsbevisen, medan kursutvecklingsaspekten underordnad betydel-blir av

Kursutvecklingen påverkas naturligtvis i valetutsträckningstorse. avav
avkastningskonstruktion. relativt möj-Kravet emissioner begränsarstora
ligheten för mindre sparbanker självständigt sådana.genomföra Dettaatt
kan innebära institution kan behöva träda in marketatt en gemensam som
maker för sparbankers räkning. Mot bakgrund de nämndaen grupp ovanav
restriktionerna måste vidhäfta sparbankernas garantifondsbevis och desom
tänkbara avkastningskonstruktioner kan bli aktuella, kan de mark-som av
naden godtagna emissionerna komma definieras mellantingatt ettsom
mellan obligations- förlagslåneller och aktier. Jämförelsen med de förra

förutsägbarheten beträffande den maximala avkastningen, medan denavser
jämförelsen möjligheten avkastning utbetalas huvudöverattsenare avser
Efterhand budgetunderskott utbudetminskar blirtaget. statenssom av nya

räntebärande mindre. på främst kanDe placerare marknadenpapper som
tvåha intresse sparbankernas garantifondsbevisväntas utgörs störreav av

Den eller mindre institutionella placerare,är störregrupper. ena ex.
AP-fonderna, fårförsäkringsbolag och stiftelser, vilka härigenom alter-ett
nativ till obligationsköp och liknande placeringar. Den andra ärgruppen
sparbankernas kunder, dvs. hushållskunderna på hemmamarknaden,egna

kan motiverade dessa sparbankenplaceringar tillatt attsom vara genom se
kan fungera konkurrenskraftigt hemortsalternativ samtidigtettsom som

tillgodoser det kravet på lönsamt sparande.ettman egna
Marknadsundersökningar Sparbanksföreningen utförthar har sagtssom

tyda på flera placerare har garantifondsbe-intresse förstörreatt ett stort
visen.

Sparbanksföreningen har beräknat behovet riskkapitalexterntatt av un-
der de åren uppgår på förlagslån10 till 7-9 miljarder kr., fördelatnärmaste
och garantikapital. Sparbankernas beskattade kapital har tidigare redo-som

frånvisats ökat 1,7 miljarder årentill 2,6 under 1981-1986, eller 8,8 % per
år. Med antagande årenmotsvarande ökning under de tionärmasteom en
skulle det beskattade uppgå årkapitalet till 4,9 miljarder kr. 1996. Förutsatt

garantikapital förlagslån fördelasoch lika skulle ökningen garantika-att av
pitalet enligt beräkningen bli omkring 4 miljarder kr. Detta skulle i sin tur

möjlighet i ingåendeöka kapitalbasen förlagsupplåning ochattgenerera en
värderegleringskonton med sammanlagt miljarder kr.8 Totalt skulle kapi-
talbasen därmed kunna ökas till 26,7 miljarder Omkr., eller med 242 °o.
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garantikapitalmöjligheten begränsas till 50 % beskattat kapital kanegetav
kapitalbasen höjas till 22 miljarder kr., motsvarande ökning meden
181,5 %.

Sparbanksföreningen ihar sitt förslag maximerat garantifondsinsatsen till
högst så belopp reservfondens storlek. Med detstort motsom svarar an-
tagande det beskattade kapitalets tillväxt gjorts, innebär detom som ovan

kapitalbasen maximalt uppgåkan till 29,3 årmiljarder kr. 1996 elleratt
motsvarande ökning med 275 %.en

Det här fråga förär svensk marknad helt form värdepapper.om en ny av
Även Sparbanksföreningens marknadsundersökning har påtydaom sagts

det för närvarande finns marknad för ifrågavarande slagatt ären av papper
svårtdet förutse marknadens reaktioner på längre sikt. finnsDet skälatt att

vid introduktionen värdepapper försiktigt fram. Mot dennaett nyttav
bakgrund dåoch mindreäven den föreningen föreslagnaän tordeen ram av
täcka det beräknade behovet finner kommittén garantifondsinsatser iatt en
Sparbank tills vidare inte bör tillskjutas med sammanlagt högre belopp än

hälften reservfonden. Sedan erfarenhet vunnits kan förut-motsvararsom av
sättningarna för utgivande garantifondsbevis omprövas.av

Med de modifieringar kommittén föreslagit föreligger sådanaingasom
bärande invändingar förslaget måstedet förkastas. Det ligger väl imot att
linje med de lösningar föreslagits i Norge och Finland med de modifie-som
ringar erfordras med hänsyn till den specifikt svenska inriktningensom av
sparbankslagstiftningen. Kommittén finner förslaget lösa deägnat att pro-
blem stårsparbankerna inför. Beträffande de enskilda reglerna isom nu
förslaget har de redovisadeutöver förändringarna endast margi-störrenu
nella ändringar gjorts. framgårDessa specialmotiveringen.av

7.3.5 Förlagskapital i föreningsbank

7.3.5.1 Bakgrund

Föreningsbankerna ekonomiska föreningar. Bestämmelserna sådanaär om
föreningar gäller för föreningsbankerna inte följer FBL ellerannatom av

lag, BRL. En 1987:667lag ekonomiska föreningarannan ex. omny
trädde i kraft den 1 januari 1988. Denna lag innebär modernisering ochen
förenkling den tidigare lagen årekonomiska föreningar från 1951.av om

En ekonomisk förenings kapital obligatoriska ochutgörs frivilligaeget av
insatser från medlemmarna, reservfond, uppskrivningsfond och balansera-
de vinstmedel. Till dessa kommer förlagsinsatser, årändringarsom genom
1984 infördes i lagen ekonomiska föreningar och lagen jordbruks-om om

Ändringamakasserörelsen efter förslag kooperationsutredningen. syfta-av
de till det möjligt för ekonomiska föreningargöra till sig risk-att att ta
bärande kapital från andra medlemmarna.även Förlagsinsatsernaän räknas
till det bundna kapitalet och intar mellanställning mellan med-egna en
lemskapitalet lånadeoch det kapitalet. Insatserna förenadeinte medär
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skallviss insyn i föreningen. Insatsernanågon medförrösträtt varamen en
år.bunda minst femi

belopphuvudprincipenFör föreningsbankerna är motsvararatt ett som
förut-hållas föreningen. Under vissaskall kvar iinbetalda medlemsinsatser

avgått föreningenemellertid medlem rättsättningar har att sexsom uren
sådanEninbetalda medlemsinsatser.månader avgången få tillbakaefter

tillkapital räckerendast, bankensföreligger dock utan atträtt egetom
iförlagsinsatserna behöveruppskrivningsfonden ellerreservfonden, tas an-

träds förspråk likaoch medlemmarnas när.rättutan att
medlem deltarovanligtdet inteInom föreningsbanksrörelsen är att en

insatskon-överinsats. Medlemmensskyldig tillmed insats hanstörre än är
nåttinsatsenerhållna återbäringar intill dessmedökas enligt stadgarnato

pådärefter ökasInsatskontot kan sättviss angiven storlek. även sammaen
med-föreningsbanken. Enmedlemmen ochefter överenskommelse mellan

fåföreningsbanken,utträdai föreningsbank harlem rätt att, utan att uren
Insatskapitaletsinte ovillkorlig.Emellertid dennaöverinsatserna. är rättut

förenings-Soliditet och förmått på föreningsbankensstorlek utgör ett
minskar. Eninsatskapitalet intebetydelsebankens borgenärer detär attav

i för-på medlemmarnainträda bl. grundsådan minskning kan atta. av
därförfå medlem harsina överinsatser. En rätteningsbanken kräver att ut

förutsättningardebehålla överinsats endast underfå ochutatt somen
behålla insats. Härtillfå ochavgångengäller för medlems rätt att ut enen

medförafår detta skulleintekommer utbetalning äga attatt rum om
uppfyllas. Medlemmen§§ inte kanoch 9 BRLkapitalkravet enligt 2 kap. 8

fårinte verkställaföreningsbankenmåste sådant fall eftersomi vänta,
kapitaltäcknings-tillmed hänsyndenna inte kanutbetalningen, äga rumom

kvar vid sitt kravstår dock i principMedlemmenbestämmelserna. att
medlemsgällererhålla till vad rättöverinsatsen, i motsats omsom annars

återfå insats.att
få inlöst tidigastförlagsinsatsenförlagsandel harDen har rätt attsom en

skriftligenförutsättning hanår från under sägerefter fem tillskottet att upp
beloppetintetvå år förväg. Innehavaren behöveri sägabeloppet minst upp

börjar nämligenNågon femårsperiodfemårsperiodens utgång.just till ny
helstdärefterbeloppet kan närinte inte uppsägning skerlöpa utan somom

centrala före-dentvå år efter uppsägningen. Förtill betalningsägas upp
skriftligfår månader efterskedel gäller inlösenningsbankens att upp-sex

frånefter fem år tillskottet.tidigastsägning, dock
får dock inteförlagsinsatsens belopp. Beloppetske medInlösen skall

lokalaoch anslutnaföreningsbankensden centralaöverstiga vad som av
reservfonder ellerderastillgångar, anlitandeföreningsbankers utan upp-av

förlagsinsat-förhållande till övrigapå andelen iskrivningsfonder, belöper
från dehärvid infordra tillskottföreningsbanken kancentralaDenser.

föreningsbankerna.anslutna lokala
intepå förlagsinsatsenavkastningFrån föreningsbankens synpunkt är en

därmed be-ochutdelningbetraktavanlig rörelsekostnad är attutan som
kanalltså avkastningen inteinnebärroende rörelseresultatet. Detta attav
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på förhand. Inget hindrargaranteras emellertid föreningenatt avger en
avsiktsförklaring avsedd avkastning på viss nivå. Utdelningen på för-om
lagsinsatser kan förtur framför utdelning i form återbäring eller räntages av
på medlemsinsatser. Förlagsinsatserna står från risksynpunkt mellan övrigt
egenkapital och lånat kapital, förlagslån kommer Enligtnärmast. 4varav
kap. 7 § sista stycket BRL skall förlagsinsatserna i balansräkningen redovi-

under bundet kapital, varvid medlemsinsatser och förlagsinsatseregetsas
skall redovisas för sig. Från föreningens synpunkt jämställs utdelning påvar
förlagsinsatser med utdelning till medlemmarna, återbäring och rän-annan

medlemsinsats. Avdragsrätt föreliggerta därför vid beskattningen. Inne-
havaren åtnjuter inte skattefrihet erhållenför utdelning.

7.3.5.2 Förlagsinsatserna från kapitaltäckningssynpunkt

Som redan framgått infördes förlagsinsatserna årlagstiftning 1984. Igenom
198384:84, 191 behandlades frågan hur förlagsinsatserna skulleprop. s. om

betraktas från kapitaltäckningssynpunkt. Departementschefen hänvisade
härvid till förlagsinsatserna intar mellanställning lånadeatt mellan deten
kapitalet och insatskapitalet. Han ansåg dock dessa insatser från kapital-att
täckningssynpunkt jämställanärmast med förlagslån. Summan deattvar av
nominella värdena förlagslån och förlagsandelsbevis skulle därvid fåav
jämställas med kapital.eget

Under beredningen banklagutredningens förslag till banklagstift-av ny
ning aktualiserade Sveriges Föreningsbankers fråganFörbund för-om en
ändring reglerna för beräkning kapitalbasen för föreningsbankerna.av av
Denna ändring skulle innebära förlagsinsatserna liksom medlemsinsat-att

räknades in i det kapitalet i kapitaltäckningssammanhang, bl.serna egna a.
eftersom förlagsinsatserna ingår i det bundna kapitalet och kan anses vara
fastare knutna till föreningsbanken vad deän medlemsinsatsernaextra
överinsatserna är.

Föredragande statsrådet anförde för del fördelningen place-attegen av
ringarna i olika klasser och reglerna för beräkning kapitalbasen ärav
utformade bl. med beaktande rimlig kapitaltäckning skallatta. av en
uppnås totalt för varje bankkategori. Med hänsyn måstehärtill för-sett
ändringar reglerna föregås ingående analys deras effekter ochav av en av
endast vidtas de mycketär angelägna. Hänsyn måste också tillom tas att
bestämmelserna redan väldigt omfattande.är Han förutsatte dessutomnu

kreditmarknadskommitténs förslag kundeatt komma aktualisera änd-att
ringar i dessa bestämmelser. Detta och andra förslag ändringarom av
kapitaltäckningsbestämmelserna fick därför övervägas och i stör-ettsenare

sammanhang.re
Vid kreditmarknadskommitténs behandling kapitaltäckningsfrågornaav

har Sveriges Föreningsbankers Förbund på frågantagit för-nytt upp om
lagsinsatsernas ställning från kapitaltäckningssynpunkt. Förbundet har där-
vid på framfört förlagsinsatser börnytt äkta kapital.att egetanses som
Förbundet har anfört:
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helti nulägetförlagsinsatserförslag ärHuvudskälet till förbundets är att
bidrar tilldärmed inteföreningsbanker ochointressanta för centrala

ligger i sakensriskkapitalförsörjning. Dettaföreningsbankernas natur.
riskfylldplacerarsynpunkt innebärförlagsinsatserEftersom merenur

på förlagsinsat-högreförlagslån avkastningskravetbörplacering än vara
förlagslån. anledning föringengivetvis därförpå Det finnsän enser

förlagslån.förförlagsinsatser iställetemitteraföreningsbankcentral att
lånat kapital.ochmellanställning mellanFörlagsinsatser intar egeten

5tidsbundna, dock minimumförlagsinsatserTill skillnad aktier ärmot
på utdelning. Ettförlagsinsatseravkastningenår. likhet med aktier1 är

medlemsinsatserförlagsinsatser och ärkaraktäristiskt särdrag för att
bör observeraskostnad, därvid dockavdragsgillutdelningen attär en

och för-mellan aktierresultatberoende. En olikhetutdelningen är
något inflytan-inte harförlagsinsatserinnehavarelagsinsatser är att av

viss till insyn.de, endast rättutan ges
äktabör räknashuruvida förlagsinsatserVid diskussioner egetsom

huvudskäletkapitaltäckningssammanhang har anförtskapital i att mot
skillnadtidsbundna tillså få förlagsinsatserskeskall är motär attatt
ingå kapitalborde intekapitalbasI banksäkta kapital.annat eget en
bestridaFörbundet vill inteså detkortfristig karaktär har attsagts.av

detilldärvid inte hänsynnågot i dettadet ligger taratt manmen menar
de särdragassociationsformer och ärspeciellaolika bankinstitutens som

föreningar.ekonomiskaFöreningsbankernakaraktäristiska för dessa. är
består insatseri dagföreningsbankernakapitalet iDet äkta avegna

vinstmedel.balanseradefrivilliga, reservfonder ochobligatoriska och
in-kapitalförsörjning ärtill föreningsbankernasMedlemmarnas bidrag

så med-kvarstår i banken längeobligatoriska insatsenDensatserna.
vid utträdet. Insatsenutbetalas förstkvarstår medlem ochlemmen som

ellerlångfristig. Frivilligpraktikensåledes sin irörlig tillär natur men
avgå förenings-återfåextra kan medlem däremotinsats attutan ur

kan bankenkapitaltäckningssynpunktOm inte hinderbanken. möter ur
återbe-fördelameddockåterbetalning frivillig insats, rättmedge attav

Någon skillnadfemårsperiod.år15 undertalningen med urenper
obligatoriska ochi lagen mellankapitaltäckningssynpunkt integörs

börförlagsinsatserFörbundet hävdarfrivilliga insatser. att varaanses
frivilliga in-föreningsbankhårt centralminst bundna tilllika somen

det-kapital böräktaEftersom betraktasde egetsatser. somsenare
banklag-propositionenförlagsinsatser. Igälla föräven om nysamma

uttalatdepartementschefen230prop. sid harstiftning 198687:12, att
förlagsinsat-ochmedlems-behandlaskäldet kan finnas överväga attatt

kreditmarknadskommitténföreslårpå Förbundetsätt. att nuser samma
önskemål.med förbundetsenlighetframlägger förslag i

redan finnsmotiveringarmed tillhörandeEftersom erforderlig lagtext
i BRL.lagändringerfordras ingen änkapiteli FBL:s femte annan

utgå.två sista meningarnastycket de§ tredjeDärvid bör i 2 kap. 9
inte skulleframfört förslaghärgenomförandeFörbundet att ett avanser
endastföreningsbankernanågon särbehandlinginnebära utan enav

förlagsinsat-lagstiftninginfördredanlogisk konsekvensändring omav
behand-kommitténsvadgenomförasbör kunnaFörslaget oavsettser.

riskkapitalför-sparbankernassparbanksföreningens förslagling omav
sörjning leder till.
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överväganden7.3.5.3

Kommittén har vid sin behandling sparbanksföreningens förslagav om
garantifondsbevis karaktäriserat begreppet eget kapital, frånnärmast
kapitaltäckningssynpunkt. De väsentliga egenskaperna för det kapita-egna
let har därvid det från företagssynpunkt den fullständigasagts att utgörvara
företagarrisken, det ouppsägbart frånär placerarens sida ochatt att av-
kastningen inte garanterad. sådanEn definitionär ocksåligger linjeväl i
med de internationella överväganden angående bankers kapitaltäckning

för pågår.närvarandesom
Föreningsrättsligt har förlagsinsatsen kapital. Dettaaccepterats egetsom

väl in i denstämma systematik råder beträffande de ekonomiskasynes som
föreningarna. I dessa finns redovisningen vid handen -ingetgettsom ovan—
kapital ouppsägbart. Fråganär hur förlagsinsatsen skall betraktassom om
från kapitaltäckningssynpunkt måste emellertid utgångspunktmed i deses
skyddsintressen banklagstiftningen vilar på.som

Den nämnda definitionen kapital därvid godegetovan av synes vara en
utgångspunkt. Det förefaller nämligen betänkligt möjlighet för för-att ge
eningsbankerna, intill belopp obligatoris-att ett motsvararsom summan av
ka och frivilliga medlemsinsatser, få medräkna förlagsinsatser från kapital-
täckningssynpunkt egentligt kapital. Som påpekatsredaneget är näm-som
ligen förlagsinsats endast bunden i fem år och kan därefter medsägas upp

Äventvåårig uppsägningstid. med de begränsningar uppställts ien som
nuvarande lagstiftning framstår detta alltför lösligt bundet till banken.som
Att redan allt det nuvarande äkta kapitalet i föreningsbankerna äregna
uppsägningsbart innebär någotinte skäl vidare efter linje.att nu samma
Enligt kommitténs mening det denna bakgrundär uteslutet inräknamot att
förlagsinsatsen i det äkta kapitalet.egna

Kommittén har därför andraövervägt lösningar för förenings-att ge
bankerna möjlighet, från andra medlemmar fåän tillskott till kapital-atten
basen egentligt kapital i likhet med den möjlighet sparban-egetav som ges
kerna i form garantifondsbevis. En möjlighet förändra deav attvore nuva-
rande förlagsandelsbevisen så dessa inte blir uppsägningsbara frånatt
placerarens sida. Detta framstår emellertid mindre lämpligt bak-motsom
grund förlagsinsatserna ingår i för ekonomiska föreningaratt iav systemet

detAv skälet skulle det framstå brott systematiken förgemen. ett motsom
dessa föreningar föreningsbankernas förlagsandelsbevis särbehandla-om
des.

Ett alternativ ha två förlagsandelsbevis,annat denatt typervore av varav
ouppsägbar. Inte heller dettatypen alternativ förefaller lämpligtena vore

eftersom det lätt kunde skapa förvirring på marknaden två så artskildaatt
värdepapper går under samma namn.

Kommittén har i stället för den lösningen förenings-stannat ävenatt
bankerna medges inrättarätt garantifond efter i SBL ochatt mönsteren

för övrigt föreslås finnas kvar föräven kreditmarknadsbolagen. Garan-som
tifonden föreslås bli uppbyggd på för sparbankernasätt ochsamma som
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behandlari 5 kap. FBLföreslås infördablifonddennareglerna somom
förlagsinsatserna.

delföreningsbankernasinnebär förgarantifond attUppbyggnaden av en
kapitaletuppsägningsbaradetVid sidanförstärkt.kapitalbasen blir av

tillgång till kapital ärhagenomförs,förslagetkommer att somman, om
kommitténde svårighetersida. Flerafrånouppsägbart placerarens somav

garantifondsparbankernasuppbyggnadengällerställts inför detnär av
således intefinnsvidkommande. Detföreningsbankernasföreligger inte för

garanti-föreningsbankernasavkastningenrelateranågot hinder mot att
förutdelningnuvarande utgörredanEftersomfond till bankens vinst. en

skattefrå-diskussionintekostnad kan gärnaavdragsgillbanken omsamma
då sparbankernasblev falletuppstå föreningsbankernaför garan-somgorna

remissbehandlades.tifondsförslag
motsvarandekommitténstorlekgarantifondensgäller attNär det anser

ocksågiltigavidkommandesparbankernas ärgjorts föröverväganden som
belopptilldärför begränsasstorlek börFondens ettföreningsbankerna.för

egenkapitalet.egentligaÖvrigadethälftenmotsvarar avsom
föreningsbankgarantifond iförreglernautformningenDen närmare av

specialmotiveringen.framgår av

Ägande- rösträttsregleroch7.4

Direktiven7.4.1

slås fastkommitténs direktiv. DetIntegritetsfrågorna uttryckligen iberörs
inte skallkreditgivningägande och traditionellviktig princip är attatt en

lånta-insättarskydd ochför detta behovetblandas. Motivet anges vara av
princip ägarin-viktigframhäver direktivengarskydd. Vidare attsom en

så långtbankaktiebolagen inte koncentrerasi synnerhetflytandet attöver
verksamheten.praktiken bestämmerbland i överliten ägarnaen grupp

fullvärdigasamhällsintresseviktigtdepartementschefen detEnligt är attett
därmedägarkoncentration och kom-starkbanker inte blir föremål för en

inom näringslivet. Departe-ågarkonstellationeranknytas till vissaattmer
sedanden begränsningsammanhangmentschefen erinrar i detta somom

får aldrigfråga dotterbolag. Delänge gäller för bankerna i ägaattom
verksamhet. Ombankfrämmandesiginneha andelar i företag ägnarsom

kommeraktier i detta förvärvasemellertid bankaktiebolag attattett genom
industriverksam-bankfrämmandeingå kan deni industrikoncemenex.

departementsche-verksamhet. Enligtheten bli överordnad bankens egen
får dotterbolag iintegälla bankfens mening bör i princip att envaraen

bank. Kommit-åtminstone där moderbolagetkoncern, inte är änannan en
de problem kanfått uppgift undersökahar därför tilltén att samman-som

i fastsjälva ellerjuridiska eller fysiskahänga med enstakaatt personer
Målet börinflytande i bank.dominerandeintressegemenskap har ett en

ägande.sprittdepartementschefen säkerställadärvid enligt ettattvara
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7.4.2 Bankinspektionens förslag om
begränsning förvärv och innehavav av
bankaktier

I skrivelse till regeringen den 19 september föreslog1985 bankinspektio-en
provisorisk lagstiftning begränsning förvärv och innehavnen en om av av

bankaktier. Skälen för inspektionens förslag följande.angavs vara

Sedan början årinnevarande har livlig handel i bankakti-ägtav en rum
Öst-Omsättningen har varit särskilt aktier Götabanken,istorer. av

götabanken, Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken. Ca 25 procent
Götabankens aktier har sedan den 20 augusti 45omsatts procentav ca—

sedan årsskiftet. Under tiden 3-18 september har såhandeln varit livlig,
överdrift kan tala turbulens. Då 15att utan omsattes procentman om ca

aktierna. Samtidigt har mycket bankaktier påsamlatsstora posterav
händer eller hos samarbeta med varandra.ägaresamma som anses

Utvecklingen sådanainnebär, aktieägare kommer förfoga överatt att
maktmedel påinverka bankernas skötsel. Oavsett dessa makt-att om
medel användes bortsett från påkrav styrelserepresentation till-att-
godosetts har inte framkommit något på såännu tyder skett- ärattsom
det sådanaoroande möjligheter finns. Bankens och dess kundersatt
intressen liksom det allmännas intressen kan komma under-att- -
ordnas vissa intressen. Det inteägares vidare givet, dessaär utan att
olika intressen i allo sammanfaller. Möjligheterna för banken arbetaatt
i enlighet med sitt enligt banklagstiftningen åtminstonekan, iansvar
vissa hänseenden, komma i fara. I detta läge har bankinspektionen-

sin skyldighet för regeringen anmäla vad förevaritansett attsom som
föreslåoch provisorisk lagstiftning på området. får, förslagetDeten om

genomföres, ankomma på kreditmarknadskommittén närmare över-att
frågan inomväga för sitt uppdrag allmängöra översynattramen en av

kreditmarknaden.

I sina fortsatta överväganden pekade bankinspektionen på bankernas sär-
ställning bland aktiebolagen. Bankerna i vissa avseenden betraktaär att

halvofficiella med särskilda rättigheter och särskilda skyldig-som organ
heter. De har strategisk roll i näringslivet och i viss utsträckningären
verkställare statsmakternas ekonomiska politik. I valutahandeln och iav
några andra hänseenden har de offentligrättsliga uppgifter. Kunderna och
deras anställda inspektionen, påenligtär, helt beroende sinsättett annat av
banks säkerhet och sunda utveckling vad gäller andra bolag med vilkaän de
har affärsförbindelser. Därför har särskilda banklagar införts, i vilka rörel-

ingående regleras för tillgodose säkerhets- och sundhetskraven. Häriattsen
ingår bl. bank, särskilt vid kreditgivningen, skall iaktta objektivi-atta. en

Såsom påexempel missförhållanden redan i tidigt skedetet. deett av
svenska affärsbankernas historia bankinspektionen det förekom-attangav
mit bank ensidigt styrelseledamöter, aktieägare och dematt gynnat storaen
närstående. I förlängningen ligger, enligt inspektionen, ledande be-att
fattningshavare, styrelseledamöter och aktieägare inte skall ha faktis-stora
ka möjligheter i intresse påverka bankens frågaskötsel. Iatt eget om
styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bankerna detta in-är
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finns det intetillgodosett banklagstiftningen. Däremotvältresse genom
legala möjlig-några särskilda inskränkningar i enskilda aktieägaresstora

faktisktheter själva eller i samarbete med andra ägare utöva ettstoraatt
Sådana inskränkningarinflytande i banken för främja intressen.att egna

motverkaråstadkommas reglerkunde enligt inspektionen bara genom som
Samtidigt konstaterade inspektionenalltför ägarkoncentrationer. attstora

någraägarkonstellationer sedan gammalt funnits ioch dominerandestora
varithaft karaktär familjebanker elleraffärsbanker. Ett banker harpar av

närstående dessa fall hadeinvestmentbolag. Ihelägda varandranära nog av
på ansvarsfulltmening dittillsägandet enligt inspektionens sätt.utövats ett

till förpåstås, ägarkoncentrationen i dessa fall varitDet kunde inte att men
rösträttsbe-dess och anställda eller det allmänna. Debanken, kunder

innehåller utgjordebolagsordningar vanligengränsningar bankernassom
själv andra aktieä-också enligt inspektionen visst skydd för banken ochett

också på händelser hadeinspektionen pekade de oroandeMen somgare.
1970-taletdet förgångna. inköpte i börjaninträffat i En störreperson av en

skulleprovinsbank i det offentligt uttalade syftet, hanaktier i attpost en
Något hände, utländskfå de krediter önskade. liknandekunna han när en

årtionde holdingbolag medmedborgare i början detta via antalettav —
kringgåutlänningsförbehåll rösträttsbe-han behärskade försöktesom-

Ävenaffärsbank och skaffa sig inflytande i denna.gränsningen i liten omen
något bankinspektio-ledde resultat, visade de enligtdessa aktioner inte till

olikasårbara de mindre bankerna kan för kupperhur särskilt vara avnen
bankaktierdock de affärer islag. Inspektionen underströk att stora som

några i formhade haft negativa verkningargjorts under 1985 dittills inte av
eljesti strid med banklagstiftningen ellerförsök utnyttja ägarmaktenatt

föreliggafaktum möjligheter därtill kanmed allmänna intressen. Det att
turbulensen idjupt oroande. Därtill kom,fann emellertid inspektionen att

kunde osäkerhet ochjämte därmed förenad ryktesspridning skapaägandet
påNågot de aktieaffärerna kundebland anställda och kunder. slut storaoro

kundeskönja. Med de tendenser hade framkommitinspektionen inte som
stå oförenliginför situationenligt inspektionen komma äratt somman en

sundhet inom bankväsendet. Den skullemed intresset säkerhet ochav
från fannockså oacceptabel allmän synpunkt. I detta lägedärmed vara -

föreslå omedelbar lag-det nödvändigt regeringenbankinspektionen att en
ochstiftning, begränsade innehavet aktier i bank hos sammaav en ensom

beräkningenmed intressegemenskap. Videller hos ägarensägareägare av
i koncern,därför hänsyn till aktier ägda företagandel skulle tas av samma

bestämmande inflytande, make, barn, för-företag vilka hadeöver ägaren
sådanvilket anhörig hadeäldrar eller syskon och företag över ettav en

borde enligt inspektionen i förstabestämmande inflytande. Lagstiftningen
någon teckning ökade sitthand sikte på hindra köp ellerattta att genom

också förmånivå. emellertid finnasinnehav viss Möjlighet bordeöver att en
pådetta innehavminska sitt innehav, han brukat sättstorägare ettatt om

sundhetskraven det föreliggeri konflikt med säkerhets- och ellerkomsom
påtaglig så komma ske,risk för skulle storägarenatt attatt ex. genomen
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underförstått be-under hänvisning uttryckligen eller till sin ställning- -
påfallandegärde krediter i banken eller krävde styrelserepresenta-stora en

tion skulle honom dominerande inflytande i styrelsen.ettsom ge
fråganTill vilken skulle menade inspektionengräns sättas attom som

åtskilliga in-skäl talade för denna skulle vid fem Enligtatt procent.
sådant kreditmarknads-spektionen borde därför alternativ övervägasett av

provisoriskakommittén. Med hänsyn till den föreslagna lagstiftningens
Ettkaraktär borde emellertid enligt inspektionen fram försiktigt.man

dåviktigt intresse lagstiftningen inte lade hinder i förvägenatt envar
normal omsättning bankaktier och dessa gjordes mindre likvida. Utanattav
undersökningar i detta avseende borde inte vid femgränsen sättas procent

inspektionen föreslog i stället vid tiogränsenutan att sattes procent.
Bankinspektionens förslag remissbehandlades i finansdepartementet. De

ansåg någon påflesta remissinstanserna lagstiftning inte borde skeatt
grundval bankinspektionens framställning. Kreditmarknadskommitténsav

någraarbete borde i stället avvaktas. Nedan sammanfattas de viktigasteav
invändningarna förslaget.mot

Även andra företag banker kan ha speciell ställningän anses en

för smittoeffekt påverkaRisken vill in och ägarstrukturennär statenen
också Industrtförbundet under-i andra företag kan enligt intetyper av

Även Stockholm ansåg intressenskattas. Kammarrätten de allmännai att
åberopade beträffande företagbankinspektionen kunde gällandegörassom

inom branscher, massmediaföretagenandra försäkringsbolagen ellerex.
företag. förslageller det gäller enstaka Inspektionensnärt.o.m. stora

ansågs vittgåendedärför långt vad det formellt vid handen.änmera gav

Balansen mellan och ledning i bankerna skulle rubbasägare

förResultatet bankinspektionens förslag skulle enligt hovrätten Västraav
Sverige iknappast bli inflytandet bankens verksamhet alltän överannat att

påväsentligt kom flyttas bankens ledning. Härmed skulle längreöveratt
föreligga den balans mellan olika bolagsorgan aktiebolagslagstiftningensom
torde förutsätta. Avsaknaden möjlighet till ägaringripanden i formav en av

ändringar i företagsledningen vaksam aktiemarknads reaktio-samtex. en
in-skulle, menade hovrätten, under längre tid kunna konserveraner en

aktievärdet ochkompetent företagsledning till inte endast för lönsam-men
heten för bankens säkerhet och sundhet. Sveriges Förenings-utan ytterst
bankers Förbund deterinrade för sin del det fanns situationer närattom
inte oroande ledningen byts aktieägares försorg dettaatt ut utanvar genom

åtgärdnödvändig för tillvarata insättarnas intressen.tvärtom attenvar
Svenska Arbetsgivareföreningen SAF anförde åtgärder för begränsaatt att
eller ägarfunktionen spel med motiveringen skulle kunnasätta ägarnaattur

påinverka verksamhetens skötsel synnerligen anmärkningsvärda ochvar
stod i strid med grunderna för marknadsekonomi och privat företagsamhet.

så långtgående påAtt basera principiellt generellt ingrepp misstankeett en
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främmande förmaktmissbruk fann SAFframtidaägare ettmot nya om
rättssamhälle.

försvåraspå Stockholms fondbörs skulleOmsättningen bankaktierav

fondbörs framhöll effektiv börshandel kundeStyrelsen för Stockholms att en
via börsen erforderligtdärmed möjligheternamotverkas och att generera

erinrade i debatten kringför Västra Sverigeriskkapital. Hovrätten attom
för bankaktiema vidanförts riskernaförslaget bestickande argument attom

måste avföras från börsen, vilket skullelagförslagetgenomförandeett av
få stånd erforderliga kapi-möjligheterna tillförsvåra nyemissioner och att

Riksförbund mindre aktieäga-anfördetaltillskott. Sveriges Aktiesparares att
kursnedgång. Sverigesfå reducerat till följdsitt sparanderikerar att avre
frånFörbund påpekade bankaktier placerarensFöreningsbankers att syn-

tillgång för närvarande.kunde bli mindre likvidpunkt änen

Tillståndsgränsens utformning

naturligtvis inteför Sverige uttalade en andelsgränsHovrätten Västra att
oförvitlig kundenågot seriositet. Förkan förvärvarens ägaresäga enom

kunde leda tillframstå oförståeligt obetydligt förvärvdet att ett ensom
aktieinnehavet bara förgranskning hela procentgränsen passerats.attav

erbjödunder dennaSom skydd oseriösa procentgränsenägare gränsmot
för och fränd-sammanräkningsreglema koncern-och de till knutnagränsen

Kreditmarknadskommitténskapsförhållanden uppenbart bräckligt värn.ett
differentieradeandra,ingående utredning krävdesmenade att meromen

fastavilka i stället skulleborde införas,begränsningar de föreslagnaän ta
Fullmäktigestorleksordningar. ibankernas skildaaktiekapital, röstetal eller

begränsnings-med föreslagnaSveriges Riksbank framhöll det deävenatt
kringgående agerandesvårtskulle bli hindrareglerna gemensamtatt genom

underaktieägare, och med aktiepostersinsemellan oberoende envarav
tioprocentgränsen.

tillståndsgivningKriterier för saknades

godtagbart kriterierStockholm anförde det inteKammarrätten i attatt var
måsteden enskildeinte eller motiv och framhöllsig i lagtext attangetts vare

till grund för be-ledning vad kommer liggarimlig attsomges en om
ansågstår. Kreditmarknadskommitténdömningen, så hanhan attatt vet var

utformad ochmindre välden tillståndsbestämmelsenföreslagna gavvar
bankinspektio-från regeringens ellerför alltför godtyckestortutrymme ett

ifrågasatte lämplighets-Kommitténsida vid tillämpningen. om ennens
kunde detbegränsning ladesborde Omprövning huvud ägaöver enrum.

fast inte fick överskridas.övervägas gränsen som

rättssäkerhetenFörsäliningsföreläggande aktieägare striderstora motmot

föreläggande säljaför Sverige fann förslagetHovrätten Västra attatt ettom
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aktier inte endast kunde leda till ekonomisk påförlust grund snabbav en
realisation också få den betydligt svårare konsekvensen denutan att en-
skilde aktieägaren föreläggande skulle Fråndefameras.ett rättsä-genom
kerhetssynpunkt det otillfredsställande frågor detta slag skulleattvar av
handläggas administrativ myndighet, särskilt bankinspektionenav en som
inte hur det tillämpliga procederet skulle utformas dåochantyttens

tema.prövningen skulle ske enligt hålletoch allmänt Kammarrättenett vagt
Stockholmi menade försäljningsföreläggande med dess retroaktiva ka-att

raktär mycket allvarligt ingrepp i den enskilda äganderätten ochettvar
skulle stå i strid med svensk rättstradition. Särskilt allvarligt det detattvar
lades i den beslutandes fria skön den enskilde skulleavgöra tvingasatt om
avhända sig aktierna över Den enskilde kunde bli nödsa-procentgränsen.
kad sälja aktierna awakta lämplig Någratidpunkt. före-att utan att en
skrifter kompensation dock inte, vilket enligt kammarrätten inteom gavs

godtagbart.var

försvåraBegrånsningsregeln skulle nyetablering

Landsorganisationen LO anförde motsvarande regler för ägar-att om
mässig spridning skulle föreligga vid nyetablering, torde det effek-ettvara
tivt hinder nyetableringar bankaktiebolag.mot av

Begränsning vidrösträtten bolagsstämma bättre alternativav

Näringsfrihetsombudsmannen och anfördeLO begränsning röst-att en av
vid bolagsstämma bättrerätten alternativ vid provisorisk lagstift-ettvore en

ning. Kreditmarknadskommittén menade ingående utredning krävdesatt en
rösträttsbegränsning borde prioriteras före begränsningom ex. en en av

Sverigesägarkvoten. Föreningsbankers Förbund framhöll tvingandeatt en
begränsning vid bolagsstämmarösträtten fullt tillräcklig åtgärd.av var en

Regeringen beslutade den oktober17 1985 bankinspektionens fram-att
ställning jämte remissvaren skulle överlämnas till kreditmarknadskommit-
tén.

7.4.3 FÖrsäkringsverksamhetskommitténs
förslag begränsningar i rätten attom
förvärva aktier i svenska
försäkringsaktiebolag

Försäkringsverksamhetskommittén FVK har i sitt betänkande Försäk-
ringsväsendet i framtiden SOU 1987:58 föreslagit förvärvarättenatt att

i försäkringsaktiebolagaktier skall begränsas. FVK har funnitett att ett
samlat innehav motsvarande 15 % röstetalet för samtliga aktier ochav
20 % aktiekapitalet bör gälla föreslåsBegränsningenöversta gräns.av som
gälla såvällika för svenska utländska Vid beräkningen inne-ägare.som av
havet skall hänsyn till varje aktie ingårtillhör företag itas ettsom som
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bestämmande in-företag vilket förvärvaren harkoncern, över ettsamma
syskon ellersambo, barn, föräldrar ellerflytande, förvärvarens make, ett
inflytande.sådan anhörig har bestämmandeföretag vilketöver etten

utvecklingsundförenligt medanfört det inte skulleFVK har att envara
skulleförsäkringsbolagantalförsäkringsväsendetdet svenska ettomav

Bakgrunden till detta närindustrikoncerner. sägsdomineras attvara enav
dettaförsäkringsbolag tordemed sig införlivarföretagskoncernstörre ett

försäkringsrörelsenågon åstundan drivapå särskildinte bygga utanatt
sig dentillgodogörapå i kunnaönskan koncernenkanske framför allt atten

för-måste svenskaförsäkringsbolag ha. Vissafinansiella styrka ettsom
industrikoncerner ochdotterbolag iredan för närvarandesäkringsbolag är

riktningdennafortsatt utveckling iföretagskonstellationer. Enliknande
utomståendeförnämnda finansiella motivetdetskulle enligt FVK oavsett-

önskvärdinteförsäkringsbolag leda tillsvenskaförvärvkoncerners enav —
uppnåsvårighetermedföraförsäkringsmarknaden ochuppsplittring attav

måndenförsäkringsbolagen. Iför de traditionellaerforderlig riskspridning
goda risker inompå specielltbolag inriktar sigindustrikoncernanknutna
stå isådan utveckling inte överensstäm-företagsförsäkring, skulle enex.

riskerMindre godaförsäkringsväsendet.solidaritetstanken inommelse med
påförsäkringsskyddfå möjligheter ordna sittdå FVKskulle enligt sämre att

koncembidragMöjligheteneljest.tillfredsställandelika sätt attett som
på bekostnadsåkoncernbolag dessatill övrigakanaliseras att avgynnas

också effektoönskadförsäkringstagareförsäkringsbolagets är attaven
oönskad effektytterligareingår industrikoncern. Enförsäkringsbolag i en

möjlighetförsäkringsaktiebolag harindustrikoncern ägerär ettatt somen
ochförsäkringsbolagförsäkringsbeståndet tillöverlåta ett annatatt sam-

konsolideringskapitalet.uppsamladeförsäkringsrörelsenbehålla det itidigt
också vid koncern-kantill transaktionerfrån dessa möjligheterBortsett ett

försäkringsbolagetsdominerandeeljestförhållande eller med ägargrupper
speci-förpå placeringar inombli inriktad ägarnaskapitalförvaltning ramen

självständigt försäk-måste enligt FVKallmäntella intressesfär. Rent ett
innebäradominerandeoberoende ägargrupper,ringsbolag, är enavsom
försäkrings-såvälverksamhet, dvs.helagaranti för bolagetsstörre att
försäkrings-påmed sikte definansförvaltningen, drivsrörelsen egnasom

intressen.tagarnas
på den svenskaväsentlig maktfaktorFörsäkringsaktiebolagen utgör en

tilltagandenäringslivet. Enindirekt inomkreditmarknaden och därmed
försäkringsaktiebolagverkardominans starka ägargrupper genomsomav

förstärkaindirekt kommersådanaskulle medförakunna ägargrupper attatt
gällerSärskiltnäringslivet.det svenskasitt inflytande inom olika delar av

industri-tilldotterbolagförsäkringsaktiebolag blirdetta FVKenligt om
företags-finansiellainvestmentbolag och andrahandelskoncerner,eller

försäkringsaktiebola-samhällsintressebildningar. enligt FVKDet är attett
riskskyddbetryggandesörja försin sociala grundfunktionmed att ettgen

försäkringstagarnasställning förvaltareoch med sin speciella trygg-som av
deinstitutioneroberoendehetskapital, har karaktären storagentemotav
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i samhället. De ömsesidiga försäkringsbolagen har i allmän-ägargrupperna
het sin konstruktion med direktförsäkringstagare enda delägaregenom som

sådan självständighet. Det skulle otillfredsställande de för-en vara om
säkringsbolag aktiebolag i detta hänseende skulle hamna iär sär-som en
ställning förhållandei till de ömsesidiga bolagen. FVK det i ställetanser

önskvärt med ökad ägarspridning i försäkringsaktiebolagen. Dennavara en
principiella frågainställning i dominerande ägarkonstellationer ochom
värdet ägarspridning i försäkringsaktiebolagen ligger helt i linje med denav
princip lång både vårtsedan tid gällt i land och i de flesta andra länder,som
nämligen försäkringsbolagen, med hänsyn till försäkringsverksamhetensatt

fårspeciella i inte bedriva rörelse försäkrings-ännatur, stort sett annan
rörelse.

såledesFörsäkringsaktiebolagen bör inte dotterbolag företagtill medvara
Verksamhetsinriktning i övrigt föremåleller för faktisktettannan vara

fråndominerande inflytande olika Ett relativt spritt ägandeägargrupper.
bör i målsättningen. målsättningstället FVK understryker dennaattvara
ingalunda får uppfattas hinder för försäkringsaktiebolagens intresseettsom

fast åt långsiktigaägarförankring stadga styrelsens förav en som ger ansvar
bolagens ledning, liksom starka har förutsättningar till-ägare attav som
skjuta såriskvilligt kapital erfordras. Dessa väl motiverade strävandennär
får så långtdock inte drivas det leder till helt dominerande iägargrupperatt
försäkringsaktiebolagen. måsteEn avvägning åmellan sidangöras ena nu
nämnda åintresse fast ägarförankring och starka och den andra,ägareav en
önskemålet uppnå lämplig ägarspridning och motverka dominerandeatt en

föreslår såvälägarinflytande. I enlighet härmed förFVK svenskarättenatt
utländska rättssubjekt förvärva aktier i försäkringsaktiebo-svenskaattsom

lag regleras i lagstiftningen. Syftet bör i första hand skapaattvara en
ordning sådanmöjlighet förhindra innehav storlek deatt attsom ger av ger

inflytande inte kan förenligt med samhällsintresset sundett som anses av en
utveckling försäkringsväsendet.av

När det gäller konstruktionen aktieförvärvsregeln och storleken detav av
maximala aktieinnehav och rättssubjekts förvärv får leda tillettsom samma

till får så lågFVK början, inte handeln igränsenatt attanser en vara
aktierna på icke godtagbart hämmas. lågEn mycket skullesätt gränsett
heller inte sådanför aktieinnehav storlek utgörutrymmege enav som
grunden för aktivt frågaEn aktualiseras i dettaägaransvar.ett annan som
sammanhang begränsningsregeln skall enbartär procentuellom avse en
andel röstetalet för samtliga aktier eller dessutom aktiekapitalet.ävenav av
En låg andel röstetalet för samtliga aktier kan förenad medav vara en
väsentligt frågaandel aktiekapitalet. Exempelvis kan, detstörre när ärav

B-aktier med tiondels där övriga aktieägare harröst, röstom en en per
aktie, B-aktieägare med röstetal fem inneha aktier nästanett procenten av

34,48ända till 35 % aktiekapitalet därigenom,och rösträtts-trotsavupp
fåbegränsningen, inflytande inom finner därförstyrelsen. FVKavsevärtett

begränsningsregel för aktieförvärv i försäkringsbolagen bör gällaatt en
både andel i aktiekapital.röstetal och
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diskuteratställningstagande har FVKPå grundval detta om sammaav
och aktieka-röstetaletbåde andelprocentuella skall uppställas förgräns av
enkelhetensföredra förenhetlig kanpitalet. En procentgräns attvarasynas

sådankonsekvensernaskull. Emellertid har FVK, efter ha prövatatt av en
aktiekapitalet skulleför andelenlösning, kommit fram till gränsenatt avom

skulle dettaröstetalet,lågt procentuella förlika den gränsensättas som
aktieförvärv,tillhård reglering möjligheternamedföra onödigt somen av

försäkringsaktier och ifungerande marknad förkan till för välmen envara
försäkringsaktiebolagen iförsvåra möjligheterna förvissa situationer att

särskiltriskvilliga kapital,nyemission öka sittönskvärd omfattning genom
aktieförvärv ibegränsningsregel förfrån utlandet. Detta talar för att en

skildapå sådantutformasförsäkringsaktiebolagen bör kunna sätt att pro-
andelaktier och förför samtligaför andel röstetaletgällercentsatser avav

aktiekapitalet.
förbörövervägandena beträffande vilken sättas rösteta-Under gräns som
Emellertidtiokommittén till början diskuteratlet har gränsen procent.en

råttfullständig frihettill hittillskommittén hänsyn börhar tas attansett att
försäkringsaktier.både rättssubjekts förvärvför utländska och svenska av

försäkrings-i olikaför närvarande flera aktieägareDet finns därför som
bortsetttiohögre röstetalaktiebolag innehar än procentettposter som ger —

captivebo-försäkringsaktiebolagfrån två helägdaindustrikoncerner samtav
väsentligtläggsarbetsmarknadsförsäkringsbolagen. Enlagen och gräns som
vållaaktieägare kanrådande faktiska innehav hos dessa stör-lägre än nu

och spekula-kursreaktionerpå aktiemarknaden med inte önskvärdaningar
Å emå till-syftettiva transaktioner följd. andra sidan kan att ensom

starkadominansfredsställande ägarspridning och motverka ägargrup-aven
existerandeså samtligaförfelas högtgränsen sätts att nuper om

faller underfrån försäkringsaktiebolagaktieinnehav bortsett helägda --
funnitsådana överväganden har FVKSom resultat övregränsen. att somav

försäkringsaktiebolag samlat inne-aktier iför förvärvarättengräns ettatt
för samtliga aktierhav motsvarande 15 % röstetalet representerar enav

frihet ochå sidan intresset möjligalämplig avvägning mellan störstaena av
till-å andra sidan syftetflexibilitet aktiemarknaden och att genom en

och ickemotverka koncentrationstendenserfredsställande aktiespridning
Beträffande den be-inom försäkringsväsendet.önskvärd ägardominans

andel aktiekapitaletgränsning anknyts till förvärvarens samladesom av
20 %awägning synpunkter,FVK, efter mellan motsvarande att avenanser
också ihar FVKaktiekapitalet bör gälla Härigenomöversta gräns.som

på huvudsyftet med begränsningen, söktdetta avseende, avkallutan att ge
rådandei möjliga utsträckning undvika allvarliga rubbningarstörstaatt av

underförhållanden aktiemarknaden och icke önskvärda kursreaktioner
leder tillutvecklingen. Vid bedömningen huruvida förvärvden fortsatta

tillåtna bara tillöverskrider den bör hänsyn inteinnehav gränsen tassom
innehav till det samlade innehav kanförvärvarens äveneget utan som

koncernförhållanden. det gäller fysiskaföreligga grund När personerav
skall till släktskap eller andra in-motsvarande hänsynFVK tasattanser
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tressegemenskaper.
FVK erhållaregeringen bör synnerligen starka skälrätt näratt attanser

föreligger meddela dispens från deförbudet förvärva aktier iutöveratt
lagen fastställda sådana fallDenna dispensrätt bör endastgränserna. avse
då det bedöms ändamålsenligt frånundantag begränsningsregelnatt genom
förbättra förutsättningarna för sund utveckling försäkringsväsendet.en av
Inom för detta kriterium faller enligt mening situation,FVK:sramen en

dåexempelvis i krislägen och i övrigt vid behov förbättrad konsolidering,av
inträdet fåstark med betydande aktiepost kan bedömasägareav en enen
stabiliserande påinverkan bolaget innebära förstärkning grund-och aven

Ävenförvalen dess fortsatta verksamhet tillväxtmöjligheter. i andra falloch
kan behovet starkare dispens förmotiveraägaransvar störreett ettav en
aktieförvärv vad begränsningsregeln aktieförvärv vidmedger. Ettän större

allmän nyemission vid tillföra ökateller riktad emission för atten en
riskvilligt kapital kan för-ibland visa sig nödvändigt för säkraattvara
säkringsbolagets fortbestånd. framstå direktI speciella fall kan det ettsom
samhällsintresse aktieöverlåtelser överstigande i lagen uppställda grän-att

sker led i önskvärd utveckling fusionering. Samman-ett motser som en
fattningsvis bör då andramotiv för dispensgivning endast föreliggaen anses
möjligheter stårinte till buds för skydda försäkringstagarnas intressenatt

för ernå ändamålsenligeller struktur inom försäkringsväsendet. Här-att en
kan internationella hänsynstaganden motivera dispens förutöver tänkas

Ävenförvärv leder till innehav de uppställda inomutöver gränserna.som
återförsäkringsbranschen förhållandenkan under vissa finnas motiv för att

frånmedge undantag den FVK föreslagna begränsningsregeln.av

rättsförhållanden7.4.4 Utländska

Belgien

ocksåDe belgiska bankreglerna fusioner omfatta förvärv ellerom anses
försäljning åraktieandelar i bank. Enligt överenskommelsestoraav en en

åtog till till-1974 sig de aktieägarna i de bankernastörsta störstatre att
förändringar isynsmyndigheten eller banken alla betydelsefullarapportera

deras aktieinnehav. Den belgiska tillsynsmyndigheten har ansett att en av
dess främsta oberoendeuppgifter till bankernas ledningär äratt attse av
inflytande från eljest kommersiella nämndaindustriella eller Dengrupper.
överenskommelsen tillkom det skälet. Tillsynsmyndigheten verkar för attav

följaalla belgiska banker skall intentioner. I början 1980-taletsamma av
hade trettiotal banker slutit avtal med tillsynsmyndighetenett av ovan

ban-nämnd innebörd. Syftet med avtalet försäkra alla beslutär att att av
ñkema.påtryckningar frånkens ledning fattas aktieägar Detutan stora

sådana påmyndighetens uppfattning beslut skall fattas endastär att rent
bankmässiga grunder.
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Kanada

ägande,två med sprittKanada indelas bankerna i kategorier. BankerI
fårsamverkandevilket betyder ingen aktieägare eller ägareatt grupp av

tillhörande kategori A.inneha tio aktierna, klassasän procent sommer av
med utländskt ägande tillhörBanker med ägarkoncentration ellerstörre

kategori B.

Frankrike

tillstånd tillsynsmyndig-i ägandet bank kräverVissa förändringar avenav
banken,sådana kontrolldels överheten. Dessa förändringar är gersom

samarbetar, delsfleraindirekt, för aktieägare ellerdirekt eller somen
dels°o bankens kapital ochsådana aktieägare 20 om enavsom ger en

Sådantfranc.överstiger tio milj.andel värdeaktieägare förvärvar varsen
skallbankföreningenmåste den franska över-tillstånd sökas somgenom

måste behandlas inomTillståndsansökanyttrande.ansökan medlämna eget
frånmånader ansökan.tre

tillståndförutsätterfuntionärerna i bankenTillsättning de ledande avav
ingående. Vissadärvidduglighet granskastillsynsmyndigheten. Deras per-

iför vissa brott,nämligen de dömts ärdärvid uteslutna,är somsoner
eljest idirektör ellerkonkurstillstånd vederbörande tidigare,eller somom

påkommit obe-företagetföretag, varit ansvarig förledningen för attett
tillstånd samtidigttillsynsmyndighetenstånd. får uttryckligtIngen utan av

delägareföretag bankenledande i banken och i ärinneha ettpost somen
och tjänstemänförbjuder bankens ledningstrikta reglerDet finns attsom

emellertidundantag kanutanför banken. Vissaupprätthålla anställningar
tillåtas.

Holland

holländska banklagen förändringar i ägarkretsenDen stadgar störreatt
ocksåförutsätter tillstånd centralbanken. stipulerar ingenLagen utanattav

tillstånd fårsärskilt centralbanken för femutöva rösträtt än procentav mer
antalet röster.av

Irland

Ingen aktieägare, eller de enligt centralbanken bedöms sam-som vara en
får % i bankverkande aktieägare, 20 aktiernaäga ängrupp av mer av en

tillstånd.centralbankensutan

Italien

alltförintetillsynsmyndighetenföreskrift i lag övervakarUtan särskild att
på hand.aktieposter samlasstora en
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Luxemburg

förAnsvaret effektiv ledning föroch beslut bankens inriktning måsteen om
ligga i händerna på åtminstone två har utomordentligtett gottpersoner som
rykte och dessutom har erforderliga kunskaper för sina uppgifter. An-
seendet måste också beträffande styrelseledamöter, revisorer och deprövas
aktieägare har position påverkamedger de kan bankensattsom en som

påaffärer märkbart sin aktieandel eller sitt kapitaltillskott.sättett genom
Varje förändring i den nämnda personkretsen måste på förhandprövas av
regeringen. En förändring beträffande de måstekontrollerande aktieägarna

inom frånanmälas 15 dagar det den blev Omkänd för banken. ingenatt
invändning därefter två månadersker inom måste förändringen godkännas.

Storbritannien

Utan direkt stöd i lag Bank of England omfattande kontrollutövar överen
fusioner och andra koncentrationstendenser inom bankväsendet. För att

denna kontroll förväntar sig Bank of England bankerna meddelarutöva att
alla förändringar controllers,berör deras större ägaresom som anses
omfatta sådantalla 15 °o eller andelarna. Vid meddelandeägersom mer av

sig Bank of England ha befogenhet dra in oktrojen. Emellertid harattanser
of frågan fåBank England nyligen väckt andra maktbefogen-ävenattom

heter till sitt förfogande.

Förenta Staterna

angåendeBankerna har rapporteringsplikt till tillsynsmyndigheterna för-
ändringar i ägarstrukturen innebär aktieägare ellerattsom en grupp av
aktieägare direkt eller indirekt kommer tio elleräga rösternaatt procent av

tillsyn och reglera varjeFederal Reserv har befogenhet utövaattmer.
företag direkt kontroll amerikansk bank.har eller indirekt översom en
Tillsynsmyndigheten tillse förändringar i ägandet inte motverkarskall att

påkonkurrensen marknaden.

Förbundsrepubliken Tyskland

tillsynsmyndighetenmåste informeraför västtysk bankLedningen omen
i banken.på de ledandetillsättningar andra förändringareller posterna

aktieägandebankens detmåste också förändringar iMan rapportera omom
finnsenskilt företag. inga% aktiekapitalet i Däremotöverstiger 25 ettav

förhållandet bankledningen harägandet banken. Detregler att ettom av
sådana regler onödiga.för bankens skötselpersonligt göraansesansvar

ägandet i deKartläggning7.4.5 m.m.av
svenska affärsbankerna

år sammanställning deunder 1981Banklagsutredningen lät övergöra en
jämfört resultatet i denKommittén hari affärsbankerna.större ägarna
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uppgifter Sven-Ivan Sundqvist redovisat isammanställningen med de som
Ägarna börsföretag 1988. Dessa uppgifterboken och makten i Sveriges

förhållandena tiden augustiseptember 1987. Vidare redo-hänför sig till vid
rösträttsbegränsningarna finns i affärsbankernavisas de gällande somnu

bolagsordning.enligt respektive

andelStörreAffärsbanker ägares av
aktiekapital röster
1981 1987

Bohusbanken
49,049,0Investor

26,0S SabaJ —
dotterbolag 15,2 42,4medProvidentia

3,0Broströms -

antaletröstberättigad för fullamåBohusbanken utöva rösträttI avenvar
såväl företrädda aktier.ägdahonom som

FolkbankJämtlands
22,6BankFöreningsbankernas -

5,05,0Länsförsäkring Jämtland
pensionsstiftelse 4,9Götabankens -

4,3 14,4Sven Persson-gruppen

någoninte förrösträttsbegränsningen attPå denbolagsstämman gäller
för detfår elleraktier föra talan rösträtt äneller andras utöva meregna

iregistrerade aktiekapitalet11200 detantal aktier mot avsom svarar
25aktier. Sundqvist innehar300 Enligt ägaredvs. för närvarandebanken

53,6 °o aktierna.av

BankenSkandinaviska Enskilda
2,35,4vinstandelS-E-Bankens
5,05,0Skandia
5,75,0Wallenberg-fonder
5,64,8SPP
3,82,8Trygg-Hansa
5,1Custos -
3,8Aktiv Placering -

andras aktierfår någon för ochintePå S-E-Bankens bolagsstämma egna
% aktierna isammanlagt 2förföra ellertalan utöva rösträtt än avmer

såväl aktiekapital%har 25 45,2Enligt Sundqvistbanken. ägare somav
9,6WallenbergsfärenochAktiv PlaceringS-E-B-sfärens stiftelser,röster.

aktiekapitalet.år 17,5 %innehade 1987 av
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Skaraborgsbanken
Lundberg-sfären 49,9
Hufvudstaden 25,6 -
Skandia 5,0 -
SPP 3,0 -
Skaraborgsbankens aktiefond 2,9 0,2
Trygg-Hansa 2,3 -
Skaraborgsbankens pensionsstiftelse 2,0—
Ankaret Aktiekonsortiet 4,2-

SundqvistEnligt har 25 67,0 såväl°oägare aktiekapital Ejröster.av som
må någon för och andras aktier föra talan eller förutöva rösträttegen
sammanlagt 110 det påän företräddastämman antalet aktier.mer av
Stamaktie medför under det preferensaktieröst, medför allenastatten en
tiondels röst.

Skånska Banken
Malmö Intressenter AB 10,38,0 10,98,5
Sydsvenska Intressenter AB 10,38,0 10,98,5
Trälleborg Intressenter AB 10,98,5-
Helsingborgs Intressenter AB 10,38,0 10,98,5
Skåneintressenter AB 12,68,8 6,910,3
Banco Aktiefonder 5,9 3,5-
Skandia 4,66,5 10,1 6,8
SAF 4,4 2,3-

Enligt Sundqvist innehar 25 74,7 % aktiekapitaletägare och 75,0 %av av
SkånskaI Banken må någonrösterna. för och andras aktier föraegna

talan och för 110utöva rösträtt pådet företräddaän stämmanmer av
antalet A-aktier och på1100 det företräddastämman antalet B-aktier.av
Roos-sfären innehade år 1987 totalt 46,4 % aktiekapitalet %och 57,5av

rösterna.av

Svenska Handelsbanken
SPP 5,07,5 4,96,4
Oktogonen 3,84,2 5,24,5
Skandia 4,95,1 5,2 6,0
Trygg-Hansa 2,93,6 4,3 5,0
Industrivärden 2,32,5 3,22,8
Sparbankernas aktiefond 4,0 4,6-

Enligt Sundqvists redovisning har 25 45,8 % aktiekapitaletägare ochav
43,9 % I Svenska Handelsbanken må någonrösterna. föra talan ochav

med högreutöva röstetalrösträtt delsän 120motsvararsom summan av av
det på företräddastämman antalet stamaktier, dels ock 1200 det därav
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Stamaktie medför och in-företrädda antalet preferens aktier. rösten
och preferensaktie serie B varderadexaktie, preferensaktie serie A en

SHB-sfären totalt 9,4 °o aktiekapitalet ochtiondels inneharröst. av
10,6 o rösterna.av

Wermlandsbanken
67,0GotaGruppen AB -

12,7B 11,8B Invest —
l0,7Säfveån 9,9 -
5,04,6Skandia -
4,94,5Trygg-Hansa -
2,22,0SPP —

3,2stiftelseWevas -
2,4WermlandstidningenNya -

WermlandsbankenSundqvist % aktiekapitalet. I23 har enligt 81,1ägare av
förmå någon andras aktier föra talan ochför och utöva rösträttegna

på företrädda aktier.110 det antaletsammanlagt stämmanänmer av

Östgöta Enskilda Bank
19,1Custos -

51,9Lundberg-sfären -
5 1Skandia

2,2Westman-Wernerska fonden -
Östgöta 2,6Brandstodsbolag -

% aktiekapital ochSundqvist 25 66,9Enligt har de röster.största ägarna av
någon aktier förmå för och andrasI banken utöva rösträttegna

aktiekapitalet.på företrädda110 detsammanlagt stämmanän avmer

Götabanken
82,6GotaGruppen AB -

7,56,8Beijerinvest -
0,4Proventus -

5,44,9SPP -
4,4FörsäkringarWasa -

5,64,6Skandia —
0,6Götabankens pensionsstiftelse -

% aktierna. Iinnehar 91,2Sundqvist redovisar de 18 största ägarnaatt av
för 110må någon ochGötabanken föra talan änutöva rösträtt avmer

ärWeil-sfären innehade 1987på företrädda aktier.det antaletstämman
aktiekapitalet.°ototalt 85,2 av
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Nordbanken
Custos 14,1
Oobab-gruppen 10,5
Trygg Hansa 5,0
Skandia 5,0
SPP 4,4
LKAB 4,1
Grema HB 2,1
Riksäpplet stiftelse 1,8

De 22 inneharstörsta ägarna 55,8 % aktierna. I Nordbanken måav
någon för och andras aktier föra talan och förutövaegna rösträtt samman-
lagt tioän det vid företräddastämmanprocent antalet aktier.mer av

Sveabanken
ÖstlundMikael Holding AB 33,547,2

Möller Persson 8,3 4,6
Bertel Nathorst 16,73,0
Stiftelsen Tornspiran 3,0 1,7
Jan Ramen 4,6 8,3
Arne Frödén 3,4 5,6

Banken har totalt 175 I Sveabankenägare. må röstberättigadca envar
för fullarösta antalet honom ägda och företrädda aktier. Vid röstning påav

bolagsstämma medför aktie serie tioA och aktieröster serie Bav av en
röst.

7.4.6 Behovet reglering i lagav en

Bankerna skiljer sig i flera väsentliga avseenden från andra företag. De intar
central ställning i det ekonomiska och har sin huvud-utöversystemeten

sakliga roll sparuppsamlare och kreditgivare givits uppgifter verk-som som
ställare statsmakternas ekonomiska politik och myndighetsutövare.av som

Bankernas rörelsekapital härrör till väsentlig del från allmänheten. Om-
kring 90 % balansomslutningen i bank består upplånadein- ochav en av
medel. Bankens kapital uppgår i regel till endast 1,5 °o balansom-eget av
slutningen. jämförelseEn mellan den i banklagstiftningen definierade kapi-
talbasen och balansomslutningen visserligen procentuell andelstörreger en

å andra sidan mindre rättvisande bild ägarinsatsens relativamen ger en av
betydelse för banken. Bankernas kunder -framför allt insättarna är ett-
helt beroende sin banks säkerhetsätt och sunda utveckling vadannat änav

fallet för kunderär i näringslivsföretag i allmänhet. En insättare anför-som
bankerna medel någon säkerhet. Det därför oeftergivligttror ärutan ett

krav insättarna bereds trygghet förlust insatta medel. En in-att mot av
skall intesättare behöva ställning förmågatill bankens förränta ochta att
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ombesörja ochåterbetala medlen. Bankens rollde insatta är attsnarare
vikt för kreditvä-placering. härvidför de medlens Detinsatta är avansvara

in-samhällsintresse,därmedfunktionsduglighet ochsendets även attett
förmåga fullgöra sinaförtroende för bankernashar absolutsättare attett

förpliktelser.
olikaalltså för tillgodosebyggtsBanklagarnas regelsystem har attupp

samhälletHärigenom harbankverksamheten.säkerhets- och sundhetskrav i
utfästdärmed i viss meningsolvens ochtagit sig för bankernasett ansvar

okontrolleradför risker imedel intesig för insättarnas utsättsattatt svara
åtnjutersjälvabankerna avsevärtomfattning. innebär i sinDetta etttur att

från sida.förtroende allmänhetens
på ägandeprincipensedan 1930-taletSvensk banklagstiftning bygger att

förbud för bankuttryck iblandas. Detta sigoch kreditgivning inte skall tar
påsigeller eljest sättförvärva aktier i näringsföretag ettattatt engagera

bank-intresse ochsammanblandning mellan bankensmedför risk försom
förlagslån ellersålunda inte hellerfrämmande verksamhet. Bank kan ge

förhindratuttryckliga reglervinstandelslån. Emellertid har saknats attsom
bankfrämmandemeddenna integrerastill följd ägarstrukturen ibanken av
några direktindustriföretag i fallmedföraverksamhet. Detta korn att att

förelåg därigenomaktiemajoriteten i bank. Detindirekt förvärvadeeller en
kunde kommabankfrämmande intresseninte obetydlig risk för attatten

lågprincipermed deinte förenligtbankens verksamhet. Dettastyra somvar
trädde i kraft denBAL,till grund för banklagstiftningen. Först somgenom
näringslivsföretagindustri- och andravarigenomjuli 1987, infördes regler1

regleraktiemajoriteten i bank. Dessafrån förvärvakunde hindras att en
industriell koncernnågot hinderemellertid inteutgör mot att enex.

in-sigdärmed skaffar avsevärtbetydande aktiepost ochförvärvar etten
flytande i bank.en

1968:7 kart-SOU gjordesbetänkandekoncentrationsutredningensI en
i landet.privata näringslivetinflytandet inom detägandet ochläggning av

styrka. Ettfastslå ägarinflytandetsdärvid förOlika kriterier användes att
innehadeägareägargruppföretag betraktades majoritetsägt när ensom

överensstämderöstvårdeaktierna hadeabsolut röstmajoritet. När samma
det fall aktieägan-aktiekapitalet. Förmed andelendärvid andelen röster av
lågt enligtstämmodeltagandet räckte,på många händer ochdet sprittvar

eller% förägarandel 50 ägarebetydligt lägreutredningen, än att ge enen
traditionellacontrol företag. Detworkingk. överägare etten grupp av s.

ingenting betydde,kontrolldennahäremot attmotargumentet angavs vara
dåliga resul-stämmodeltagandeökadeeftersom den förlorades vid det som

dettautgick dockutredningenupphov till. Enligtför företaget kundetat ge
blevpå inflytandet och bildenmångafrån aspekterendastargument en av

bedömdesdetofullständig synnerhetdärför mycket i ytterst ovan-varasom
funktion.trädde idettaligt Sverigei sättstämmanatt

kunde förekom-working controlutgångspunktenFrån den allmänna att
majoritetsintressevid sidanansågs ägarintressenäven större vara avavma,

Krite-betydelsefulla.ansågs kriterier särskiltvissavärde studera. Därvidatt
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rierna anknöt till den formella beslutsordningen ansågsoch tämligenge en
god bild inflytande från denna synpunkt. Det reella inflytandetsettav
bestämdes, enligt utredningens mening, emellertid andra faktorer,även av
varför den åstadkomna klassificeringen företagen inte vidare kundeutanav

till skalaöversättas utvisande kontroll viss bestämd styrka. Ett domi-en av
nerande minoritetsintresse ansågs föreligga ägarenägargruppennär störste
innehade femän totala röstetalet, hade absolut majoritet påprocentmer av
stämman representerad i företagets styrelse. Uppfylldes alla dessasamt var

villkor förutsättningarna för ägarenägargruppen frågatre istora attvar
skulle ha working control företaget. Ett starkt ansågsöver minoritetsintresse
föreligga ägarenågargruppennär störste visserligen innehade femänmer

totala röstetalet antingen inte representerad företagetsiprocent av men var
styrelse eller inte hade absolut majoritet på tvåDe ägarnastämman. största

ansågsägargrupperna ha majoritetsintressen eller dominerande minoritetsin-
tillsammans båda innehadenär fem totalatressen än rösteta-procentmer av

bådalet. representerade i styrelsen och de tillsammans hade absolutvar
majoritet på begränsatstämman. Ett minoritetsintresse slutligen ansågs före-
ligga i övriga företag där ägareägargrupp hade femän procenten mer av
röstetalet aktieposten den eller ej.oavsett störstaom var

En mängd de företag koncentrationsutredningen studeradeav som var
börsnoterade bolag, där påminoritetspost femstora än procenten mer

representerade betydande kapital såväl i absoluta tal i förhållandeett som
till alla eller flertalet andra aktieägare i bolaget. För den verkställande
företagsledningen i dessa företag ansågs knappast aktieägare med änen mer
fem kunna negligeras vid fattande viktiga beslut, aktieägarenprocent av om

frågai företrädde bestämd linje. betänkandetI presenterades ävenen en
undersökning utförd år 1963, enligt vilken det vid 75 % de börsnoteradeav
företagens förekomstämmor till tillsammans hadeatt tre röst-en personer
majoritet. Enligt undersökning erfordrades någotdet inte vid börs-samma

företags bolagsstämma tio för uppnånoterat än röst-attmer personer
majoritet.

Det kan sålunda konstateras i de företag det här frågaatt stora som var
fordrades relativt begränsade andelar för inflytandereelltutövaom att ett

bolaget. finnsöver Det anledning detta förhållande giltighetägeranta att
i dag.även

Den särställning bankerna har förutsätter de förblir fria ochattsom
oberoende. Denna uppfattning ocksåstöds den uppbyggnad bank-av som
lagstiftningen har. Regelsystemet har tillkommit för deatt garantera att
många skyddsintressena i bankverksamheten tillvara. Bankerna hartas
givits begränsat verksamhetsområde och förhindrasett sig risk-ägnaatt
fyllda eller spekulativa verksamheter. ifrågasattIngen har den för bankerna
fundamentala principen ägande kreditgivningoch hållasskall i Denatt sär.
särställning bankerna har i samhället medför de inte bör bliäven attsom
föremål för sådana överlåtelserspekulativa tidvis förekommer inomsom
andra branscher. En bank bör inte handelsvara.vara en

Bankerna och de koncerner vari banker ingår måste oberoende ivara
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förhållande denenskilda, kunder. Inte minst därför svenskatill attstora
ofrånkomligen begränsatkreditmarknaden kommer dominerasatt ettav

på det betydelsefullt särskilt bankernaantal institut varje delmarknad är att
från påverkan från de icke-finansiella storföretagen.kan frittagera ex.

Önskemålen inomvid kreditallokering eller prissättning företagatt gynna
då kredit-sfär bör i utsträckning undvikas. Först kanstörstaen egen s.

marknaden fungera effektivt och skapa konkurrensbegrånsningar iattutan
förvaltningsmyndighetnäringslivet. Bankinspektionen har central isom

in-uppgift tillsyn bankerna. I sin tillsynsverksamhet skallutöva överatt
bankverksam-spektionen bankens säkerhet och i övrigt tillsevärna attom

på Då andra bankfräm-heten utvecklas industriföretag ochsätt.ett sunt
inflytande bankerna kanmande företag i vissa fall betydande överutövar ett

otillräckligade instrument bankinspektionen förfogar visa sigöversom vara
bestårför däri, bankernasäkerställa det viktiga samhällsintresseatt attsom

förmår behålla oberoende institutionerfortsättningsvis karaktärenäven av
den situationen börde ägargrupperingarna i samhället. Igentemot stora

vilja påverka banken till fördel förundvikas de intressen kan tänkasatt som
närstående banken.eller inte möjlighet att styraegna ges

så beroendetorde några företagI samhället det inte finnas ärsom av
allmänhetensallmänhetens förtroende bankerna. För den händelsesom

för detta medföra allvarligaförtroende bank skulle förlorad kanen
bankpanik där insättarestörningar, i fall kan utlösavärstasom en s.

förtroendet förpå i sakensbanken dess kapital. Det liggertömmer natur att
har förbank inte alltid vilket förtroende allmänhetenoberoendeär enen av

således någon anledningdominerar Om allmänhetenbanken.ägare avsom
dettaskulle sådan kan det inte uteslutaskomma misstro ägare attatt en

situationen.skulle frö utvecklar den beskrivnakunna det nyssvara som
sådan måste förhindras.Möjligheterna till utvecklingen

frågangenomgången utländsk visarDen kommittén gjorda rätt attav av
också jämförbarafått uppmärksamhet i andraägande bankinstitutom av

fått skilda lösningar iindustriländer. Genomgången visar problemetatt
Ägande- irösträttsbegränsningsregler förekommerolika länder. och ett

tillstånds-fåtal anmälningsförfaranden i kombination medländer medan
givning används i flera fall.

intagit regleraffärsbanker har i sina bolagsordningarFlertalet svenska
Dessabegränsar de aktieägarnas vid bolagsstämman.rösträttstörresom

och uppenbarligen harbegränsningsregler har bankerna själva beslutat om
från enskilda aktieägaresdet bankernas sida gjorts den bedömningen att

måste metod för förhindrainflytande banken begränsas. Somöver att enen
aktieägare diskuterats möjlighetenalltför stark maktposition för har atten

sålunda rösträttsbegränsningarna, möjligen i kombi-lagfästa de antagna
förhindrar samverkande intressennation med sambandsregel atten som

nivå. Därvid emellertidvissutöva är ävenrösträtt utöver att notera att en
låg aktier kan förenad medandel röstetalet för samtliga väsent-enav vara

påligt röstandel exempelvis femandel aktiekapitalet. Enstörre procentav
aktier, medge ägandekan, användning över-röstsvaga ett somgenom av
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bedömningendenKommitténtredjedel aktiekapitalet. görstiger atten av
i bolagsådan maktställningaktieinnehav i praktiken attettett stort enger

utformade kanvidrösträttsreglernahur stämman äraktieägaren oavsett --
påinflytande verksamheten.få dominerandeett

fåtalendast finnsrösträttsbegränsningbank medOm det vidare i etten
begränsnings-ägarandel, innebär dettarelativtsamtliga medägare, attstor

verkligaefter sitti realitetenfunktion och röstarregeln ägarnasätts attur
endastfår således praktiken effektirösträttsbegränsningaktieinnehav. En
ocksåomständighetförhållandevis spritt. Enägandet är somannanom

sådanabeträffandefår effekt endaströsträttsreglernamåste beaktas är att
flertalet börsno-prövning. Iunder bolagsstämmansbeslut ställs direktsom

inflytande ochfått mindrealltemellertidterade företag har stämman ett
påsåvitt beslutbetydelsemånga fall praktiskden saknar i ettsomavser

Verksamhetsinriktning. När det gällerpåverkarpåtagligt bankenssättmera
såobestridligenledningen torde detverkställandeinflytandet denöver vara

rösträttsbe-inflytandestarktutövarägare oavsettstor ettatt enomen
vidomständigheteranfördavid bolagsstämman. Nugränsning föreligger ger

förotillräckliga instrumentrösträttsbegränsningarhanden enbart är attatt
från aktieägare.inflytandealltför dominerandebegränsa storaett

detfram tillpå grund det sagdaöverväganden lederKommitténs attav
förmågaskall hagarantier för bankerytterligareföreligger behov attett av

institutionerbehålla oberoende ägargrup-karaktären gentemot storaatt av
måstegrundläggande syftet därvidlagperingar i samhället. Det attvara

inteutnyttjasägarinflytande kan sättföreliminera risken ettatt ett som
sund utvecklingförsörjamed banklagstiftningensförenligt strävanär att en

mening starkakommitténsbankväsendet. finns enligtdet svenska Detav
förhindranödvändig förlagregleringtalar förskäl är attatt ensom en

ägandet i affärsbankerna.koncentration av

Några grundlagsfrågor7.4.7

fårEn lagreglering innebär ingen i lagen angivenäga änattsom enmer
andel aktiekapitalet i bank, kan komma medföra aktieägareatt attav en

underinnehar aktier den angivna kan tvingasutöver gränsen attsom en
övergångsperiod tilldel aktierna för sig denavyttra atten av anpassa nya
regleringen. Fråga sådan lagstiftninguppkommer därvid huruvida ären
förenlig med grundlagens äganderätten.bestämmelser till skydd för

§ varje egendom iI 2 kap. 18 RF stadgas medborgare vilkensatt tas
anspråk sådant förfogande skall till-expropriation eller annat varagenom
försäkrad för förlusten i lag.ersättning enligt grunder bestämssom

1809 års stadgades § ingen fördärva ellerI RF i 16 Konungen böratt
fördärva låta, dömd ochtill välfärd, han lagligen förvunnen och är,utan
ingen avhända låta någon fast,eller avhända gods, löst eller rannsak-utan

dom, ordning, föreskriva;ning och i den Sveriges lag och laga stadgar ....
Innebörden utgjordedetta stadgande omtvistad. Stadgandet emeller-av var
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ochexpropriations-exempelvisinförandenågot hindertid inte mot av
där.finnsersättningsreglermed deförfogandelagstiftningen som

Omlydelse:följanderegelföreslogGrundlagsberedningen egen-aven
expropriation ellerfrån honomnågon har förvärvatdom tages genomsom

bestämmesgrunderutgå enligtersättningskallsådan förfogande, somannat
lag.i

prop. 1973:90departementschefenkommenteradesBestämmelsen s.av
194 på följandebl. sätt.a.

innehålla bestämmel-grundlagen skallföreslagitharBeredningen att en
någonegendominnebörd,egendomenskildsskydd för att somavse om

expropriation ellerfrånfår honom annathar förvärvat tagas genom
utgår grunder be-enligtersättningförfogande endastsådant somom

RF börtankeberedningensfrämmande förintei lag. Jag attärstämmes
trygghet. Regelnegendomsenskildesbestämmelse deninnehålla omen

beredningenshållen utformning iallmänt änemellertidbör merges en
beredningeninnebördden sakligaför bättreförslag motatt somsvara

skulle ha.bestämmelsentorde ha attavsett

departementschefen vidare:236 anfördespecialmotiveringenI

innebärbestämmelsenföreslagnagrundlagberedningen attDen er-av
sådant förfogande.expropriation ellerutgå vidsättning alltid skall annat

i vissagällande lagförbisetthärvidberedningenUppenbarligen har att
ochersättning. I 70mark kontantianspråktagandefall medger utanav

innebördsålunda bestämmelser1947:385§§ byggnadslagen113 avges
kanmarkägarenanspråk ersättning,mark kan i utan ansestasatt om

4också erinraskanpå Det attkompenserad för ingreppet sätt.annat om
innehåller1972:719 reglerexpropriationslagen§ stycketförstakap. 1
motsvarande be-medi likhetdelexpropriationbeträffande k. som,s.

i vissa fallsådan expropriationmeförlagstiftning,stämmelser i äldre att
190.1971:122utgår jfrersättningkontantkan ske att s.utan prop. -

grundlagsföreskriftenangelägetmin meningenligtDet är att expro-om
be-utesluterdenutformningfår görintepriation attsomenm.m.

idärmed kommerpåpekat ochjag harslagstämmelser det som nuav
allmän-uttalade i denmed vad jagenlighetgällande lag. Ikonflikt med

departementsförslagetföreskriften därför i gettsmotiveringen har enna
börförslag. Denberedningensihållen utformning änallmäntmer

rekommenda-föregående paragraf haiföreskrifternaliksom närmast
sigframhålla i och fördetvill jagintresseI tydlighetenstionskaraktär. -

endastparagraf sikteförevarandeföreskriften iganska självklara taratt
iexempelvisingripanden i egendomsrättenpå sådana expro-som avses

Denförfogandelagstiftningen.ochi rekvisitions-ellerpriationslagen
ellerplanlagstiftningenibestämmelserdäremot inteomfattar ex.

möjligheternaibegränsningmiljöskyddslagstiftningnaturvårds- och om
egendom.använda fastatt

föl-52 bl.1973:76betänkandeanförde i sittKonstitutionsutskottet a.s.
jande.

grunderenligt§ till ersättning3regeln i 2 kap. rättföreslagnaDen om
anspråkiegendomall enskildsför det falli lagbestämmas tagessom

med denförfogande godtagessådantexpropriation eller annatgenom
medordet börtvingande ersättsändringen den görs attatt genom
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Ändringen påskall. innebär inte upställs ersättning alltidkravatt att
utgå Vad däremotskall i kontant form. bestämmelsen ärgaranterar att

någon förekomma sådana ingreppersättning i form alltid skall vid som
Även såledesmed bestämmelsen. i sitt ändrade skick skall be-avses

hinder för ändring i de regler istämmelsen inte eller krävautgöra ex.
§70 113 §§ byggnadslagen 1947:385 kap. första stycketoch och 4 1

1972:719 236.expropriationslagen berörs i propositionensom
ingå i 2 kap. i stället infogas i 8 kap. RFBestämmelsen bör inte RF utan

föreskrifter. i denlagar och andra Bestämmelsen ut-som avser av-
skottet förordade utformningen har nämligen enligt utskottets mening

naturligare sammanhang med föreskrifterna i detta kapitel änett senare
föreskrifterna grundläggande fri- rättigheter. bör intasmed och Denom

sista stycke i kap.8 1ettsom

Riksdagen beslutade i enlighet med konstitutionsutskottets för-sedermera
slag.

års1973 fri- och rättighetsutredning behölls paragrafenEfter förslag av
uttolkning lagrummetoförändrad flyttades till 2 kap. RF. Imen en av

följande SOU 1975:75, bilaga 16, 430anförde utredningen s.

§ därunder baraInnebörden fjärde stycket RF torde8 kap. 1 ettvaraav
äganderätttvångsavhändanden förmögenhetsrätt ellerfaller annanav

värde, tvångs-inte allasärskild med ekonomiskt och strängträtt taget
temporära.tvångsövertaganden dock För-avhändelser bara ävenutan

smittskyddsskäl torde falla utanför. Skattstöring egendomav ex. av
brottspå-ekonomiskafaller också utanför, liksom för övrigt självfallet

framgår för-åtgärder. Vidare uttryckligenföljder och exekutiva av
får behållasalltså därarbetena användningsreglering fallall rättenatt -

§ fjärde stycketutnyttjande begränsas -faller utanför 8 kap. 1dessmen
åtskilliga sådana fallvärdenedsättande regleringen IRF, hur är.oavsett

alltså någotutgår åtminstone inteviss ersättning detta är sommennu
givetvis inte detMed användningsreglering härgrundlagen kräver. avses

servitutsrätt till fastighet exproprieras. Medfall nyttjanderätt elleratt -
tvång, däri inbe-tvång bara rättsligttorde i detta sammanhang avses

inte kunnat kommagripna de fall där det bara ersättningenär som man
överens om.

infördesDet principiella förbudet för banker förvärva aktieratt genom
Övergångs-beslut i riksdagen år 1933 och trädde i kraft den januari 1934.1

äldre lag förvärvatbestämmelserna stadgade bankbolag med stödatt om av
inte fickaktie eller förlagsbevis, bolaget de bestämmelsernasom genom nya

förlagsbevisetförvärva, bolaget inte berättigat inneha aktien ellerattvar
Om aktien förlagsbeviset emellertidlängre till den januari 1938. ellerlän

datum fick banken innehainte hade kunnat förlust före dettaavyttras utan
så ske.aktien eller förlagsbeviset tills kunnat

47prop. 1933:167, han inte kundeDepartementschefen yttrade atts.
Bankföreningen och vissa handels-dela de betänkligheter Svenskasom

åläggaframfört bankernakammare under remissbehandlingen hade mot att
år aktieinnehav. Särskilt med hänsyninom mindre antal avveckla sittatt ett

låtaunder omständighetertill stadgandet för bank allarätt att av-om
anstå kunde förlust för banken hadeyttringen till dess denna ske utan
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departementschefen ingen erinran fristen för iavyttringen principmot att
begränsades årtill fyra efter de bestämmelsernas ikraftträdande.nya

I den nyligen lagstiftningen finansiella koncerner har princi-antagna om
prop.ytterligare befästs 198687:148. Lagens införande innebar attpen

moderbolag till bank i vissa fall kunde tvingas bankaktier.att avyttra
Lagrådet någonhade inte erinran häremot.

1973 års fri- och rättighetsutredning dåvarandehar i sin tolkning 8 kap.av
§ tvångsövertaganden1 4 stycket RF anfört endast omfattas grund-att av

lagens egendomsskydd. hinderAtt inte tidigare föreliggaansetts mot att
förelägga bank aktier framgår års1933 lagstiftningsärende.att avyttra av

hinderAtt inte heller föreligga på motsvarande föreläggasättansetts att
banken framgår denägare lagändringen. Kommitténsenast antagnaav av

har på grund det anförda funnit någotdet inte föreligger grund-attav
lagshinder begränsa ägandet i bankerna.mot att

Överväganden7.4.8

7.4.8.1 Allmänna begränsningsregler

I den allmänna debatten grundlagsfråganhar flerautöver argument mot- -
ägarreglering framförts. Dessa har sammanfattats i samband meden ovan

redovisningen bankinspektionens förslag till ägarbegränsning. En delav av
kritiken bankinspektionens någotnämnda förslag innebar missbrukmot att
inte påvisats, varför ansågs föreligga.behov ägarbegränsning i lag inteav
Utvecklingen ägarförhållandena deti provinsbankerna visar dock attav nu
kan finnas skäl bank-ingripa, eftersom principen integritet mellanatt om

fråga.verksamheten och företagande några ii fall kommit sättasannat att
Enligt såkommitténs mening grundläggande den intedenna integritetär att
får komma fara.i

Som tidigare har flertal banker i sina bolagsordningar reglernämnts ett
begränsar hållutövande vid bolagsstämman. Från delrösträttenssom en

har framförts sådan reglering tillräcklig för begränsa inflytandetäratt atten
från starka lågEn röstandel kan emellertid förenad medägargrupper. vara

väsentligt andel sådantaktiekapitalet. Ett ägande kanstörre natur-en av
frånligtvis inte frikopplas styrintresse det förenat medärett oavsett att en

begränsad kommittén normalaSom redan anfört sker denrösträtt. styr-
ningen företaget inte via bolagsstämman. via styrelsenDen sker i ställetav
och den möjligheterverkställande ledningen. betydandeEn harägarestor

påverka detta arbete. också påpekats får rösträttsbegränsningSomatt en
fåOmhuvud effekt först förhållandevis spritt.över ägandetnär ärtaget

har ungefär lika ägarandelar får rösträttsbegränsningenägare i bankenstora
ganska ringa betydelse. såsom funnitDet därför kommittén tidigareären

uppenbart föreskrifterna i bankernas bolagsordningar begränsningatt om
inte tillräckliga för begränsa alltför domineranderösträtten är att ettav

inflytande från aktieägare.stora
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ägandebegränsning harframförtsdeEtt motargumentannat som enav
nyemissionerförsvåra bankernasådan förvarit skulle attatt genomen

kommitténsnyemission finns, enligtVid allmänknyta kapital till sig.nytt en
försvårassådan skullenågon anledningmening, inte attanta genom enen

svårigheterekonomiskakommit idet fall bankenbegränsningsregel. För
begräns-nyemission kan däremotriktadoch därför önskar företa enen

därförsådan situation bör detvålla problem. Iningsregel del varaenen
från begränsnings-medge dispensbegränsad tidsperiodmöjligt underatt en

regeln.
börshan-begränsningsregeleffektbefarad negativ ärEn attenavannan

sådanförsvåras regelskulle kunnamed aktuella aktieslagetdeln det om en
begränsning ägnadanförts varje formhärför har ärinförs. Som stöd att av

ifråga. skulleaktieslaget Dettaförsvåra kurssättningen argumentatt av
förövergångstid detunder kortfog för sig gränsenkunna ha visstett omen

börshandeln börlågt. Befarade störningar itillåtna alltförägandet sätts
undvikas delsi allt väsentligtkommitténs mening kunnadock enligt genom

särskildatillåtna ägandet, delsför det över-väl avvägd gräns genomen
fåtaliga aktieägareaktieinnehav. Degångsregler avveckling övertaligtför av

måste möjlighetbegränsningsregelkan komma beröras attatt gesensom av
efter deövergångsperiod sitt aktieinnehavlångunder relativt anpassaen

möjlig ochövergångmjukDärmed kommerreglerna. att varaennya
övergångsperio-undertorde förhindrasbörsstörningar befarat slag ävenav

den.
påpekadebankinspektionens förslagNågon kritikerna ävenattmotav

sådan speciell ställninghaföretag banker kanandra än att statenanses en
förockså i dessa. Riskenpåverka ägarstrukturenvilja in ochkan tänkas

inte underskattas. Somenligt dessa kritikerdylika smittoeffekter bör
hänseenden särställning iframhållits bankerna i fleratidigare intar en

myndighets-valutabanksamhället. De bl.utövar statusengenom ava.
samhällsintressedet viktigtbakgrund bl. häravfunktioner. Mot är attetta.

behålla oberoende institutionerförmår karaktärenbankerna gentemotav
förhållandentorde under allai samhället. Detde ägargrupperingarnastora

vilkaövervägandenpolitiska avgörså det huvudsakligen äratt somvara
från skalltid tillområden samhällsekonomiska livetdet annan varasomav

framgått FVK redantidigare harföremål särskild uppmärksamhet. Somför
försäkringsbolagen.begränsningar i ägandetframlagt förslag avom

tillmed förslag huråligger det kommittén kommaEnligt direktiven ettatt
härförfrämsta skäletsäkerställas. Detspritt ägande i bankerna skall kunna

sådan särställningfår intabankernatidigare redovisats,är, att anses ensom
på lagstiftaren tillse enstaka ägarei samhället, det bör ankomma attattatt

inflytandetillåts dominerande överägargrupperingar inteeller ett en
kreditgivning blandasochså alltså förhindras ägandebank. På skallsätt att

samman.
i bank skallpå ägandealltså koncentreratDirektiven sikte att etttar

Kommit-på spritt ägande.uttryckas i kravförhindras. har kommitDetta att
på spritt ägande. Tillinföra kravdiskuterat direkt i lagtén har ettatt
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kunnasådant skullebegreppför tolkningenledning ett an-ex.manav
introduktionvillkor föruppställsspridningskriteriumdetknyta till somsom

på 1-listanregistrering AStockholms fondbörs. Förvidbörsposter upp-av
varvid börspos-000 börspostägare,minst 1för närvarande kravställs som

affärsbanker iFlertaletbasbelopp. äruppgå till minstvärde skall etttens
påsådant spridningalltså kravuppfyllerbörsintroducerade ochdag ett av

Sveabanken.Bohusbanken ochägandet. Undantag utgör
emellertid in-diskuteratssådant spridningskriterium sägerEtt som nu

sålundahindrarIngetägandet i företaget.genting hur koncentrerat ärom
förhindraEtt bättremajoritetsägare. sätt ettattägare attstor varaen

direkt i lagcontrolworkingi ärinflytandekoncentrerat atttermer angeav
ocksåskullesådan lösningfår Medägandet i bankenhur stort envara.

ligger iundviks. Detnybildning banksamband meduppnås problem iatt av
banketableringensvårt redan viddet kansakens attnatur att av envara

Medbörsintroduktion.försådan ägarspridning krävstillförsäkra ensomen
övergångsperiod,långnödvändigt medvaritsådan hade det därförregel en
förr ellerutveckling kommerår. bank undertill tio Enkanske senareupp

tillgång tillsådan utsträckning det krävertillgång itill kapitalbehöva attatt
förtagit ställningsammanhanghar imarknad. Kommitténstörre annaten

ingårdär bankholdingbolagbilda finansiellamöjligtdet bör attatt somvara
skulle kunnasådana koncernerosannoliktförefallerdotterbolag. Det att

från aktiemarknaden.kapitalbildas tillskottutan av
påkrav sprittredan uppfyllerbankertill flertaletMed hänsyn att nu

anförtsi övrigtoch till vaddiskuterade bemärkelsendenägande i somnu
påkrav sprittändamålsenligt i lag införakommittén inte funnit dethar att

-för förhindrariktigastdetKommittén har i ställetägande. attansett vara
ägandet ivartilli deägarkoncentration direkt lag gränserstark att angeen —

får uppgå.enskild bank högsten
%.50 Dettabetydligt lägreenskilt ägande bör änGränsen för sättas

förhållandevisredandär aktieägandebanker ärgäller i synnerhet stora
omstrukturering.föremål förnärvarandeBanksektorn förspritt. är en
holdingbolagmöjligtdet ägaKommitténs förslag innebär är attatt genom

låtanödvändigtdetdenna omstrukturering ävenbanker. För är attatt styra
fråga hartillämpliga i företagbliför ägandet bankerreglerna ettsomomav

det gällerflera banker. Närellerbestämmande inflytande över atten
elleraktieägaremaximala aktieinnehavbestämma storleken det som enav

får förvärva harintressegemenskapväsentlig ekonomiskflera aktieägare i
ägarbegränsningförslaget tilltidigare redovisadebankinspektionen i det

Medvid femåtskilliga denna skall liggaskäl talar för procent.attansett att
provisoriskdå lagstiftningen endasttill den föreslagnahänsyn att avvar

iförsiktighet och föreslogtill vissmanade dock inspektionenkaraktär en
den kartläggningvid tio Ibordestället gränsen sättas procent.att av

och resultatkoncentrationsutredningen företog,ägarinflytandet varssom
motsvaranderedan aktieinnehavkonstaterades ettettattpresenterats ovan,

förhållandevistillräckligt förpå kunderöstetal fem att ettprocent gevara
de bankin-således talar förfinns skälstarkt ägarinflytande. Det att avsom
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spektionen angivna välär avvägda därest vill förhindraprocentsatserna man
starkt ägandeinflytande i bankerna.ett

Ägandestrukturen i de svenska bankerna uppvisar variationer. I destora
allra bankernastörsta såägandetär spritt redan några aktiein-att procents
nehav medför ägarandelen framstår väsentlig. Motsvarande innehavatt som
i exempelvis någon provinsbankerna dock inte något betydandeav ger
inflytande. En enhetlig för samtliga banker kundeprocentgräns attvara

Åföredra för enkelhets skull. andra sidan ägandestrukturen såär olikapass
i och mindrestörre banker det kan svårt finna det procenttalatt attvara som
bevarar det fria ägarutrymmet i möjliga månstörsta samtidigt densom

lagstiftningen eftersträvade effekten kan uppnås. Utgående frångenom
möjligheten för ellerägare erhållaägare working controlen atten grupp av

bank,över det uppenbartär det krävs betydligt mindre ägarandel iatten en
någon storbankerna i de mindreän bankerna. Syftet med kommit-av en av
téns förslag förhindraär ägarkoncentration skulle kunnaatt tillen som vara
skada för banken och dess insättare. Detta syfte bör uppnås utan att
åstadkomma så skadliga bieffekter ändamålet motverkas.att

Det kan inte bortses ifrån stark eller stark ägarkonstella-ägareatt en en
tion ibland kan till för företag. En alltför otydlig ägarroll kanettvara gagn
medföra företaget utåt framstår eller mindreatt herrelöst.sett som mer
Även de i företaget anställda kan bibringas den uppfattningen det saknasatt
någon det för företaget och desstar yttersta personal. En ickeansvaretsom
önskvärd effekt i sådant företag kan ibland bli stark företagsled-ett att en
ning i stället tillåts bli alltför dominerande. Resultatet ägandebegräns-av en
ning i bankerna får inte bli saknas för föratt ägareutrymme att attagera
byta inkompetent verkställande ledningut och korrigera negativatten en
utveckling eller tendenser härtill. Riskerna för ågarbegränsning skulleatt en
föranleda alltför uttunning ägarrollen och det därmed förenadestoren av

för bankens sunda utveckling bör visserligen inteansvaret överdrivas. Det
gäller dock enligt kommitténs mening finna de balanspunkter åatt som ena
sidan förhindrar ellerägare negativtägare utövaatt etten en grupp av
inflytande banken och åöver andra sidan medger samverkande ägare eller
ägargrupper för vända utveckling till skadaatt förärattagera en som
banken. Det enligt kommitténsär mening uppenbart dessa balans-att
punkter ligger åolika i sidan de bankerna åoch andra sidanstörre i deena
små och medelstora. En ägandereglering anpassad efter bankens storlek är
därför den lämpligaste lösningen.

Vid övervägande vad anförts har kommittén funnit attav som nu en
adekvat ägandebegränsning bör för de allra bankerna innebärastörsta att
högst tio aktiekapitalet i banken vid och tidpunkt fårprocent av en samma
ligga i händerna på enskild aktieägare eller flera i väsentlig ekono-ägareen
misk intressegemenskap. När det gäller de mindre bankerna bör procentta-
let ligga vid 20 °o. såEtt ägande i de bankerna medförstörre visser-stort
ligen redan bankinspektionen i sitt förslag konstaterat intesom ett~ -
oväsentligt ägarinflytande. För uppnående den önskvärda effekten detärav
därför nödvändigt kombinera äganderegeln med rösträttsbegräns-att en
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Även medframstårbankerna det önskvärtning. för de mindre ensom
sådan begränsning.

särskilja de banker-olika kriterier förKommittén har diskuterat störreatt
mån exempelvissålunda vadfrån ide mindre. Det kan övervägasna

sådanmåttstock förkunde lämplig gräns-bankens aktiekapital vara en en
visstöverstigermed aktiekapital intedragning. För banker ettett som

sådanalltså tillåtas ägarandelar. En regelangivet belopp skulle kunna större
svårigheter fondemissioner. Vidmedföra vidkan dock komma att en ren

aktiekapitalet likaenskildes andelfondemission förutsätts den stortvaraav
förändrasådan emissioni samband medföre efter emissionen. Att ensom

igrundläggande reglernaalltså strida deägarstrukturen skulle mot en av
mind-mellan ochmåttstock används gränsvärdeABL. störreDen somsom

tröskelef-oönskademöjliga utsträckning medförabanker bör i största attre
därförKommittén haruppstår passerandet dennafekter vidinte gräns.av
sådantutgående från kapitalbankensslutligen för reglering egetstannat en

invändas denlösning kan visserligendet definieras dennai BRL. Mot att
till be-banken framintressemotverkar allmänt tarattett reserverav

uppgiftfrån kommitténs övervägaskattning. det inteBortsett är attatt
sådantkommitténlagda förslagskatteeffektereventuella att ettanserav

kapitaltäckningsreglernas kon-tillsaknar bärkraft. Med hänsynargument
för optimaltvikt för bankenstruktion det nämligen störstaär att ettav

det föreligger balanskapitalresurser tillseutnyttjande tillgängliga attav
obeskattademellan beskattade och reserver.

utgångspunktkommitténsskall läggas harVid avgörande gränsenom var
påhårdare kraventräffas debankkoncernerna skallvarit de störstaatt av

bankernassammanställning utvisar storlekenFöljandeägarspridning.
årutgången 1987.kapital vidGotaGruppen AB:srespektive eget av

kapital, MkrEget

4 017GotaGruppen AB
0713S-E-Banken

2 596PKbanken
0142Svenska Handelsbanken
679Nordbanken
259Skånska Banken

Östgöta 201Enskilda Bank
191Skaraborgsbanken
48Sveabanken
38Bohusbanken
28Jämtlands Folkbank

GotaGrup-framgår det kapitalet iSom sammanställningen översteg egnaav
klartSvenska HandelsbankenS-E-Banken, PKbanken ochAB, enpen

detårsskiftet 198788. Nordbanken uppgickmiljard kronor vid För egna
årnyemission under 1987kapitalet vid tidpunkt efter störresamma en --
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storleksordning, Skånska Banken, hadetill 679 milj. kr. bank iNästa ett
ocksåVid gränsdragningen bör hänsynkapital drygt 250 milj. kr.eget om

möjligt inte bör ske inomtill gränsöverskridandentas att en snarom
redovisade Synpunkterna har kommitténframtid. Med hänsyn till de nu

funnit ligga vid miljard kronor i kapital.rimlig börgräns egetatt en en
sigOm bör god tidbank skulle gränsen ägarna att anpassagesen passera

Kommit-efter den hårdare ägarreglering följer gränsöverskridandet.som av
övergångsfrågor.återkommer dessatén tillsenare

inte endastvid tillämpning ägarbegränsningenSom tidigare anförts bör av
flerai vissa fallstorleken enskilda innehav även ägaresägares utanav

då ekonomisknämligen väsentligsammanlagda innehav tillmätas betydelse,
eko-aktieägare. Begreppet väsentligintressegemenskap föreligger mellan

återfinns fleralikartade lokutioner inomnomisk intressegemenskap och
§§§ 22områden BRL och ii svensk lagstiftning, bl. i 2 kap. 16 och 17a.

inne-FkL. Vid tillämpning ägarbegränsningen bör begreppet ges sammaav
ledning för tolkning begreppetbörd i nämnda lagrum. Ytterligare avsom

rörandefrån obeståndsjuridiken, fast praxis utvecklatskan hämtas där en
närståendebegreppet pä grundat väsentlig intresse-tolkningen och dettaav

förmånsrättslagen.gemenskap enligt konkurslagen och
tillåtande ägarandelar tioSom tidigare redovisats medför ett om pro-av

alltjämtenskildes inflytande bankeni de bankerna den överstörre attcent
förhållandevis bör därför användas tillsam-Begränsningsregelnär stort.

på banken.sikte rösträttsutövandet imed regel även taren sommans
lagstiftning.sådan finns redan i nuvarandeEn rösträttsbegränsningsregel

andras aktier§ nämligen ingen för ellerEnligt 8 kap. 3 BAL kan rösta egna
påfemtedel de aktier företrädsför sammanlagt stämman,än sommer en av

direkt Överfördnågot följer bolagsordningen. Regelninte ärannatom av
möjligheterna förfrån 3 § Avsikten med regeln öka9 kap. ABL. är att

på sig gällandemed mindre aktieinnehavaktieägare stämman göraatt
från den röstmaximum-de aktieägarna. Avvikelsestörregentemot s.

innehållatillåten. Bolagsordningen kan bestäm-20-procentregelneller är
röstmaximum skallinte skall finnas ellermelse röstmaximum attattom
flertalet företagvad lagen föreskriver. Ihögre eller lägre äränsättas

honom ägda aktier vanlig.för fulla antaletklausulen äger röstaatt avenvar
123 bolag med aktierutförd i januari 1981Enligt undersökning aven

AII-lista tillämpade endast 23på fondbörs A1- ochnoterade Stockholms
den lagstadgade röstmaxi-% de undersökta bolagen,bolag, dvs. 19 av

begränsning den itillämpadesmumregeln. I 20 bolag rösträtten änannan av
fall lägreinnebar begränsningen i dessalagen angivna. Som regel röst-ett
65 %, gällde inga80 bolag, motsvarandemaximum 20 %. I resterandeän
respektive bolag-banker har i sinabegränsningar Flertaletrösträtten.av

ytterligare begränsarsordningar intagit bestämmelser rösträttens ut-som
de olika bankernautformade iövande. dessa begränsningsreglerHur är

i svenskaframgår kartläggningen ägandetden redovisade av m.m.av ovan
lagstift-emellertid utformningenkommittén redovisatbanker. Som är av

för motverka koncentreratpå område inte tillräckligningen detta ettatt
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inflytande bankerna.i
denbeaktandemed sär-kommitténs uppfattningnämligenDet är av-

måsterösträttsutövandets gränsbankerna harställning ytterstaattsom -
ytterligare möterönskar begränsadet fall banken rösträtteni lag. Föranges

ägandet det ibeträffandenågot hinder. Liksomintedetta naturligtvis vore
begränsningenrösträttsregeln den ytterligarenaturligtoch för sig attatt ge

vissfårinte gräns.rösträtt utöversamverkande intressentgrupper utöva en
Dennasådan sambandsregel.också införaKommittén har övervägt att en

tolkningsproblem vidkompliceradetillupphovskulle emellertid kunna ge
också kun-försvåra skulleröstandet där. Denochbolagsstämman avsevärt

beroendefall blevpå i flerabeslut bolagsstämmaninnebära att avna
på tillskapaTankenefterföljande prövningdomstols rösträtten. att enav

tillåtna röstetaletgengäld bör det sättassådan därför avskrivits. Iregel har
låga röstetal kanAlltförsambandsregel valts.medlägre modellenän om

ökar.bolagsstämmorvid bankernasrisken för kupperdock medföra att
på medelstora ochdenärvarofrekvensenfaktumDet välkäntär attett

Deaktieägare.låg till antaletbolagens ärstämmorstora man serom
andeldock betydligt störrebesöker stämman representerar enpersoner som

representeradepå i de bolagenaktiekapitalet. Den stämman stora an-av
dock endastundersökningarenligt utfördaröstetaletdelen totala ärav

ganskaavseende drasvidkommande kan i detta40-50 %. För bankernas en
Vid deoch de övriga.två affärsbankernaskiljelinje deklar mellan största

åren 35-40 % aktie-harunder deförstnämndas bolagsstämmor senaste av
övriga affärs-flertalet dedetvarit Förkapitalet storarepresenterat. av

tillskapandet60 °o. Vidsiffra omkringmotsvarandebankerna är av en ny
utgångspunkt.förhållandebör nämndarösträttsregel för bankerna utgöra

motverkasyftet med regelnmåste därjämte klarläggas är ettDet attatt
kom-överväganden harEfterinflytande i banken.koncentrerat noggranna

rösträttsbegränsningsregelföreslåslutligen förmittén därför attstannat en
får förbankerna äningen i de utöva rösträttmed innebörd störreatt mer

i banken. Mot-företrädda antalet aktierpåfem det stämmanprocent av
börbankernaför de mindreinnebärsvarande överväganden gränsenatt
böraktier. Detföreträdda antaletligga tio detvid stämmanprocent av

redantill vadutsträckning ansluter sigsådan regel iatt stornoteras somen
bolagsordningar.gäller enligt bankernas

ochförägarbegränsning börfrånUndantag huvudregeln göras statensom
alltidorganisationsförvärvBankers prövasbanks aktieinnehav.svensk av

hinderTillstånd sådant skall intetill förvärvbankinspektionen. omges
bedömssådant fall förvärvetkanfrån synpunkt. Ettallmänmöter vara om

här börFallinom branschen.skada för konkurrensentill avsessomvara
Likaså börutgångspunkter.från bankpolitiskasåsom hittills skett prövas

frånCentralorganisation undantasbransch- ellerförvärvbankers genom
kommitténenligt vadorganisationer skallägarbegränsningsregeln. Dessa

strideråtfå sig verksamhetföreslår i avsnitt 7.5.4 inte ägna motsom
bör inteägarbegränsningRegelnbanks rörelse i BRL.reglerna omom

bankaktiebolagiinnehav aktierutländskt bankföretagsheller gälla för av
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bildat utländsk bank. För det fall bank dotterbolagär i koncernav en en
skall begränsningsregeln i stället gälla för moderföretaget.

Kommittén har diskuterat olika alternativ beträffande vad skall skesom
med aktieförvärv den tillåtnautöver En vissgränsen. vägledning för kom-
mittén har därvid varit lagstiftningen utländska förvärv svenskaom av
företag I analogi därmed borde otillåtna aktieförvärv förklaras ogilti-m.m.

Detta skulle i sin innebära ingendera skulle bli skyldigturga. att parten att
fullgöra åliggandensina på grund avtalet aktieöverlåtelse till den delav om
avtalet sträckte sig den i lagenutöver uppställda sådantIgränsen. fall skulle

återlämna vad de erhållit enligt den ogiltigaparterna delen avtalet, ochav
för det fall någon begärde det skulle hela transaktionen återgå.parternaav
Om förvärvet aktier skett Stockholms fondbörs eller på exekutivav
auktion skulle i stället förvärvaren föreläggas inom månaderatt avyttrasex
de aktier tillåtnadenöversteg Kommittén hargränsen. emellertidsom

ogiltighetspåföljden ibland kan sigansett att alltför försträngte en person
i god överlåter aktiepost till någon förvärvettro kommersom en som genom

överskrida den uppställda Ett föreläggandeatt gränsen. avyttring ärom en
tillräckligt ingripande sanktion, i synnerhet sådant föreläggande kanettsom
förenas med kännbart vite.ett

Kommitténs huvudregel medför alltså aktieförvärvaren i denna situa-att
tion föreläggs inom månader eller den tid bankinspektio-att sex senare som

bestämmer de aktier tillåtnaöverstiger denavyttra Av-gränsen.nen som
yttringsföreläggandena kan avsedd effekt möjlighet alltidattges genom
finns förena föreläggande med vite. Möjlighetenatt för bankinspektionen

kontrollera efterlevnadenatt ägarregleringen skulle förbättrasavsevärtav
det beträffande aktieförvärv i banker någonfanns form anmälnings-om av

skyldighet. Enligt kommitténs mening bör därför sådan skyldighet inför-en
för den förvärvar aktier i bankaktiebolag i sådan omfattningettas som att

hans totala aktieinnehav i bolaget till följd förvärvet kommer över-attav
stiga visst procenttal. För inspektionenett skall kunna kontrollera efter-att
levnaden ägarbegränsningen bland flera aktieägare i väsentlig ekonomiskav
intressegemenskap, bör anmälningsskyldigheten inträda redan vid inne-ett
hav två bankens aktiekapital.procentom av

Som redan har anförts framstår det nödvändigt denatt styra ut-som
veckling beträffande finansiella koncerner redan inletts och tem-som som
porärt provisorisk lagstiftning prop. 1986872148.accepterats Kom-genom
mitténs förslag innebär också det framgent kommeräven bli möjligtatt att
för holdingbolag banker. Denäga omstrukturering alltså föreståratt som
får inte medföra ägandet bankerna blir koncentrerat. Deatt reglerav mer

direkt ägande banker kommittén föreslår måste alltså iom av som nu
konsekvens härmed gälla också för finansiella holdingbolag.

Kommitténs förslag ägarbegränsning torde komma föranledaattom att
några tvingasägare aktier för kunna uppfylla de fastlagdaavyttra att grän-

Förslaget kommer utgångspunktmed från aktuella förhållandenserna. nu
träffa några i Bohusbanken,ägare Skaraborgsbanken,att Skånska Banken,

Östgöta Enskilda Bank GotaGruppen AB. Det väsentligtärsamt ägarnaatt
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under ordnade formerbereds möjlighet aktierna lugna ochatt avyttra utan
vidare väsentligt aktie-behöva drabbas ekonomisk skada. Det äratt attav

dessa krav bästmarknaden inte för störningar. Kommitténutsätts attanser
blir ägarbegränsning träder i kraft förtillgodosedda reglernaattgenom om
bestående ägarförhållanden fem år det den kommitténförst efter att av
föreslagna förutsättning kom-lagstiftningsreformen i kraft. Underträtt att

får därmed möjlighetmitténs förslag träder i kraft den januari 19901 ägarna
sig till de fram till den januari 1995.reglerna 1att anpassa nya

tillDärutöver bör möjlighet finnas efter särskild framställningatt rege-
erhålla sådan emellertid användasringen dispens. dispensmöjlighet börEn

således särskildamed restriktivitet. Dispens bör kunna lämnas endast om
då förbättradskäl föreligger. Sådana bör föreligga exempelvisskäl enanses
fortbeståndkonsolidering bedöms nödvändig för banks ochatt trygga en

frånmöjligheter erhålla riskvilligt tillskottandra kapital än storaatt genom
står möjliggörainte till buds. Dispens bör kunna lämnas förägare även att

bankönskvärd rekonstruktion bank eller i samband med atten en nyav
bildas.

fråga aktieinne-En särskild vad skall inträffa medär ägaresstorsom en
får kapitalhav i mindre bank banken utvecklas och med tiden ett egeten om

Medöverskrider den fastlagda miljard kronor. hänsyngränsensom om en
på långt under dentill storleken de mindre bankernas kapital liggeregetatt

lång sådan situation kanangivna torde det dröja tid innangränsen en
på bankmark-inträffa. Vidare bör regeringen följa utvecklingennoggrant

från höja Ettnaden och tid till det finns skäl gränsen.pröva attannan om
sådant kapital ökat huvud-skäl skulle kunna bankernasex. vara om egna

följd inflatorisk försämring penningvärdet. Om detsakligen till av en av
likväl inträffa det kapitalet den i lag angivnaskulle att egna passerar

enligt kommitténs mening innehar tiobörgränsen ägare änsom meren
några böraktiekapitalet inte tvingas aktier. Dispensatt avyttraprocent av

sådanbestående tillregelmässigt beviljas för innehav. Med hänsyn att en
förhindrad förvärva ytterligare aktier kom-aktieägare kommer att attvara

banken automatiskt sikt minska till den i lagenhans andel i attmer
nivån och med bankens aktiekapital ökas nyemis-angivna i takt att genom

aktiekapi-sioner. Vid fondemission förutsätts den enskildes andel aven ren
sådantalet lika före efter emissionen. i samband medAttstor som envara

grundläggandeförändra ägarstrukturen skulle strida deemission mot en av
således beviljas föraktiebolagslagen. Dispens bör regelmässigtreglerna i

förvärv vid fondemission.aktierav

Särskilt utländskt ägande i svensk bank7.4.8.2 om

§ får teckning ellerEnligt 3 kap. 3 BAL aktier i bankaktiebolag inte genom
överlåtelse andra utländskaförvärvas utländska medborgare och rätts-av

kontrollsubjekt enligtsubjekt eller svenska bolag och föreningar ärsomav
1982:617 företag Dettalagen utländska förvärv svenskaom av m.m.

utländskförbud inte aktier i bankaktiebolag bildatgäller ärett som av
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sådantbank. I bolag får aktier förvärvas endast utländsk bankett av som
fått regeringens tillstånd till förvärvet.

I flertalet andra länder finns särskilda begränsningar för utländska för-
andel i bank. I Norge kan tiovärv aktierna i bank ägasprocentav en av en

utländskt intresse tillstånd. Efter regeringens dispens kan utlänningutanav
få till 25 % aktiekapitalet. fåräga I Finland utländska rättssubjektupp av

förvärvagenerellt till 20 °o aktiekapitalet i affärsbank. Efterupp av en
tillstånd fårregeringen andel förvärvas. Danmark harstörreav en som
medlem i EG förbundit sig behandla rättssubjekt från EG-området påatt

danska medborgare eller danska företag.sätt Formellt gällersamma som
denna likabehandling för länder utanför EG här underkastasäven men
bildandet dotterbanker, filialer eller etablering allsidigav annan en mera
prövning där bl. reciprocitetshänsyn in.vägsa.

I Förenta Staterna måste utländsk bank planerar förvärvaatten som en
bestående inhemsk erhållabank först tillstånd the Federal Reserveav
Board. fårEmellertid helst förvärva till fem procentvem som upp av en
amerikansk bank tillstånd krävs. I vissa fall kan förvärvet såutan att avse

del tillstånd25 % krävs. För förvärv participatio-stor störreutan attsom av
erfordras dock tillstånd.alltid finnsDet i Storbritannien inga reglerner som

frånutländska rättssubjekt förvärvautestänger andelar i inhemska ban-att
ker. Generellt gäller emellertid där inget enskilt institut enskildelleratt

eller tillsammans med andra med vilka denne har starkaperson ensam
fårekonomiska intressen förvärva 15 °o eller sär-utangemensamma mer

skild prövning. I Västtyskland finns inga principiella inskränkningar såvitt
gäller för utländska rättssubjekträtten förvärva andelar i banker. Iatt
Schweiz gäller utländska förvärv i banker tillståndspliktiga såinte äratt
länge frågadet minoritetsinnehav. För förvärvär medför deett attom som
utländska intressena tillsammans får majoritet i banken måste tillstånd
erhållas.

Frågan utländskt ägande i de bestående svenska bankerna behandlasom
uttryckligen i kreditmarknadskommitténs direktiv. Departementschefen ut-

sålundatalar utländska etableringar finansinstitut skall begränsas tillatt av
nyetableringar. departementschefenEnligt det samhällsintresse,är ett att
det internationellt begränsade vårtantalet banker i land undersett stannar
inhemsk kontroll. Någon ändring i sak borde därför inte försläs i fråga om
de regler, hindrar utländskt ägande i de befintliga svenska affärs-som
bankerna, etableringsfrihet i princip råder iäven övrigt.om

I kreditmarknadskommitténs delbetänkande utländska banketable-om
ringar i Sverige frågan andra etableringsmöjligheter Kommit-togs om upp.
tén pekade därvid på andra länder, däribland Norge och Finland, hadeatt

låtavalt fåutländsk bank förvärva aktier i inhemsk bank. En kommit-att av
téns sakkunniga föreslog frångåendekommittén, med direktiven, iatt av
delbetänkandet skulle föreslå regler med innebörd regeringen skulleatt
kunna godkänna viss angiven utländsk bank fick förvärva aktier i svensktatt
bankbolag motsvarande 20 °o aktiekapitalet. Kommittén utgick emeller-av
tid med hänsyn till direktivens utformning från något utländskt delägar-att
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härmedkonsekvensbankbolag. Isvenskaiförekommaskap inte skulle
landetskulle bildas iutlandsägda bankerdeansåg kommittén ävenatt som

rättssubjekt intesvensktsåfristående sättborde helttills vidare attvara
regering-banker. Därestnyetableradedessanågra iägarintressenborde ha

skullekommitténskulle finna,ärendetberedningfortsattavid sin attaven
härtillfinner skäl prövaoförhindrad denborde attellerpröva omvara --

bankbolag,existerande svensktdelägarskap ifrågan utländskt ett varom
frånställningstagandesådantangelägetkommitténs meningdet enligt att ett

till del.kommitténmöjligt komsidaregeringens snarast
delbetänkandekommitténsanledning1984852191 medI an-avprop.

be-frågansighan intedepartementschefen ettförde motsatte attatt om
övervägandeföremål förblevsvenska bankerägande iutländsktgränsat av

sighand försäkratunderhan attkreditmarknadskommittén och att om
huvudbetänkande framläggai sittdetta ochbereddkommittén göraattvar

Kommitténmotiverade.kunde finnakommitténdelde förslag i denna som
månoch i vadfråganden börfunnithar i enlighet med detta taatt omupp

få svenska banker.skallutländska intressen äga
marknaden i formpå den svenskaår 1986sedanUtländska banker finns

etableringardessamöjliggjordelagstiftningdotterbolag. Genom den somav
utländskainneburitlinjeprotektionistiskaSverige den attlämnade som

Detbankmarknaden. ärfrån den svenskautestängdavarit heltintressen
skärptsbankerna harsvenskaför desåotvivelaktigt konkurrensenatt

detskullebankernade svenskainträdet. Förutländskadet uppen-genom
kapitalbasbredda sinkundede ut-fördelbarligen genomomvara en

införandetGenomaktiemarknader.utländskajämvälnyttjande av enav
iborde detsvensk bankandel irättssubjektför utländska ägamöjlighet att

på utländska mark-etablera sigbankersvenskabli förframtiden lättare att
reciprocitets-utländskadå bättrebankereftersom svenskanader, motsvarar

stå i denfinnatordeenskild bankför attYtterligare fördelar attkrav. gesen
detmarknadsföringsstrategisktdenprägel ochinternationell genomatten

hem-utländskenå fördelar i den ägarensi banken kanutländska ägandet
medsvenska bankerockså däriliggatordebetydande fördelland. En att

kapitalmarknader.utländskafå tillgång tillframgång kanstörre
jämför-med Sverigeflertaletgenomgången visarinternationellaDen att

deägande iutländskttillåter begränsatindustriländerbara ettnumera
också på dettaenhetlighetutvecklingbankerna. En störreinhemska mot
åtagandeninternationellamed destå god samklangområde iskulle som

kapitalliberaliseringsstadga.OECDzsgjort bl.Sverige genoma.
ifråga på bankvä-böra kommaägande intetill utländsktSkälet ansettsatt

påverkan.utländskförsärskilt känsligtområde dettasendets är ansettsatt
näringslivlands ärförvitalt intressesärskiltharbankväsendet ettAtt ett
kreditmark-begränsademed sinSverigelandlitetotvivelaktigt. För ett som

utländsktvikt. Ettutomordentligområdepå dettaintegritetnad är av
ifråga det kankommadärför endastkanvåra svenska bankerägande i om

bankvä-i svensktkontrollinhemskbibehållande övermedske stommenav
sende.
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Nordiska erfarenheter på detta område kan särskilt intresse. Ivara av
Norge och Finland har det i ungefär tio år varit möjligt för utlänning attnu

mindreäga del inhemsk affärsbank. De erfarenheter dären av en som
vunnits visar detta inte medfört några olägenheter. Det finns skälatt anta

dessa erfarenheter giltiga förär svenskt vidkommande.att även
Vid samlad bedömning har kommittén funnit utvecklingenen att mot en

internationaliseringstörre på bankområdet bör kunna fortsätta ettgenom
begränsat utländskt ägande i de svenska bankerna. Begränsningen detav
utländska inflytandet bör ske i första hand de rösträttsbegränsningargenom

redan diskuterats. Dessutom bör det sammanlagda ägandet försom ut-
ländska intressen begränsas. Kommittén har funnit högstsammanlagtatt
tjugo aktiekapitalet och högst tioprocent röstetalet iprocentav av en
svensk bank bör ligga i utländska händer.

De tidigare nämnda reglerna ägarspridning och rösträttsbegränsningom
främst tagit sikte på svenska förhållanden skall ocksågällanämntssom som

för utländska Förägare. besvärande kontrollapparat möjliggöraatt utan en
handel med svenska bankaktier utomlands bör enligt kommittén endasten

högst så andel aktier jämte närståendesstor ägaresmotsvararsom en
innehav i de bankerna tiostörre aktiekapitalet fritt kunnaprocent av- -
förvärvas utländska intressen. En begränsning bör också femtillgörasav

röstetalet för samtliga aktier. frågaIprocent ytterligare utländskaav om
förvärv aktier till de nämnda tjugogränsernaav upp procentnyss av
aktiekapitalet tiooch röstetalet bör emellertid krävas särskiltprocent av
tillstånd regeringen eller bankinspektionen.av av

Enligt kommittén bör varje enskild bank bestämma bankens tillaktierom
viss del skall kunna utländska intressen.ägas Bankerna bör därför iav
förekommande fall bestämmelser i bolagsordningen innebördta attav
högst de nämnda procentandelarna aktierna och röstetalet kan ligga inu av

svenskaän händer och viss del ocksåannat därav kan fritt förvärvasatt
teckning överlåtelse.eller Bankaktiebolagen bör sålunda möjlig-genom ges

het fullt eller med inskränkningar införaatt den lagenliga förut rätten
utländska intressen förvärva aktier i bolaget. ABL:s bestämmelseratt om
bundna och fria aktier bör kunna tjäna förebild för möjliggöraattsom en
öronmärkning aktier bank särskilt tillstånd vill placera iutanav som en
utländsk ägo.

För åstadkomma spridning aktier tillatt utländska intressenav synes
lämpligast bankerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrättatt till
nyteckning riktar emission aktier till bestämd krets utländskaen av en
intressenter eller till den utländska kapitalmarknaden. Möjlighet finns ock-
så fondemission till aktieägarnaatt fria aktier, vilka på dengenom uten ge
öppna marknaden kan förvärvas utlänningar. Att vid utgivande friaav av
aktier använda den i ABL anvisade metoden stämpla redan utgivnaatt om
bundna aktier Övrigakommittén olämplig i detta sammanhang.anser vara
bestämmelser i ABL:s kapitel bundna och fria aktier bör emellertidom vara
tillämpliga bl. vid klargörande förfarandet vid konverteringa. ute-av av
löpande förlagslån. Med kommitténs förslag högst tio aktie-att procent av
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kapitalet och fem fårröstetalet fritt finnas i utländska händer kanprocent av
det finnas skäl banken sin bolagsordningi in bestämmelser lägreatt tar om
röstvärde.

Några intressefrågor7.5 i bank

7.5.1 Direktiven

I tilläggsdirektiv till banklagsutredningen konstaterades det inomatt spar-
banks- och föreningsbankssektorn finns bolag denantal ägsett avsom
centrala bankorganisationen och detta medför förregleratt att somsamma
de sådanadirekt bankägda bolagen inte i fall. Till följd banker-gäller attav

branschorganisa-indirekt sig i företagsverksamhetna engagerar ren genom
tioner eller pensions- och personalstiftelser departementschefen attmenar
det principiella förbudet företagsverksamhet delvis har genombrutits imot

såvälpraktiken. Det ingick i banklagsutredningens uppdrag kartläggaatt
utvärderaoch bankernas och bankorganisationernas iäven engagemang

utländska förslag tillsvenska och bolag och andra företag lägga framattsom
de regler eller riktlinjer behövliga. betydande förberedandeEttsom anses

också Påarbete nedlades inom utredningen i denna del. grund av sam-
bandet strukturfrågan ansåg dockmed i departementschefen detstort att
fortsatta påarbetet skulle ankomma kreditmarknadskommittén.

Det inte ovanligt för den bank beviljat företagär att representanten som
krediter plats i företagets styrelse. Detta enligt direktiven iärstora ges

många fall fördel svårigheter,till för företaget. Om företaget har kan det
sålunda för banken viktigt intresse styrelserepresentationett attvara genom
övervaka situationen inte förvärrassnabbt och överenskomnaatt att sane-

Åringsåtgärder kommer till stånd. andra departementschefensidan menar
det kan finnas risk för intresse skyddasatt atten samma som genom

förbudet för bank företagsverksamhet åsidosättassig kan ochägnaatt att
bankens skydda banken frånstyrelseledamot i praktiken söker den egna
konkurrens. Kommittén därför fått till uppgift också dennahar övervägaatt
fråga.

7.5.2 Bankernas pensions- och
personalstiftelser

7.5.2.1 Nuvarande reglering

§ återfinnsI 7 kap. 17 BRL bestämmelser pensionsstiftelser ochom perso-
nalstiftelser hör till bank. Reglerna har, med endast redaktio-smärresom

från årsnella förändringar, överförts 1955 banklagstiftning. den månI
stiftelsens förmögenhet från tillskjutitshuvudsakligen härrör medel som av
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placeringar. Placering-banken har bankinspektionen tillsyn stiftelsensöver
banklagstift-får grunderna förinte stridergöras sättett motarna som

omfattar samtliga ban-ningens placeringsregler. Bankinspektionens tillsyn
föreningsbankrörelsen finnskers pensions- och personalstiftelser. Inom

någradock endast enstaka stiftelser aktuellt slag.av nu
pensionsstiftelser infördesBankinspektionens tillsyn bankernasöver ge-

års förslag års banklagssakkunniga,1955 banklagstiftning efter 1949nom av
SOU ff följande.i sitt betänkande 1952:2 196 framhöll bl.som s. a.

årBankaktiebolagen har under i växande omfattning skapatsenare
för oftatryggande de anställdas pensionering. Detta hadereserver av

skett inrättandet särskilda pensionsstiftelser. Förvaltningengenom avav
detta föremålkapital hade skapat problem, borde bli för prövning.som
Vad särskilt pensions-torde huruvida bankbolagensövervägassom var
stiftelser fåborde i till vad gällde bankbolagen självamotsats som en- -
obegränsad frihet tillgångar. sakkunnigavid placeringen sina Deav
erinrade flertalet dessa stiftelser inte underkastadeattom av var myn-
dighets så betryggandetillsyn eller, fallet, inte lydde underäven om var

frågaregler i tillgångarna. Då därtillplaceringar det kom attom av
vederbörande bank antingen tillsatte stiftelsens styrelse eller hade ett

på dådominerande inflytande och vidarevalet styrelseledamöterav
frågan ansvarsfrihet för förvaltningen Stiftelsens angelägenheterom av
enligt stiftelseurkunden avgjordes bankens styrelse eller bolagsstäm-av

fick med fog gällande, medelsplaceringen i realitetengöra attman, man
skedde Frånvaroni enlighet med bankledningens instruktioner. av-
uttryckliga lagföreskrifter rörande placeringen pensionsstiftelsernasav
tillgångar hade i och för sig för bankerna i stiftelsernalämnat öppet att
placera tillgångar, självade grund banklagens bestämmelsersom av
inte fick förvärva de olika anledningar ansettmen som av vara av

ocksåbetydelse för sin verksamhet. Det hade förekommit bankatt
tillgångar,önskat hos sin pensionsstiftelse banken självplacera som

varit skyldig såsom väsentligavveckla, aktier, utgörande hela eller en
del sådan tillgångar iaktiekapitalet i bolag. En placeringettav enav
pensionsstiftelse påkunde komma i bankernas verksamhetomvägatt en
införa riskmoment, BL velat förebygga. Banklagssakkunnigaett som
påminde bankbolag del sinaytterligare avsättaatt attom genom en av
tillgångar fråntill pensionsstiftelse inte frigjort sig sina pensionsför-en

mån tillgångarpliktelser. I den stiftelsens inte förslog till täcka dessaatt
tillgångarförpliktelser, hade bankbolaget sörja försinaatt av egna

pensioneringen. uppkom vid placeringen stiftelsensFörluster, som av
tillgångar, kunde därför i fall bankbolagets borgenä-överextrema ut

däribland insättarna. Med hänsyn till det sambandet mellannära ettrer,
bankbolag pensionsstiftelse enligt sak-och dess borde för den skull de

påfå placeringsfrihetkunnigas mening stiftelsen inte utnyttja sin större
stod i strid med grunderna för banklagstiftningens place-sättett som

pensionsstiftelsernas ochringsregler. Härvid borde dock beaktas att
bankbolagens förpliktelser till sin karaktär olika. Bankbolagensvar

avsåg sålunda återbetalningförpliktelser till övervägande del gjordaav
insättningar kortfristiga, medan för-och därför till sin denaturvar
pliktelser, skulle fullgöras i första hand pensionsstiftelsernassom genom

långfristiga. pensionsstiftelse på däravmedel En borde grund ha rättvar
tillgångar, såvittplacera avpassad del sin förmögenhet i vilkaatt aven

möjligt penningvärdeförsämring.undandragna verkningarnavore av en
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pensionsutfästelsertryggandeårs lagstiftningGenom 1967 m.m.avom
under bankinspek-personalstiftelser föras in1967:531 vissakom även att

ochpensions-regler tillsynTryggandelagens övertillsyn.tionernas om
stiftelser.bankernasgälla jämväl församtidigtpersonalstiftelserna kom att

där arbetsgivarenåvilar länsstyrelsen i det länenligt nämnda lagTillsynen
stå underalltså därigenomstiftelser komhemvist. Bankernashar sitt att

länsstyrelsen.såväl bankinspektionentillsyn somav
pensionsut-förhar tillskapatspensionsstiftelserBankernas att trygga

framhållits, iredanStiftelsernaanställda.banken är,fästelser för de i som
normalstadgarnareglering. Enligttryggandelagensunderkastadeallmänhet

leda-beståendestyrelseangelägenheterhandhas stiftelsernas sexavav en
resterandebankstyrelsen och deledamöternaTre tremöter. utses avavav

allmänhet styrel-iOrdförande i styrelsenstiftelsens destinatärer. utses av
ordförande,skalldeKan utsesseledamöterna. varaom vem somenas

de vidbeslutsförStyrelsentillsynsmyndigheten. närdenne är samman-av
styrelseledamö-hela antaletminst hälftenantalträdet närvarandes utgör av

Somfrån sidan.många varderaskall lika närvaraledamöternaAvter.
Vidröstande sig.de flestamening vilkagäller denbeslutstyrelsens enarom

på begäranstyrelsenstillsynsmyndighetenförordnarlika röstetal utom-
avgörande.i ärendetsstående deltaatt

förkortfattad redogörelselämnasjämförelse skall härSom även enen
enligt aktiefondslagenaktiefonderfattas ibeslutreglerna hurom

huvudsakligendefinitionenaktiefond enligt1974:931. sådanEn är aven
uppkommitbestående fond,värdepapperaktier eller andra genomsom

tillskjutit kapital.demfrån ochallmänheten ägskapitaltillskott av somsom
fondbolag,svensktSverige endastfår drivas iAktiefondsverksamhet somav

tillstånd ochtillBankinspektionen lämnar utövaraktiebolag.skall ettvara
aktiefondsverksamhetensMed hänsyn tillfondverksamheten.tillsynen över

förvaltakan kommafondbolagförhållandetdet attbl. ettattart a.-
det, enligtfinnsfrån allmänhetenuppsamlatsbetydande belopp som -

fråga företagetsisärskilda kravanledning ställamening,lagstiftarens om
har före-skall tillgodosesfackkunskapallsidigFör intressetledning. att av

minstfondbolag alltid skallistyrelseledamöterskrivits antalet ettatt vara
skalldet alltidinnebär dettareglertillämpning ABL:sfem. Med attav

förarbetenaifondbolag. Det hariverkställande direktörfinnas etten
fond-irepresentationfondandelsägarnasframhållits det väsentligtär attatt

fondandelsägarnaomfattningsådanbolagens styrelser är att ges er-av
därförföreskrivsmedbestämmande. Detochforderlig möjlighet till insyn
ingå iskallstyrelsenipåbörjat tretal ledamötervarjeledamot föratt en
dennatillämpningMedandelsägarna.fördenna avrepresentantersom

uppgårledamöterantaletdvs. därsålunda mindre styrelser,iregel kommer
Överstiger antaletingå två sådanatill fem eller representanter.attsex,

fondandelsägarrepresentanternio kommer attinteledamöter tremensex
Övriga särskilda ledamöter-styrelseledamöter, de k.ingå i styrelsen s.osv.

tillva-andelsägama,företräderstyrelseledamöterde atthar liksom somna,
i ABLbestämmelsernatillämpningmedangelägenheterbolagetsrata av
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aktiefondslagen. särskilda fon-och De ledamöterna i första handutses av
dandelsägarna själva. ledamot påKan detta föreskrivssätt,utses att
ledamoten länsstyrelsen i det där fondbolagets sittlän styrelse harutses av
säte.

får ingåI aktiefond inte fem för samtligaröstetaletän procentmer av
aktier i och aktiebolag. Om fondbolag förvaltar flera fonder,ett ettsamma
gäller vad det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna.sagtsnu

Vid bedömningen bankstiftelsernas placeringar erbjuder skäligav om
säkerhet föreskrivs banklagstiftningens regler placering banksatt om av
medel skall beaktas. Detta förhindrar inte placering sker i aktieratt om

Sådanasäkerhetskriteriet uppfyllt. placeringar bör dock ske med för-är
siktighet och med spridning de risker i allmänhet förenade medärsomen av

någonplacering i aktier. Det finns däremot inte direkt reglering hur stortav
fåraktieinnehav stiftelsen ha i enskilt bolag. Bankinspektionen harett

emellertid utfärdat rekommendation, vilken efterlevs stiftelsema,en av av
innebörd vid andel röstetal högstgränsen sättsatt mot ettsom omen svarar
fem röstetalet för samtliga aktier.procent av

7.5.2.2 Sammanställning aktieinnehavöver

tillgångarBankernas pensions- och personalstiftelser förfogar iöver stora
form aktier. Nedanstående sammanställning har förupprättas attav ge en
bild aktieinnehavet 31den december 1985.av per

Beträffande de mindre affärsbankerna börSparbankernas Banksamt
inledningsvis innehållet intei deras aktieportföljer i allmänhetnämnas att
redovisats särskilt.

Uplandsbankens pensionsstifteL9e redovisade tillgångar på 83,6 milj. kr.,
5,7 milj. kr. i form aktier och 68,7 milj. i formkr.varav revers-av av

fordringar. Bohusbankens pensionsstiftelse hade tillgångar 0,5 milj. kr.
Jämtlandsbankens pensionsstiftelse tillgångaroch 1,5 milj. kr.

Tillgångarna Sparbankernas Banks pensionsstiftelse milj.i uppgick till 7,7
kr.

Wermlandsbankens pensionsstiftelse redovisade på tillgångs-98,8 milj. kr.
sidan, milj. reversfordringar aktier.82 kr. och 6 milj. kr.varav som som

mångaAktiebeståndet utgjordes 000 aktier i Uplandsbanken lika12 ochav
i Skaraborgsbanken, och i bokföringen 3,1 milj. respektivetill kr.upptogs
2,9 milj. kr.

Östgötabankens pensionsstiftelse redovisade tillgångar på milj. kr.,84,7
13,3 milj. utgjorde aktier och 35,1 milj. reversfordringar. Ikr. kr.varav

aktieportföljen fanns aktier för milj. kr. i Svenska Handelsbanken, för1,1
Östgöta bokförda1,9 milj. kr. i Marininvest och för 9,3 milj. kr. i Holding

värden.
tillgångar påNordbankens pensionsstiftelse hade 133 milj. kr., 54,7varav

avsågmilj. kr. aktier, 12,8 milj. kr. fastigheter och 31,1 milj. kr. revers-
380fordringar. Stiftelsen innehade bl. 156 000 aktier i Siab och 608a.

aktier i Nisses. Aktiernas värde i bokföringen till 22 milj. kr.upptogs
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milj.respektive 18 kr.
tillgångar påSkaraborgsbankens pensionsstiftelse redovisade 77 milj. kr. ,

milj. kr. aktier och 62 milj. kr. De8 störstavarav som som reverser.
aktieposterna 700 aktier i Skaraborgsbanken, 6 000 aktier i Uplands-18var

Östgötabanken och 10 000 aktier i Holding. Aktiernas bokförda värden var
4 milj. milj. respektive 1,2 milj. kr.kr., 1,6 kr.

tillgångar på milj.Skånska Bankens allmänna pensionsstiftelse hade 172
kr., aktier för 24 milj. kr. och för 50 milj. kr. I aktiestockenreverservarav

4,4 kr., 6,2ingick 62 000 aktier i Aritmus milj. 101 000 aktier i Hexagon
kr., 6,6 kr. Skånskamilj. 66 000 aktier i Scansped milj. och 50 000 aktier i

Banken 10,2 milj. kr..
pensionssttftelse tillgångar på milj.Skånska Bankens redovisade 5,5 kr.,

000 aktier iaktier för 1,6 milj. kr. De aktieposterna 4störstavarav var
ÖstgötaÖstgötabankenSonessons, 500 aktier i och 3 000 aktier i Hol-1

ding.
tillgångar på tillgångarnaPKbankens pensionsfond hade 486 milj. kr. Av

256 milj. kr. placerade i aktier och 101 milj. kr. i fastigheter. De störstavar
framgår tablå.aktieposterna börsvärden och röstvärden följandesamt av

Aritmos 000115 aktier 13,4 Mkr 1,3 %
Avesta Kraft AB 10 135 1,3 3,2
Balken Invest 342 000 8,9 1,8
Fabege 400 000 13,0 1
Götabanken 170 000 32,0 1,9
Lindab 100 000 8,2 1,6
NPL 100 000 5,6 1,8
Njordkraft 69 800 8,7 4,7
Siab 100 000 14,5 3,2
Sonesson 000197 26,6 1,2
Tetron Invest AB 30 000 4,6 4,7
Volvo 325 000 89,6 1,1

Götabankens pensionsstiftelse hade balansomslutning på 496 milj. kr. Aven
tillgångarna utgjordes 320 milj. kr. 90 milj. kr. aktier och 33reverser,av av
milj. fastighetsbeståndet årkr. statsskuldväxlar. Hela avyttrades underav

på1985. Börsvärdet aktierna uppgick till 305 milj. kr. De aktiepos-största
börsvärden följande.ternas var

Active 139 600 aktier 33 Mkr
Ahlsell 186 700 17
Fermenta 400 000 85
Iggesund 92 600 23
Mods Data 645 240 13
Munksjö 793 9001 34
Proventus 800 000 17
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på milj. kr.balansomslutning 7,9personalstiftelse hadeGötabanken.: en
Väl-Götabankensfastigheter.tillgångarna utgjordeshälftenDrygt avav

aktieinnehaven fanns imilj.tillgångar på kr. Defärdsfond hade 1,8 största
och S-E-Banken.GötabankenElektrolux,

påbalansomslutningpensionsstiftelse hadeHandelsbankensSvenska en
kortaaktier till 183 milj. kr. ochPå tillgångssidanmilj.504 kr. upptogs

milj. Deuppgick till 2 635 kr.börsvärde279 milj. kr. Aktiernastillreverser
nedan.röstvärden redovisasbörsvärden ochaktieposternastörsta samt

%4,95229 Mkr380 000 aktierAGA 1A
28000175B

4,0296669AArgentus
60 500B

C 56 475
3,3165000450Beijer

55 1,51000210Cardo
1,1938300 000Custos
4,071270 000DN

4 4,99000187Ericsson
5,00122000271Esselte
0,90170000795Fermenta

9 4,41000Gorthon 25Invest
5,0059000240Iggesund
5,0015500Industrivärden 3001
5,00000 44219MoDo
5,004000 001Monitor
5,0093600 000Pharmacia

43 4,8700374Philipson
4,9439282 000PLM
4,3125101 000Promotion
4,3316320 00Rang
4,89000 250400Sandvik
4,79182040 000SCA 1

38 3,35700307Skanska
96 4,87714 000Sonesson

4,62395410 0001Volvo

tillgångar på milj. kr.,personaLstiftelse hade 57Svenska Handelsbankens
AGA,aktieposterna fanns imilj. i värdepapper. De30 kr. störstavarav

Munksjö och Volvo.
EnskildaSkandinaviskapensionsstiftelseStockholms Enskilda Banks i

tillgångarna fannspå 630 milj. Blandbalansomslutning kr.Banken hade en
påBörsvärdetför milj. kr.167 milj. kr. och aktier 411förstatspapper

innehållet i aktie-Uppgift542 milj. kr. saknasaktierna uppgick till 1 om
portföljen.
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Enskilda Ban-Skandinaviskapensionsstiftelse iBankensSkandinaviska
fannstillgångarnaBlandpå 677 kr.balansomslutning 1redovisadeken en

milj. kr.aktier och 7,8utländska2 milj. kr. iaktier,i svenska466 milj. kr.1
milj. kr. De623uppgick till 2börsvärdeaktiernassvenskafastigheter. Dei

tablå.följandeframgårröstvärdenochbörsvärdenaktieposternasstörsta av

2,0 °o92 Mkraktier575 000AGA
1,3136000475Asea
4,644400 000Aritmos
4,057340 000Boliden
4,036600 000Catena
5,0156250 0001Custos
5,0121270 000Esselte
3,534300 000Euroc
4,622190 000Forsinvest
3,83490 000Höganäs
0,8840004501Lundbergs
3,964000200Nobel
0,577000562Pharmacia
1,576590 000Perstorp
2,060000500Providentia
2,530000180Ratos
1,2130300 000Saab-Scania
2,6130210 000Sandvik
1,3117500 0001S-E-Banken
4,995800 00Skanska
1,449000175SKF
4,421000200Skrinet
2,16200 000Skåne Gripen
5,02275 00Swedish Match
3,9212 500Säfveån
4,1368340 0001Volvo
4,2Öresund 28100 000

på 89 milj.tillgångarperzsionsstiftelse hadeEnskilda BankensSkandinaviska
milj.milj. kr. och 2,4109börsvärdeaktiermilj. kr. i svenska63kr., varav

följande.börsvärdenaktieposternasfordringar. De störstakr. i varrevers

10 Mkraktier35 000Asea
1000025Astra
970 000Custos

000 750Pharmacia
6100 000Lundbergs
8100 000S-E-Banken
650 000Skanska
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Skandinaviska Enskilda Bankens personalstiftelse för rekreationsändamâl
hade tillgångar på 15,7 milj. kr. dessaAv 1,5 milj. kr. placerade i aktier,var
3,0 milj. kr. i reversfordringar och 8,4 milj. kr. i fastigheter. De största
aktieposterna fanns i Atlas Copco, SKF, Ericsson och Saab-Scania.

Övriga stiftelser med anknytning till Skandinaviska Enskilda Banken var
stiftelsen för bistånd personalen, personalstiftelsen för utbildningsända
mål, utvecklingsstiftelsen Lars-Erik Thunholms personalstiftelse.samt I de
två sistnämnda stiftelserna fanns aktieinnehav på 3,5 milj. kr. respektive 5,8
milj. kr.

överväganden7.5.2.3

Såväl den gällande den föreslagna regleringen bankernas pensions-som av
och personalstiftelser innebär, berörts bankernas stiftelserattsom ovan,
står under dubbel tillsyn. Bankinspektionen har endast tillsyn place-över
ringen stiftelsens tillgångar, medan tillsynen i övrigt ankommer på läns-av
styrelsen. I remissyttrande banklagsutredningensöver betänkande riktade
bankföreningen kritik nämnda förhållande. Föreningen menademot att
tryggandelagens bestämmelser alltjämt borde gälla för bankernas stiftelser

tillsynenäven enligt tryggandelagens bestämmelseratt borde ankom-men
på bankinsspektionen. Departementschefen prop.uttalade 198687:12ma

324 han hade förståelse för de synpunkter bankföreningenatt anförts. som
hänvisade till kreditmarknadskommitténs pågåendesamt arbete.

Den särskilda tillsyn bankinspektionen beträffande placering-utövarsom
stiftelsens tillgångar torde i praktiken svår frånavgränsaen av attvara

länsstyrelsens allmänna tillsyn. Den dubbla tillsynsfunktionen banker-över
stiftelser redan på grund häravär inte lämplig. Den bankinspektio-nas av
utövade tillsynen torde ingripande karaktär denännen vara av mera som

länsstyrelsen.utövas Med hänsyn härtill och till den allmänna tillsynav att
länsstyrelsen har lika kan handhasgärna bankinspektionen, börsom av

nämnda tillsyn föras till inspektionen,över därvid blir till-som ensam
synsmyndighet bankernasöver pensions- och personalstiftelser. I tryggan-
delagens tillsynsbestämmelser bör därför undantag beträffande sådangöras
stiftelse står under bankinspektionens tillsyn. Tillsynsregeln i 7 kap.som

§17 BRL bör ändras motsvarande Bankinspektionensätt. skall vid sin
tillsyn till Stiftelsens tillgångar påplacerasatt beredersätt skäligse ett som
säkerhet, och särskild hänyn bör därvid till vad i övrigt föreskrivs itas som
BRL placering banks medel.om av

Som framgår sammanställningen bankernasöver pensions- ochav perso-
nalstiftelsers aktieinnehav förfogar de affärsbankemasstörre stiftelser över
betydande aktieposter i olika industriföretag och investmentbolag. Dessa
aktieplaceringar ligger till väsentlig del påfallande ofta inom respektive
banks intressesfär. Orsaken såtill blivit fallet kan flera. Detatt ärvara
obestridligen så bankerna deras verkställande ledningatt sitter iattgenom
stiftelsernas styrelser stark styrningutövar stiftelserna. Detöver klartären

stiftelsernas olika inriktning aktieportföljenatt inte kan ha sin grundav
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förutvecklingfråga aktieportföljensienbart i olika värderingar urom
sådet sällanstället tordeaffärsmässig synvinkel. Istiftelsen strikt attvara
aktie-stiftelsensbetydelsefulltfrån synpunkt hardet bankens attansetts

här-Stiftelsen harsfär banken tillhör.anknytning till denportfölj har en
det gälltbankeninstrument föraffärsmässigt närigenom kommit bliatt ett

ägargrupperingar iömsesidig anknytning till vissatillförsäkra bankenatt en
används bank-personunionerframgår avsnittnäringslivet. Som nästa omav

syfte.företagsstyrelser isittande irepresentanters samma
hur dessbetydelsefrån risksynpunkt inte heltdetFör banken är utan

frigjorttillgångar. nämligen inteEn bank harsinapensionsstiftelse placerar
tillgångar pensions-tillfrån pensionsutfästelsersig sina avsättaatt engenom

förslår måste därför bankentillgångarmån inteden stiftelsensstiftelse. I
tillgångar. Allför riskfylldamed sinapensionsförpliktelsernaför egnasvara

och dessbankensålundastiftelsen kanplaceringar i överytterst ut
från näringspolitiskaktieplaceringar vidareBankstiftelsernasinsättare. är

vadanledning erinraDet finnsprincipiell betydelse.synpunkt stor omav
nämligenbankerna,beträffande ägandetanförtkommittén tidigare attav

samhällsintressesärställning viktigtbankernasdet med hänsyn till är attett
ägargrupperingama ibindningar till defår alltförbankerna inte nära stora

näringslivet.
aktieplacering-framgått, föreskrivitredanhar,Bankinspektionen attsom

riskerna.erforderlig spridningoch medmed försiktighetskall ske avarna
enskiltiför innehavinnebärrekommendation gränsenEn ettattsom

Denstiftelserna.röstetalet iakttasfemföretag vidsätts procent avav
nuvarandealltså enligt dentill vadrekommenderade anslutergränsen som
emellertidhindrarförsäkringsbolagen. Dennaför gränslagstiftningen gäller

iaktiekapitalettredjedeltill drygtstiftelserna kan innehainte att avenupp
till 25 °osåledes stiftelsernaförekommer ägerenskilt bolag. Det attett upp

har fördiskuteradei enskilda företag. Den gränsenaktiekapitalet nuav
för för-näringspolitiska skälbl.försäkringsbolagen tillkommit attava.
främmandesig i verksamhet ärhindra försäkringsbolag attett somengagera

försäk-beträffandeKommittén harförhållande försäkringsrörelsen.i till
förhållande aktiekapi-också i tillbegränsningföreslagitringsbolagen att en

viddennahar funnit lämpligt gränsinföras. Kommittén sättatalet skall att
åbe-harde skälKommitténaktiekapitalet.tio attprocent somanserav

ocksåförsäkringsbolagenför ärbegränsningenför den föreslagnaropats
föreslår stiftelsesdärförKommitténgiltiga för stiftelserna. att enga-en

förröstetaletfår högst femenskilt företagi procentmotsvaraett avgemang
sådanaktiekapitalet. Endock aldrig tiosamtliga aktier, än procent avmer

iregel bör intas lagen.
bankanknutna stiftelsernashuruvida defråga särskilt intresseEn ärav

operativa verk-för tillgodose bankensplaceringsverksamhet utnyttjas att
fastighets-exempelvispå fallet. Inomtyder dettasamhet. Mycket äratt

ochförsäkringsbolagmedrentingområdet har flera banker tillsammans-
i fastighets-stiftelser betydande intressenbyggnadsföretag sinagenom-

%sådana till 25stiftelserförekommer ägerrentingbolag. Det att avupp
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aktiekapitalet givetvis inom för fem röstvärdet iprocentramen av- -
sådana bolag. svårt frigöra frånDet sig tanken dessa placeringarär att att
har direkt samband med bankens operativa verksamhet place-ett samt att

kringgåenderingarna uttryck för den gällande bankrörel-är ett ett av nu
selagens förvärvsregler. Möjligheterna till sådant kringgående kommer att
kraftigt minska till följd kommitténs redovisade förslag attav nyss om
begränsa stiftelsernas placera i enskilda företag till högst tiorätt procentatt

aktiekapitalet. Denna begränsning utesluter emellertid inte stiftelser-attav
i vissa fall kan komma användas för kringgå regler. DetBRL:satt attna

påankommer bankinspektionen inom för tillsynsverksamhetdessatt ramen
vaka sådant inte förekommer.över att

7.5.3 Personunioner

7.5.3.1 nuvarandeBakgrund och reglering

§ § §I 7 kap. 9 BAL, 3 kap. 8 SBL och 6 kap. 8 FBL stadgas verkställan-att
fårde direktör eller delegat anställd i banken inteärannan som vara

sådana bestårstyrelseledamot i företag huvudsakliga verksamhet i attvars
förvalta eller driva handel med aktier eller driver emissionsrörelse. Isom

får varjeandra företag de styrelseledamöter, bankens styrelse ivara om
särskilt tillstånd. tillståndet får inte ifall sitt Den deltager som avser

frågan.styrelsens beslut i
år dåbestämmelse motsvarande innebörd infördes 1933 i denEn av

från årsgällande bankrörelselagen. Initiativet kom ursprungligen 1924
gjorde fråganbankkommitté, SOU 1927:11. Kommittén i sin diskussion av

åtskillnad å å andra sidanmellan sidan direktörer i banken ochen ena
de menade dis-övriga styrelseledamöter. För närmareutansenare man

kussioner det medföra betänkliga konsekvenser för bankstyrelser-skulleatt
sammansättning de skulle hindras ledamöter styrelser iatt varanas om av

dåskulle förhindrade för sin verksamhetandra bolag. Bankerna bli att
erfarenheten utövande näringsidkare. Bankkommitténtillgodogöra sig hos

också dåavvisade modell användes i innebarNorge attsom som enen - -
få någoti bank skulle ledamot styrelsen i bolagstyrelseledamot inte vara av

lån i banken.harsom
ansåg frågandet sedan gällde direktörer i banken bankkommitténNär

inågot annorlunda och pekade på det verkställande direktörenårattvara
det för bankens ledning. allmännabanken, har Dennärmaste ansvaretsom

får, påberor i hög grad honom; hansinriktning, bankens verksamhetsom
vid behandlingen före-omdöme och beslut blir i allmänhet avgörande av

frågor. gällde, enligt kommittén, i mindreliggande Vad änsagts omnu
pågrad, andra direktörer i banken. Bankkommittén pekade deäven att

frågapå förbud vissa restriktioner iyrkade införande eller rättenomsom av
avsågstyrelseledamot delta i ledningen andra företag, närmastatt som av
hadesjälva bankledningen, direktörerna i banken. Till stöd för dessa förslag
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i andra bolagframhållits, styrelseledamotskapbankdirektörernasatt var
på och bank-bankverksamheten olämpligaägnade inleda vågar äventyraatt

kreditfrågor.föreliggandevid bedömnadeledningens objektivitet av
förhållandet banks direk-inte förneka detBankkommittén ville att att en

förinnebära faror antyddandra bolags styrelser, kundesitter itör artav nu
anknytningmenade särskilt denbankverksamheten. Kommittén näraatt

direktörfanns bankensbanker och emissionsföretag,mellan attgenomsom
Ävenolycksbringande.hade visat sigockså emissionsbolagets styrelse,isatt

bankenstill sådana företag, varifall kunde kreditgivningeni andra en
Kommitténför anmärkningar.varit styrelseledamot, lämnadirektör rum

detta sig till bankdirektörsansåg dock det inte riktigt sluta attattatt avvar
förhållandenföretag under allastyrelseledamotskap i industriella var av

medsynnerlig vikt väl förtrogenbankman det hanondo. För ärär attaven
ställd införförhållanden. blir ständigtindustriella I sin verksamhet han

sådan han bedöma de ekono-frågor kräver förtrogenhet; skall kunnasom
beräknad produktion, planerad utvidg-miska förutsättningarna för en en

sådana frågorerfarenhet i kan ledaning förändring. Bristandeeller annan
nödvändig kritik från bankens sida varigenomtill krediter beviljas utanatt

också olägenheterKommittén menadeförlust kan förorsakas banken. att
förtjäntpå företag, i och för sigkunde uppkomma det sättet att ett varsom

förmåga för-på bankledningens bristande bedömakredit, grund attavav
enligt kom-hållandena vägrades kredit fick denna indragen. Deteller var

industriella problemuppenbart kunskap och praktisk erfarenhet imittén att
på håll följa industriellavederbörande fickbäst förvärvades näraattgenom

borde iledamotskap i företagens styrelser. Detföretag, även tasgenom
på grund omfattningenbetraktande det kunde inträffa, bankattatt aven av

industrielltskötselnkrediter tvingades kontrolllämnade överÖva ettav
företagetrepresenterande i styrelsen förföretag, i vilket fall bankens var

fullt naturligt.
ansåg förbud förPå anförda skälen bankkommitténgrund de ettattav

andra och föreningars styrelserbankdirektörer ledamöter i bolagatt vara
Å ansågs frihetensidan inte heller den fullainte förorda. andraatt varavar

tillstånd skulledärför i samtliga fall lämnaslämplig. Kommittén föreslog att
bankens styrelse.av

bankkommitténsårs granskade i SOU 1932:301932 banksakkunniga
föreslagna be-fråga gjorde tillägg till kommitténsförslag i denna och ett

förvaltnings- ellerstyrelseledamotskap istämmelse, nämligen beträffande
Beträffandedriver handel med aktier.emissionsbolag förvaltar ellersom

sådana ansågs sig särskilt olycksbringande, föresloguppdrag, ha visatsom
införas.de sakkunniga förbud skulleatt ett

1933:167 de sakkunni-Departementschefen tillstyrkte i propositionen
banks direktörer ochförslag och uttalade bl. det viktatt atta. var avgas

fåsärskilda fall skullemed dem jämställda befattningshavare endast i vissa
avsågspropositionentillstånd styrelseledamöter i andra bolag. Iatt vara

tjänste-ifrågavarande förutom verkställande direktören,med bestämmelse,
Med tjänsteman tordepå vilken styrelsebefogenheter delegerats. en-man
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dast åsyftatsha befattningshavare i verklig tjänstemannaställning. Dele-en
utanför kategorin tjänstemangat torde därför inte ha medräknats.

Banklagsutredningen diskuterade i sitt betänkande SOU 1984:27 den
ifrågavarande bestämmelsen. Utredningen ansåg emellertid denna frågaatt
borde bli föremål för bedömning kreditmarknadskommittén. Utred-av
ningen förde därför bestämmelsenöver till sitt förslag till BAL med endast

justeringarsmärre i förhållande till den tidigare gällande regeln.

Överväganden7.5.3.2

Kommittén har gjort kartläggning bankernas representation i olikaen av
kundföretags styrelser. Kartläggningen har givit vid handen sådanatt repre-
sentation förekommer, särskilt i vissa banker, i utsträckning. Styrelse-stor
uppdragen förekomma i första hand i sådana företag tillhörsynes som
respektive banks intressesfär. Kartläggningen har också visat banksatt
styrelseordförande och vice ordförande i hög grad finns representerade i
styrelsen för sådana företag med förbudet i de inledningsvissom avses
nämnda paragraferna. Den kritik under år framförts ban-motsom senare
kers styrelserepresentation i olika företag dock ha medfört antaletattsynes
sådana uppdrag tenderat minska. Kommitténs kartläggningatt visar där-
jämte styrelserepresentationenatt för flertal banker begränsats tillett att

företag med förhållandevis låg riskprofil.avse en
Bankerna har flera instrument till sitt förfogande det gällernär bindaatt

banken med viss krets företag, den k. sfär bankensamman en av s. som
tillhöra. Pensions- och personalstiftelserna kommitténär, ianses ettsom

tidigare sammanhang påvisat, sådant instrument. styrelseuppdrag i före-ett
ärtagen ett annat.

Det främstär skäl bäratre tanken bankernasansettssom upp om repre-
sentation i olika kundföretags styrelser. Dessa kan sammanfattas i följande
begrepp, nämligen kontrollaspekten, kunskapsaspekten och den närings-
politiska aspekten.

Vad först gäller kontrollaspekten har framhållits banken skall beredasatt
möjlighet styrelserepresentationatt övervaka utvecklingen igenom ett
kundföretag. Därigenom skulle kunna uppnås företag med begyn-att ett
nande ekonomiska svårigheter i tid försöker reda situationen eller attupp
beslutade saneringsåtgärder verkligen kommer till stånd. Av naturliga skäl
kan bank inte sig i samtliga kundföretags styrelser. Den kon-en engagera
troll eller övervakning företag banken erforderlig börett redanav som anser

grund härav ske utifrån andra utgångspunkter. Som redan påtalats finns
det därjämte uppenbar risk för i företagsstyrelseatt etten engagemang en
kan upphov till besvärande intressekonflikter för det fall företaget råkar ige
ekonomiska svårigheter. Anförda skäl talar för enbart kontrollaspektenatt
inte någon lämplig utgångspunktär då det gäller bedöma värdetatt av en
banks styrelserepresenatation. Det intresse banken har få fullgodattav
information företag bör därför i första hand bli tillgodosettett påom annat
sätt.
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näringspolitiska aspektensedan kunskapsaspekten och denVad gäller
på såväl banken närings-förhåller det sig naturliga skäl det sättet att somav

i deltagande i företagenslivet berikas bankrepresentanternasövrigt genom
emellertidfrån sidaalltför starkt bankensstyrelser. Ett ärengagemang

ägandeförsvåra principen ochstrikt tillämpningägnat attatt omaven
hållas beträffande bankernas pensions- ochkreditgivning skall isär. Liksom

så representeradepersonalstiftelser det nämligen bankerna ärattvarasynes
ingår respektive banks k.huvudsakligen i de företags styrelser i s.som

intressesfär.
nuvarandetill uttryck iKommittén delar den uppfattning kommersom

såväl delegatlagreglering, varigenom verkställande direktör somsom annan
styrelseledamot i företag huvud-anställd i banken förbjudsär att varsvara

framstår förbestår i förvalta aktier. Detsakliga verksamhet bl. atta.
bankrepresentation förekommer i bl.kommittén klart olämpligt att a.som

från betydelse iinvestmentbolag, vilka strategisk synpunkt kan ha storen
koncentreradedet näringslivet. bakgrund det alltsvenska Mot av mer
betydelse i dagnäringsliv torde förbudetägandet i svenskt än störrevara av

emellertid förbudetdå genomfördes. brist i lagregleringendet Enän är att
delegatendast verkställande direktör ellerbegränsat tillär att annanavse
styrel-Enligt ordalydelse omfattas inteanställd i banken. lagtextensärsom

erhåller delegatsuppdrag ochförbudet, denneseordförande även omav
denne del i bankens löpande förvaltning.även tarom

många med tiden blivitBankverksamhet har liksom andra verksamheter
svårt någon förankring ikomplicerad. Det torde därföralltmer att utanvara

och fatta de förden praktiska verksamheten kunna leda arbetet i styrelsen
uppdrag styrelseordförande inskränker sigbanken riktiga besluten. Ett som

styrelse-därför till enbart leda och övervaka det egentligainte alltid att
anställd i bankenförutsätts dennearbetet. I stället att utan att vara --

förvaltning och i detdärutöver eller mindre aktiv del i bankenstar en mer
vissastyrelseordförande i bank intar därjämte ilöpande arbetet i denna. En

både utåt och interntför bankenfall framträdande roll representantsomen
Deinte bara för banken för hela bankkoncernen.policyskapare, utansom

direktör ochligger grund för förbudet för verkställandeskäl till annansom
styrelseuppdrag, sigdelegat anställd i banken vissa görär att mottagasom

också sådana arbetan-gällande för k.bakgrund härav i lika hög gradmot s.
såbör därför kompletterasde styrelseordförande i bank. Lagtexten ävenatt

denneförbudet, under förutsättningstyrelseordförande omfattas attav
omfattning. Medför banken i inte oväsentligfullgör arbeteäven annat

något sambandarbetsuppgifter inte har omedelbartarbeteannat avses som
Till följdordförande, olika delegatsuppdrag.med uppdraget avsom ex.

torde styrelse-sådant inte oväsentlig omfattning,kravet, arbete fullgörs iatt
på hel- eller halvtid regelmässigt kommaordförande tjänstgör i bankensom

i bank.Motsvarande bör vice ordförandeomfattas förbudet. gällaatt av
försärskilt framhålla, det inomKommittén vill härutöver att ramen

bank-sundhetsprövning uppmärksammasbankinspektionens allmänna att
förekomma i utpräglade högriskföretag.representation inte lämpligen bör
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Som redan förbjuder den regleringen verkställandenuvarandeangetts
direktör och delegat i banken styrelseledamot i företag,attannan vara vars

består medhuvudsakliga verksamhet bl. i förvalta eller driva handelatta.
alltså sådanaktier. Regeln innebär styrelserepresentation inte får före-att

komma fondkommissionsbolag.i exempelvis bankernas Enligt kom-egna
mitténs mening ägandeförhållandena utgångspunkt då gällerviktig detär en

bedöma lämpligheten bankrepresentation i denna bolag.att typav av
Kommittén föreslår därför frånundantag förbudet för styrelseupp-görsatt
drag i bolag ingår i koncern banken.som samma som

7.5.4 Svenska bankers iengagemang
sidoföretag bransch- ellergenom
Centralorganisation för bank

7.5.4.1 Bransch- och centralorganisationema

Flertalet banker i någonSverige anslutna till bransch- eller central-är
organisation, tillhandahåller service de anslutna bankerna,som som
företräder dem utåt frågori vissa och samarbets-är ettgemensamma som

för medlemsbankerna eller liknande. De organisationer härvidorgan som
i första hand Svenska Bankföreningen, Svenska sparbanksför-äravses

eningen och Sveriges Föreningsbankers Förbund.
Svenska Bankföreningen ideell förening, sträcker sig tillär en vars anor

år 1880, då De Enskilda Bankernas Syndikat grundades. Föreningen, som
fick sin årnuvarande firma 1910, har enligt stadgarna till ändamål verkaatt
för sund utveckling det svenska bankväsendet. Föreningen deären av
privatägda affärsbankernas branschorganisation med uppgift tillvarataatt
medlemsbankernas intressen. De viktigaste arbetsuppgifter-gemensamma

för föreningen samarbetsorgan för medlemsbankerna,är ettatt attna vara
samarbeta och förhandla med andra bankgrupper, organisationer och myn-
digheter medverka remissinstans i ärenden betydelse för ban-samt som av
kerna, informera medlemsbankerna förändringar påverkar de-att om som

verksamhet informera utåt bankernas verksamhet ochsamt attras om om
förhållanden på kreditmarknaden. Medlemmar i föreningen samtligaär
affärsbanker SparbankernasPKbanken, bank och Föreningsbanker-utom

Bank.nas
Svenska sparbanksföreningen ideell förening stiftades år 1900.är en som

Föreningen ändamålhar enligt stadgarna till främja Sparbankernasatt ge-
bästa. Föreningen sparbankernas centrala huvudorgan ochärmensamma

företräder sparbanksrörelsen i angelägenheter. Föreningensgemensamma
främsta uppgift i samverkan med sparbankerna utformaär att en gemensam
sparbankspolitik och med den lång-grund för övervägandesom svara en
siktig planering för sparbanksrörelsen. också frågorFöreningen handlägger
rörande samordning och planering marknadsföring samtav gemensam sam-
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utvecklingsarbete.genomförandeplanering ochordning, gemensamtav
föreningsbanksrörelsensFörbund, ek för, ärFöreningsbankersSveriges

.lord-Sverigesdå firmaår under1958,Förbundet bildadesriksorganisation.
år 1974, harvarande firmafick sinFöreningen,brukskasseförbund. nusom

ekonomiska in-medlemmarnasfrämjaändamålstadgarna tillenligt att
organisatio-ochmyndigheterinförföreträda rörelsendelsatttressen genom

dotterföretagdelägdaellerhel-ellerdels självpå riksplanet, genomner
efterfrågasprodukterochtillhandahålla tjänsterochproducera avsom

samordning ochdels verka förverksamhetför derasmedlemmarna samt
iMedlemmarverksamhet.föreningsbanksrörelsensfrågaenhetlighet i om

föreningsbanker.centralaföreningsbanksrörelsen tolvförbundet är
falli vissabedrivercentralorganisationerellernämnda bransch-Nu en

regisåväl iverksamhetmångfasetteradochomfattande genomsomegen
sammanställningkortfattad överföljerNedandotterbolag.särskilda en

olikaorganisationernasnågra engagemang.av

olikacentralorganisationemasBransch- och7.5.4.2

engagemang

BankföreningenSvenska

Affärsbankernasserviceaktiebolag,helägtBankföreningen harSvenska ett
handha deverksamhethuvudsakliga ärBolagetsServiceaktiebolag. att

verksamhet.i föreningensangelägenheternaekonomiska

sparbanksföreningenSvenska

Svenska Spar-dotterbolag,två helägdasparbanksföreningen harSvenska
Svenska Spar-AB.FörvaltningsSparbankernasochbanksföreningen AB
Sparbanksför-Svenskadotterbolag,helägtharbanksföreningen AB ett

ABFörvaltningsSparbankernasochSistnämnda bolagService AB.eningen
sin koncern.moderföretag ii sinär tur var

föremåltillbolagsordningenenligtAB harsparbanksföreningenSvenska
sparbankersvenskasammanslutningsåsomverksamhetför sin att aven-

medochsin personalintressentillgodoseendeför genomgemensammaav —
utföraexpertis vederlagjuridiskochtekniskekonomisk, motanlitande av

hänseende i formoch juridisktteknisktekonomiskt,tjänster iuppdrag och
jämförlig servicedärmedochutredningarkonsultationer,informationer,av

sinfullföljandeTillsparbanksföreningen.Svenskaimedlemmarna av
uteslutande harsådant aktiebolagaktie ifår bolaget förvärvauppgift som

servicesådan nämnts.sparbankersvenskaändamål lämnatill som nuatt
AB,ServiceSparbanksföreningens ärSvenskadotterbolag,Bolagets mo-

sparbanks-denorganiserarservicekoncernen,den k.derföretag i soms.
bankkarak-direktinteaffärsverksamhet ärstödjande avsomgemensamma

Sparbankernasdäriblandföretag,ingår olikaflertaldenna koncernItär. ett
ochArkitektkontorSparbankernasEko,Fastighets ABDatacentraler AB,
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Centralupphandling AB, Sparfrämjandet Förlags AB, Svenska Sparbanker-
Fastighetsbyrå AB, SparevGruppen AB, i sin har tio regionalanas tursom

revisionsbolag dotterföretag, SparbanksUniversitet AB och Spara No-som
AB.va

Sparbankernas Förvaltnings AB har till föremål för sin verksamhet ägaatt
och förvalta dels värdepapper och därmed likartad lös egendom, delsannan
fast egendom och tomträtt, driva verksamhet harsamt att annan som
samband med bolagets angivna huvudverksamhet. Bolaget samtligaäger
aktier i Sparbankernas Utvecklings AB och Sparbankernas Tillväxtinvest
AB tillsammans med det förstnämndasamt. bolaget, 46,4 % röstvärdet iav
Investment AB Eken och 49,7 % röstvärdet i Utvecklings AB Robustus.av
Förvaltnings AB vidareäger aktier eller andelar i bl. BPA, Riksbyggen,a.
Kooperationsinvest AB, Glenwood Ventures, Bothnia Invest AB, Contorta
AB och Malmfälten Finans AB.

Sparbankernas Utvecklings AB har till föremål för sin verksamhet att
bedriva handel med värdepapper handel inom kontorsbranschen.samt
Bolaget bedriver företagsekonomiskäven konsultverksamhet ochägersamt
förvaltar aktier och fast egendom. Dotterbolag till Sparbankernas Utveck-
lings AB Sydostär Tillväxt AB, Mellan Tillväxt AB och Café Eken AB.
Sparbankernas Utvecklings AB dessutomäger aktier förutom nämn-ovan
da Investment AB Eken och Utvecklings AB Robustus, Ventura Norr ACY
AB, Utvecklings AB Kranen, Svedbergs i Dalstorp AB, Kabe Husvagnar
AB, Storfors Invest AB och Finanshuset Finnveden AB.

Investment AB Eken börsnoteratär investmentbolag,ett huvudin-vars
riktning förvärvaär och utveckla mindreatt och medelstora företag. Bola-

förvaltar dessutom börsaktieportfölj.get Eken-Gruppen med intressebo-en
lag har årlig omsättning på omkring miljard kronor. Utvecklings ABen en
Robustus, har bundet kapital påett 185 milj. kr., har till föremålegetsom
för sin verksamhet och förvaltaäga fast och lösatt egendom, särskilt
värdepapper, driva därmed förenligsamt att verksamhet. Bolagetsannan
placeringar företrädesvis aktier i regionala utvecklingsbolag, där-avser
ibland de k. intressebolagen Alma Invest, Blekinge Invest, Finnvedens.
Invest, Gävleborgs Invest, T-län Invest och Ventura Norr.

Sveriges Föreningsbankers Förbund

Sveriges Föreningsbankers Förbund moderföretagär i koncern flerameden
dotterbolag, däribland Sverigefastigheters Förmedlings AB, är ettsom ser-
vicebolag för de centrala föreningsbankernas olika fastighetsförmedlings-
bolag, och FB Invest AB. sistnämnda bolag investmentbolagär ett som
enligt bolagsordningen har till föremål för sin verksamhet ochägaatt
förvalta fast och lös egendom driva därmed förenligsamt verk-att annan
samhet. Bolaget har i sin dotterbolag Agrofilia Creotur AB ochsom
Fastighetsrenting AB.

Sveriges Föreningsbankers Förbund har, förutom i nämnda dotterbo-nu
lag, ägarintressen i några ytterligare företag. Bland sådana företag märks
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AB STK Svensk Tillväxtkapital, capitalbolag, ochär ett venturesom s.
Bioinvest Holding biotekniskt utvecklingsföretag. I dessaAB, är ettsom

40bolag förbundet aktier med röstetal omkringäger ett motsom svarar
vidare interespektive 45 % röstetalen för samtliga aktier. Förbundet harav

obetydliga investmentbolagen Sydvästenägarandelar i bl. de regionalaa.
AB, Ginsten Invest AB, Bothnia Invest AB och Blekinge Invest AB.

överväganden7.5.4.3

påBanklagstiftningens regelsystem bygger den förutsättningen bankernaatt
stå från sådanai sin verksamhet skall fria och obundna andra intressen än

bankernamotiveras själva bankverksamheten. Skälet härtill är attsom av
intar central ställning i samhällsekonomin, där bankväsendeten genom
lagstiftning och kreditmarknadens utformning i övrigt anförtrotts nyckelrol-

dennalen samla sparmedel och krediter. bankerna fullgörAttatt upp ge
på effektivt huvudförut-grundläggande funktion rationellt och sätt ärett en

sättning, för näringslivet och andra sektorer i samhället skall kunnaatt
från samhälls-utvecklas i positiv riktning. Mot denna bakgrund detär

kreditgivandeekonomisk synpunkt vikt bankerna i sin verk-största attav
iakttar objektivitet står inflytande för kreditmark-samhet och inte under av

pånaden ovidkommande intressen. Det viktigt med tanke intressetär av en
ändamålsenlig så opartisktallokering samhällets bankernaattav resurser,

möjligt kreditgivning olika in-disponerar tillgängliga medel för tillsom
vesteringsobjekt ändamål. också viktigt bankerna vidoch andra Det är att
sin kreditgivning riskexponering vad iinte sig för änutsätter större som
varje enskilt fall företagsekonomiska skäl. Detkan motiverat striktanses av

således flera står fria vid prövningskäl angeläget bankerna sinär attav av
förekommande kreditfrågor så risk inte uppstår för bankernaatt att

närståendeandras bekostnad favoriserar intressen. Det vidareär ett sam-
hällsekonomiskt intresse bankerna, med hänsyn till de mycketatt om-
fattande kapitalresurser samlas i bankverksamheten, inte skaffar sigsom
betydande näringslivet och därmed skaparägarintressen i det privata en
oönskad maktkoncentration. bl. nämnda skäl ligger tillDet är soma. nu

fårgrund för principen ägande och kreditgivning blandas.att
fårPrincipen ägande och kreditgivning blandas kommer bl.attom a.

6§till uttryck den gällande bestämmelsen i 2 kap. BRL därgenom nu
förutsättningarna tillståndför banks möjlighet efter särskilt förvärvaatt
aktier princip rådereller andelar i företag regleras. l förbud för bankett att
förvärva aktieförvärvsförbud behovetplaceringsaktier. Detta motiveras av

skyddsintressenatillgodose bl. de nämnda i bankverksamheten.att a. nyss
6 §Den angivna bestämmelsen i 2 kap. BRL har emellertid inte ansetts vara

ifrågavaran-tillämplig på ekonomisk förening såsomideell eller deen en nu
de bransch- centralorganisationerna för institutionelleller banker med viss
karaktär.

Eftersom sådanmedlemskap i bransch- eller centralorganisation inteen
bankinspektionenstillstånd,förutsätta regeringens eller har möjlig-ansetts
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het föröppnats bankerna kringgå det principiella aktieförvärvsförbudetatt
och andra regler begränsar bankrörelsen låta organisatio-attsom genom

i vilken medlemsbankerna har helt avgörande inflytande, drivanen, ett
sådan verksamhet förbjuden förär bank. detta sammanhang börIsom
erinras berörda organisationer slutna föreningar i den meningenärattom

inga andra subjekt banker tillhörande sådanaatt än viss instituten grupp av
äger medlemrätt i respektive Detta innebärorganisation.att attvara
organisationernas Verksamhetsinriktning uteslutande sådana in-styrs av

dikteras medlemsbankerna. Organisationernas olikatressen som av enga-
får därmed stark indirekt anknytning den bankverksamhettillgemang en

drivs medlemmarna, starkare föreningarnaavsevärt änsom av om vore
öppna för antal och sinsemellan olikartade medlemskategorier.ett stort

Exempel på utnyttjande den möjlighet vissa deutgörav som nu avses av
verksamheter drivs Svenska sparbanksföreningen ochsom Sverigesgenom
Föreningsbankers Förbund. Därvid denär Sparbanksföreningen be-av
drivna verksamheten särskilt framträdande. Dessa organisationers enga-

i olika investmentbolag har bl.gemang till syfteex. ägarin-atta. genom
främst i investment-satser och utvecklingsbolag knyta industri- och andra

näringslivsföretag till sparbanks- respektive föreningsbanksrörelsens strate-
giska intressesfärer. Flera lokala sparbanker fåtthar stark anknytning tillen
sådana investment- och utvecklingsbolag. Bankerna har själva i många fall
aktivt medverkat vid tillkomsten dessa bolag. Frågan ägandetav om av
aktier i bolagen har i del fall lösts på det sättet aktierna förvärvatsen att av
något dotter- eller intresseföretag till Svenska sparbanksföreningen. Det bör
anmärkas detta lösasätt aktieägandetatt inteatt någotrepresenterar gene-
rellt tillvägagångssätt. Dotter- och intresseföretagen har i sin tagittur upp
krediter, bl. konvertibla förlagslån, hos lokala sparbankera. förgenom att
finansiera verksamheten. Dessa krediter i regel ha beviljats på mark-synes
nadsmässiga villkor. Av redogörelsen framgår sparbankerna och i vissatt
mån föreningsbankernaäven kunnat vid sidan lagstiftningen ochom
härigenom skaffat sådanasig i enskilda näringslivsföretagengagemang som
kan jämställas med direkta ägarintressen och strider grunderna förmotsom
bankrörelselagens principiella aktieförvärvsförbud.

I diskussioner inom kommittén har sparbanksföreningensskäl för attsom
angivna verksamhet skulle iförenlig med bestämmelsernanu anses vara

BRL anförts bl. sparbanksrörelsens i vidareatt sett etta., engagemang -
perspektiv skulle, jämte andra åtgärder, betraktas inslagkunna ettsom-
inom §för sparbanksväsendets sparfrämjande enligtverksamhet 1ramen
SBL. Ett skäl anförts börsparbanksrörelsenärannat attsom vara en
motvikt till bl. de affärsbankssfärerna. sparbanksrörelsenFörstora atta.
skall kunna sådan motvikt skulle rörelsen eftersomkrävas attvara en -
denna saknar tillåts ha ägarintressen i näringslivet. Ett tredjeägare egna-
skäl anförts förhållandedet inte skulle konkurrensneutralt iär attsom vara
till övriga bankgrupper rörelsen skulle tvingas dess närståendeavvecklaom
näringslivsintressen.

Kommittén kan för sin del inte godta de återgivna skälen för attovan
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sparbanksrörelsen skulle äga rätt i investment- ochatt genom engagemang
utvecklingsbolag driva verksamhet oförenligär med BRL:s reglersom om
banks Hänvisningenrörelse. §till SBL kommittén således inte1 anser
bärande. sådan tolkning,En skulle innebära sparbankemaattsom gavs

frihet färreoch restriktionerstörre övriga bankgrupper, strider denän mot
grundläggande tanken bakom års1969 banklagstiftning,översyn näm-av
ligen banklagstiftningen så långt möjligt skall konkurrensneutralatt vara
mellan olika slag bankinstitut. två iDe övrigt anförda skälen grundar sigav

på affärsbanker till följdytterst ägarstrukturen i dessaett storaatt par av
knutna till vissa närstående intressen i näringslivet. Den analogise-anses

ring, härvid inslagutgör i argumentationen, saknar stöd i gällandeettsom
lagstiftning och kan enligt kommitténs uppfattning inte åberopas skälsom
för åsidosätta de väsentliga skyddsintressen ligger till grund för detatt som
principiella aktieförvärvsförbudet i BRL. Det finns vidare anledning erinra

kommitténs förslag ägarbegränsning i bank, begränsningar iom om om
bankanknutna stiftelsers aktieförvärvsrätt och förbud i vissa fall förom
styrelseordförande och vice styrelseordförande i bank styrelseleda-att vara

i investmentbolag emissionsinstitut,eller vilka samtliga syftar tillmot att
förhindra banks ställsverksamhet under inflytande andraatt intressen änav
sådana motiveras bankverksamheten.självasom av

Sparbanksrörelsen inledde sitt på riskkapitalmarknaden iengagemang
någonblygsam skala gång mittenunder 1970-talet. Den omständighetenav

lagstiftaren inte denna verksamhetatt i banklagstift-reagerat mot attgenom
införaningen förbuduttryckligt denna, kan inteett intäkt förmot tas som

verksamheten kan betraktas accepterad.att Redan i tilläggsdirektivsomnu
1980:58Dir till banklagsutredningen uppdrog nämligen åtregeringen

denna pröva lämpligheten central bankorganisationatt förvärvarattav
aktier andelar Regeringeneller i företag. har därefter uppdragetöverlämnat

kreditmarknadskommittén.till Sparbanksrörelsens påolika engagemang
riskkapitalmarknaden utvecklatshar ytterligare under åren.de Ensenaste

utvecklingfortsatt områdêpå detta kommer enligt kommitténs mening att
successivt framträdande ståhittills i destrid med flerasätt änett mer av
skyddsintressen ligger till banklagstiftningen. Såvittför kommit-grundsom
tén kan bedöma inte hellerär fortsatt utveckling riktningi angivenen
förenlig friaden och obundnamed ställning, enligt lagstiftning ochsom
tradition utmärkande för sparbanksrörelsen.är

Det kommitténs påtaglig fara förär enligt medmening förenat enen
osund bankväsendetutveckling vissa banker bankerellerav grupper avom
kringgår banklagstiftningens och sålunda åsidosätter väsentligaregler
skyddsintressen i bankverksamheten. Om sparbanks- föreningsbanks-och

tillåtasrörelserna skulle verksamhetmed lagstiftarens goda minne drivaatt
förbjuden förär bank, kan skulleinte uteslutas utvecklingendet attsom

kunna leda förutomtill och låtersparbanks- föreningsbanksrörelsemaatt-
nämnda verksamheter expandera andra bankeräven elleratt grupper av—
banker söker liknande möjligheter kringgå den centrala regel i banklag-att
stiftningen, aktieförvärvsförbudet sådanEn utveckling kan iutgör.som
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förlängningen leda till allmänt minskad respekt för och mindreen en nog-
räknad inställning till banklagstiftningens viktiga skyddsregler.

De motiv ligger till grund för BRL:s förbudprincipiella förvärvsom mot
aktier eller andelar i företag sig bankfrämmandeägnar verksam-av som

het, sig enligt kommitténsgör mening i hög grad gällande också de
bransch- och centralorganisationer ifråga. Enligt vadärvarom nu som
anförts verksamheten i dessa föreningar intressen dikterasstyrsovan somav

respektive medlemsbanker. Det finns sådant förhållandeunder inteav
något sakligt bärande motiv för undanta dessa bransch- eller central-att
organisationer från det principiella aktie- och andelsförvärvsförbudet.

l detta sammanhang bör anmärkas enligt de kommitténregleratt som
föreslagit i KML skall mindre k. fri sektor för banköppnas etten s. genom
kreditmarknadsbolag förvärva aktier och andelar i finansieringssyfte. Den-

fria sektor skall inte kunna användas för placeringsförvärv, dena utan
förvärvade aktierna och andelarna måste så finansierings-avyttras snart
syftet blivit uppnått. Om bank tillåts vid sidan den fria sektorn,att, om

sig på riskkapitalmarknaden den organisationen ellerengagera genom egna
bolag eller institutioner ingår i denna, kommer syftet med dengenom som

fria sektorn och den begränsning denna sektor föreslås attav som- -
förfelas. De med hänsyn till olika skyddsintressen strikta regler som upp-
ställs beträffande den fria sektorn skulle lätt kunna kringgås otillåtenom
verksamhet kunde förläggas i den medlemsorganisationen.egna

Kommittén har grund det anförda kommit till den slutsatsen, attav
BRL bör kompletteras med bestämmelse innebörd bransch-atten av en
eller centralorganisation för bank inte får bedriva sådan verksamhet som
står i strid med BRL:s bestämmelser banks rörelse. Det bör ankommaom

bankinspektionen övervaka bestämmelsen efterlevs.att att
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institut bedriverAndra8 som

finansieringsverksamhet

inansbolagen8.1 F

8.1.1 Direktiven m.m.

Finansbolagen betydelsefull kreditinstitut påutgör den svenskaen grupp
Ävenkreditmarknaden. såbolagens roll intermediärer inte är storom som

till de kreditströmmama,totala bolagen betydandespelarom man ser en
roll det gäller vissa finansieringsverksamhet.när typer av

Benämningen finansbolag årinfördes 1980 i samband med bolagenatt
föremålblev för 198022 FiL.särskild lagreglering; lagen finansbolagom

Dessförinnan gick bolagen under benämningen finansieringsföretag. Sam-
tidigt FiL trädde i kraft inordnades bolagen i den kreditpolitiskasom
lagstiftningen.

En regleringen finansbolagen viktig del kom-översyn utgörav av en av
mitténs uppdrag. I direktiven anför departementschefen del bl.i denna a.
följande.

Eftersom lagen finansbolag deti saknar rörelseregler ochnärmasteom
någrainte uppställer påkvalitativa krav verksamheten, den ettger

bristfälligt underlag för bankinspektionens dåligttillsyn stöd föroch ett
ingripanden i flagranta fall. Därför förekommer i dag blandt.0.m.
finansbolagen institut har dålig på kreditportföljenstandard ochsom

mindre välrenommerade företag och enskilda Detägssom av personer.
hindrar inte bankinspektionens sådanatillsyn kan användas ävenatt av
institut långivaremarknadsföringsargument för inge ochett attsom
kunder förtroende.

En viktig uppgift för kommittén bör utforma förregler ettattvara
auktorisationssystem för finansbolag. innebär kommittén börDet att

vilka på ochkvalitativa krav bör ställas finansinstitutöverväga ettsom
dess ledning för fåinstitutet skall räknas finansbolag. Denatt som
nuvarande ordningen i fasta på värdet till-barastort sett tar avsom
gångarna således tillfredsställande. fråga iinte Denna börär övervägas
anknytning till reglerna för bedriva yrkesmässig finansiellrätten att
verksamhet jag berört i föregående.detsom

Avgränsningen finansbolagens rörelse verksam-bankernasmotav
hetsområde kan jag tidigare framhållit centraltettsom anses vara pro-
blem kreditmarknaden. Mer preciserade regler de nuvarandeän om
verksamhetsinriktningen bör Därvid bör kommittén bedömaövervägas.
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olika regler bör gälla för bankägda och icke bankägda finansbolag.om
En fråga särskilt bör uppmärksammas liknandeär skäl försom ettom
aktieförvärvsförbud föreligger för finansbolagen för bankerna ellersom
åtminstone för finansbolagens förvärvaatt rätt aktier begränsas.att Det
bör övervägas reglersträngare bör frågagälla i rätten drivaom attom
rörelse fristående frånär ñnansieringsverksamheten. Kommitténsom
bör vid sidan precisering rörelsereglerna i lagen,av en övervägaav
bestämmelser liknande dem gäller för bankerna kapitaltäck-som nu om
ning, kassareservskrav Enligt min mening finansbolagensärm.m. nuva-
rande regler upplåningsbegränsning otillräckliga förom värnaatt om
finansbolagens soliditet. Kreditjävsregler motsvarande dem gällersom
för bankerna bör införas för begränsa kreditgivningen till ledningenatt
och anställda i finansbolag.

8.1.2 Finansbolagssektoms utveckling
Finansbolagens äldsta föregångare introducerades på 1920- och 1930-talen
och specialiserade på avbetalningsfinansiering. I börjanvar 1960-taletav
etablerades också finansieringsformema kontokorts- och reversfinansiering

viktiga delar finansieringsföretagens verksamhetsom avbetalnings-av men
finansieringen kom dominera ända fram till de första årenatt in på 1970-

dåtalet kontokorts- och reversfinansiering tillsammans med factoring och
leasing blev de dominerande verksamheterna.

Sedan början 1970-talet har snabb ökning skett såväl antaletav en av
Årfinansieringsföretag deras utlåning. 1970 uppgick antalet verk-som

finansieringsföretag till 67 stycken och utlåningensamma till allmänheten
dvs. företag och hushåll till 2,8 miljarder kr. Värdet företagens till-av
gångar uppgick till finanssektoms totala tillgångarprocent tvåochen av

bankernas tillgångar.procent Till följd det finansiellaav krafti-systemetsav
expansion under 1970-talet tillsammans med bl.ga avsaknaden kredit-a. av

politisk reglering avseende finansieringsföretagen, kom dessa företags andel
den finansiella marknaden öka dramatiskt. Vid årsskiftetav att 1979-80

uppgick sålunda antalet verksamma finansieringsföretag till 112 stycken och
deras utlåning till allmänheten till 27 miljarder kr. Värdet tillgångarnaav
hade ökat till fyra finanssektoms totala tillgångarprocent och till sjuav

bankernas tillgångar. Finansbolagensprocent andel i jämförelseav med
bankernas respektive den totala finanssektoms samlade tillgångar har fort-

öka under 1980-taletsatt att och andelarna uppgick vid utgången år 1987av
till 16 6 °o.resp.

Vid utgången år 1987 uppgick antalet verksamma finansbolag till 278av
stycken och deras utlåning till allmänheten till drygt 109 miljarder kr.

Under 1980-talet har finansieringsformerna leasing och reverslån fortsatt
öka i andel finansbolagensatt totala krediter medan andelen för factoringav

och kontokortskrediter har och minskat något. frågastagnerat It.o.m. om
kontokortskrediterna gäller detta för den utestående kreditvolymen. Om-
sättningen på korten har dock ökat betydligt. Detsamma gäller för antalet
kontokort, där ökningen dock främst ligger på betalkort, uttagskort och
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bankkort. Andelen avbetalningskrediter har minskat alltsedan 1970-talet.
utgångenVid år 1987 nämnda kreditforrners respektive andelav var nu av

de totala utestående krediterna följande:

Leasing 26 °o
Reverser 43 %
Factoring 3 %
Kontokort 6 %
Avbetalning 9 °o
Kontrakt %7
Övriga 6 °o

Källa: Finansbolagens Förening

Till följd finansbolagsbranschen bransch, genomgåttärattav en ung som en
mycket snabb utveckling, har branschstrukturen präglats föränderlighet.av
Ändå har branschen hela tiden dominerats antal finansbolagett storaav av
vilka de flesta etablerade redan i början på 1970-talet. Vid utgångenvar av
år sålunda1987 svarade de 20 finansbolagenstörsta för omkring 80 °o av
bolagens totala balansomslutning.

Utförliga beskrivningar finansieringsföretagens framväxt och utveck-av
ling återfinns i Finansieringsbolagskommitténs betänkande SOU 1977:97,
Finansieringsbolag och i SNS-studien Kreditmarknadens 1987.spelregler
Tabell 8.1 visar utvecklingen det gällernär antalet finansbolag och deras
utestående krediter inklusive leasing fördelningen mellan bankägdasamt
och icke bankägda finansbolag utgångenvid år 1987. Utlåningsökningenav
år jämfört1987 med kreditaktiebolagens och bankernas framgår tabellav
8.2. Tabell 8.3 visar fördelningen aktiekapital och tabell balansom-8.4av
slutning vid utgången år 1987. En fullständig förteckning de vid dennaav av
tidpunkt verksamma finansbolagen och deras aktiekapital och kapitalbas
återfinns i bilaga

Tabell 8.1 Antalet finansbolagñnansieringsföretag

1970 1980 1987
Antal finansbolag 67 112 278

bankägdavarav 6 10 15
Uteståendekrediter inkl. leasing Mkr 2 800 27 000 109 175

hushållskrediterzvarav 2 000 10000 55 00
bankägda bolag 32 823
icke bankägdabolag 76 352
Källa: Riksbanken

Siffrorna årför 1970 de finansieringsföretag finansbolagens före-avser som var
gångare.Termen finansbolag infördes först årFiL 1980.genom
2Gränsdragningen mellan företags- hushållskrediteroch svår Till denär göra.att

kategorin har här förts de k. trepartskrediterna, hos finansbolagensenare s. som
redovisas företagskrediter i sista hand oftast finansieringsom men som avser av
konsumentersköp hos finansbolagenskundföretag.
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utlåningTabell 8.2 Finansbolagens

Utlåning, miljarder kr. 3112-86 3112-87 ökning %

Kreditaktiebolagen 481 536 55 11,4
bostadsinstituten 13,7393 447 54varav-

Bankerna exkl. valutautl. 305 353 48 15,7
hushållskrediter 137 170 33 24,1varav—

exkl. personliga företagare
Finansbolageninkl. leasing 29,884 109 25

hushållskrediter 57,135 55 20varav-
Källa: Riksbanken

Tabell 8.3 Finansbolagensaktiekapital 1987-12-31

Aktiekapitalkkr Antal bolag

50 30
1 000 68-

0005 67-
00010 44-

-20 000 27
-30 000 10
-40 000 9
-50 000 8
50 00 15

Källa: Bankinspektionen

Tabell 8.4 1987-12-31Finansbolagensbalansomslutning

MkrBalansomslutning Antal bolag

10 45
10- 20 20
21- 30 22
31- 40 12

941- 50
51-100 36

19100-150
150-200 17

200 99

BankinspektionenKälla:

Gällande lag8.1.3

Såtillämplig.vilka FiLaktiebolag förfinansbolag ärDefinitionsmässigt är
driver finan-bankrörelsebolaget driva§ falletenligt 2 FiLär utan attom

ifinansieringmedverkar tillkredit ellerdvs. lämnarsieringsverksamhet,
eller1 §, bolaget heltegendomleasing lösfactoring ellerform samtavav

10uppgår minsttillgångar tillbolagetsnettovärdetdelvis bankägt ellerär av
skallflera företagsamband mellan ellermilj. Om det finnskr. nära ettett
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tillgångarna.sammanlagda nettovärdetdetdärvid hänsyn tilltas av
stiftel-myndigheter,företag. Detta innebärsåledes för vissaFiL gäller att

§3 undantasEnligt lagensomfattas lagen.organisationer inteoch avser
bankägda företag,tillämpningsområde vissa ickefråndärutöver lagens om

finansieringsverksamhetföretagets avser
avsättning företagetssamband medfinansiering endast i egna varorav

och tjänster eller
dessavsättningföretagssamband medfinansiering endast i ett annat av
ochingår koncerniförutsatt företagentjänster,och att sammavaror

ellerfrån allmänhetenanskaffatsmed medelfinansieringen inte sker som
ekonomiskmednäringsidkareinomsker endastfinansieringen en grupp

från all-anskaffatsverksamheten intemedel förintressegemenskap och
mänheten.

omfattastillämpningsområde vidare företagundantasFrån lagens som av
tillsyn.lagstiftning särskildannan om

finan-tillstånd drivanågot försärskiltgällande behövs inteEnligt lag att
påendast kravuppställerfinansbolagsform. FiLsieringsverksamhet i att

följer enligt ABLDärmedaktiebolag.omfattas lagen ettbolag ärsom av
förutsättning förregistreringsverket. Enochpå registrering hoskrav patent-

bankinspek-finansbolagregistreras ärkunnaföretag skall attettatt ett som
§enligt 10skallSådant godkännandebolagsordningen.godkänttionen

ellerstrider FiLbolagsordningenstycket FiLandra motvägras annanom
bolagsord-ellerverksamhetfinansbolagensförfattning reglerar omsom

innebärsådan bristharinnehåller bestämmelse ellerningen att ensomen
kanfinansieringsverksamhetbolagets äventyras.sund utveckling av

bolagsordningen sker sär-godkännandeBankinspektionens ettgenomav
Endast deregistreringsverket.ochförbindandeskilt beslut, är patent-som

får sig finansbolag.kallafinansbolagföretag registreradeär somsom
bankinspektio-förteckning hossärskildinföras iFinansbolagen skall en

inspektionens tillsynstår underså skett bolaget5 §. och medI attnen
uppfyllerså längrebolag inte9 ändras,Om förutsättningarna ettatt

bankin-beslutskall bolagetför finansbolag,kraven att ett avgenomvara
så skett bolagetIntill dessavföras förteckningen. ärspektionen att anseur

5 §.finansbolagettsom
bankinspektionenfårFiLföretag omfattasOm det kan antas att ett av

dennaförinspektionenupplysningar tillförelägga företaget lämna attatt
får för-20 §. Föreläggandettilllämpligbedöma lagenskall kunna ärom

Även bankinspektio-förbudföreläggandenmed vite. övriga samt somenas
§.21får förenas med vitemeddelar stöd FiLmednen av
måste ha visstfinansbolagenbestämmelse enligt vilkenUtöver etten

någraupplåningen, innehåller inte FiLförhållande tilllägsta kapital ieget
finansierings-ellerutlåningsverksamhetenochreglernärmare om upp-

smittadedockbankägda finansbolagenDeverksamheten i övrigt. anses
rörelsereglerna för banker.fleraav av

förhindradeñnansbolagen§ följahar emellertid är1 KALAv attansetts
definitionsmässigt skulledåeftersom bolagenlöpande skuldebrevatt utge
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bli kreditaktiebolag. Finansbolagen får således inte emittera obligationer
hänvisadeär till finansbolagsreverser,utan marknadsbevis,att finans-utge

växlar och utnyttja checkräkningskredit hosatt bank.
Som inledningsvis framgått inordnades finansbolagen år 1980 i den kre-

ditpolitiska regleringen och lagen 1974:922 kreditpolitiska medel ärom
tillämplig på finansbolagen. Lagstiftningen effektueras riksbanken ochav
de medel står till buds utlåningsreglering,är emissionskontroll ochsom
fr. den juli1 1987 kassakrav.även0. m.

Det skall anmärkas regeringen i 1987882149att auktorisationprop. om
finansbolag har föreslagit finansbolagslag Lagförslaget harav ut-en ny

formats såi Ändring-anknytningnära till den nuvarande lagen möjligt.som
innebär det skall uppställas krav på auktorisationatt för företagarna som

driver finansieringsverksamhet verksamheten har sådan omfattningom en
nettovärdet tillgångarna i dennaatt överstiger 50 milj.kr. Oavsett verk-av

samhetens omfattning skall det krävas auktorisation för de företag som
åtsig finansieringsverksamhetägnar riktad konsumenter ellermot ägssom

bank. För auktorisation skall det krävas vissa formella och kvalitativaav att
krav uppfylls, bl. aktiekapital på minst 5 milj.kr. Definitionenett vada. av

förstås med finansieringsverksamhet utvidgas så den omfattarsom ävenatt
förmedling kredit till konsument och ställande garanti för kredit.av av
Vidare ändras upplåningsregeln så finansbolag från kapitalatt ett skalleget
avräkna vad bolaget tillskjutit aktiekapital eller i form tillsom annatannan
företag driver finansieringsverksamhet. Slutligen föreslås vissa ändring-som

i nuvarande tillsynsbestämmelser straffbestämmelse. Straffbe-ar samt en ny
stämmelsen innebär finansieringsverksamhet drivsatt tillstånd,utansom

sådantdär krävs enligt förslaget auktorisation, kriminaliseras. De änd-om
rade bestämmelserna Övergångsbe-föreslås träda i kraft den 1 juli 1988.
stämmelsema medger succesiv anpassning till de bestämmelserna.en nya

Propositionen innebär regeringen redan i flera avseendenatt har anslutit
sig till de förslag kommittén framför i avsnitt 8.3.1 och 8.3.2.som

8.1.4 Finansbolagens nuvarande verksamheter

Som framgått finansbolagensär verksamhet inte påbestämd sätt änannat
verksamheten helt eller delvis skall beståatt finansieringsverksamhet.av

Verksamheten kan därför blandad, dvs. bestå finansieringsverksam-vara av
het och industriell verksamhet. I FiL begränsas således inte finans-ex.
bolagens möjligheter förvärva fast eller lös egendom,att fastigheterex.
eller aktier.

Finansbolagens verksamheter, kan komplementsägas utgöra tillettsom
bankernas kreditgivning, består till del i finansiera expansiva mindrestor att

l Propositionenhar godtagits riksdagen.Dennumera finansbolagslagenav trädernyakraft den 1juli 1988l
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och medelstora företag. Finansbolagen lämnar då kredit eller medverkar till
finansieringen kundfordringaröverta eller uthyrningattgenom genom av
produktionsutrustning. Som komplement till kreditgivningen erbjuder fi-
nansbolagen också administrativa tjänster. Till del består således verk-stor
samheten olika Servicetjänster och rådgivning, likvidmottagning,av ex.
betalningspåminnelser, reskontraföring, försäljningsstatistik, solvensbevak-
ning och inkassering.

Factoring och leasing lös egendom de finansieringsformerärav som
särpräglade för finansbolagen.ansetts Nedan följermest beskrivningen av

dessa finansieringsformer. Det bör dock framhållas factoring för närva-att
rande spelar ganska liten roll i finansbolagens verksamhet jämfört meden
leasing och reverskreditgivning.ex.

Leasing

Det finns två huvudtyper leasing; finansiell och operationell leasing. Medav
finansiell leasing brukar uthyrning lös egendom för bestämdvissavses av
tid, i regel understigande år. Efter utgånghyrestidens har leasetagarentre
hyresmannen i allmänhet förvärva objektet till förutbestämträtt att ett
pris. Den principiella skillnaden mellan finansiell och operationell leasing är

vid finansiell leasing finansieringsmomentet den delenatt centrala medanär
operationell leasing korttidshyra lös egendom, i föreningregelavser av som

åtagandemed service underhålleller från uthyrarens sida.ett När det iom
fortsättningen talas leasing finansiell leasingsägs,annatom avses, om

den produkt tillhandahållsär finansbolagen i Sverige.som som av
I Sverige kom leasing inledningsvis till användning framför allt vid upp-

låtelse nyttjanderätt till fordon och till produktionsutrustning för industriav
och kontor. Under år har leasing i ökad omfattning kommit tillsenare
användning upplåtelsevid nyttjanderätt till byggnader, fartyg, flygplanav
m.m.

Leasing förekommer i rad olika former, åsättsvilka eller mindreen mer
vedertagna benämningar såsom restvärdeleasing, sale and lease-back, sälj-
leasing, investorleasing Från tid till uppstår formeretc. annan nya av
leasing, föranledda förändringar i skattelagstiftningen.ex. av

Finansiell leasing i dag näringslivetsär finansieringskällastörsta externa
för investeringar och förekommer vid alla slag utrustning, exempelvisav
fordon och andra transportmedel, verktygsmaskiner, datorer, kontorsma-
skiner, inventarier, hotell-och restaurangutrustning och lant- och skogs-
bruksmaskiner. Leasegivaren i allmänhet finansbolagär och leasetaga-ett

i regel näringsidkare. Särskilt inom bilhandeln förekommer det dockren en
leasetagaren frånhyr bilen återförsäljare.leverantör elleratt en

Finansiell leasing påbygger regelsystem i allt väsentligt inter-ärett som
nationellt vedertaget. Tjänsten innebär finansbolaget inköpet utrustningatt

anvisats leasetagaren. Utrustningen finansbolaget medanägssom av av
nyttjanderätten leasingavtal upplåts till leasetagaren underettgenom en
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första leasingperiod basperiod mellan och sju år. Såväl kortaretreom som
längre basperioder förekommer dock. Leasingavtalet i principär oupp-

frånsägbart leasetagarens sida och kan inte heller finans-sägas upp av
bolaget så länge kunden fullgör sina skyldigheter enligt Summanavtalet. av
de leasingavgifter leasetagaren erlägger under basperioden finansbola-ger

ersättning för räntekostnader, administration, risk och vinst med-get samt
avskrivning hela eller delen leasingobjektets anskaffnings-störreger av av

kostnad. På leasingavgiften utgår utgångmervärdeskatt. Efter basperiodens
skall leasingobjektet i princip återlämnas till leasegivaren. I regel har emel-
lertid leasetagaren begära förhandling eller option köparätt att atten om en
objektet eller förlänga hyrestiden reducerad leasingavgift, oftaatt mot en
112 årsavgiften.den tidigare tvåDe sistnämnda rättigheterna reglerasav
vanligtvis särskilt avtal, muntligt eller skriftligt.ettgenom

Finansbolagens rutiner vid finansiell leasing kan beskrivas på följande
sätt.

Leasetagaren och finansbolaget avtalar leasingavtalet bo-attgenom-
laget skall förvärva viss bestämd egendom
Finansbolaget beställer eller beställningen den utrustningövertar av-
leasetagaren anvisat
Leasetagaren leasingobjektet från leverantören för finans-mottar-
bolagets räkning
Leasetagaren lämnar skriftligt leveransgodkännande till finans-ett-
bolaget
Finansbolaget betalar leverantören-
Leasetagaren för installation leasingobjektet.svarar av-

Finansiell leasing leasetagaren jämfört andraflera fördelar medanses ge
finansieringsformer eller med köp: behålla sitt investe-Leasetagaren kan
ringskapital eftersom leasing innebär IOO-procentig finans-ograverat, en
iering. Några särskilda säkerheter krävs normalt inte, varför leasetagaren
kan använda sina säkerheter för ändamål. finansiellaandra Leasetagarens
planering och budgetering underlättas kostnaderna vid leasing ärattgenom

påkända förhand. Eftersom leasingavtalet synvinkelleverantörens ärur en
kontantaffär, förändras inte rabatter och garantier avseende leasingobjek-

påverkasVidare inte leasetagarens balansräkning och leasingavgiften ärtet.
i sin helhet avdragsgill vid beskattning.

Leasingobjektet framgåttanvisas leasetagaren. Finansbolagetsom av som
åtagit sig köpa och leasa objektet har inga förutsättningar föratt ut att
leasetagarens räkning bedöma objektets kvalitet, prestanda, skick, lämplig-
het Denna bedömning tillöverlämnas helt leasetagaren i dennesm.m.
egenskap nyttjare och den valt såväl objekt leverantör. Mot-av som som

inte leasingobjektet leasetagarens förväntningar detta sak mel-ärsvarar en
lan leasetagaren och leverantören.

Det ligger i sakens finansbolag någravanligtvis inte har praktis-natur att
ka möjligheter skaffa sig särskilda kunskaper alla de slag objektatt om av

kan omfattas deras leasingverksamhet. En förutsättning för attsom av
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frånfriskriva sigfinansbolagen kandenna skall fungera därförär att ansvar
lämplighet.prestanda ochbrist, funktion,för leasingobjektets fel eller

hänföra tillhuruvida leasingFrån diskuteratstid till har är attannan
leasingavtaletsvensk ellernågon kontraktstyperna ide erkända rätt omav

nyttjande-detde gamla kontraktstypernakontraktstyp. Av ärutgör nyen
kommersaklega finansiell leasingegendomi form lösrätten somav

Gällandereglerad i lag.leasing eller saklegaVarken finansiell ärnärmast.
doktrin.sålunda praxis ochföljer sedvana,inom dessa instituträtt av

Dir 1988:15 skallutredningsärskildRegeringen har nyligen tillsatt somen
under-i huvuddragfrågor. direktiven skall utredningenutreda dessa Enligt

och lösleasing fasti vilken omfattningsöka under vilka former och av
påsärskilt bör inriktasSverige, varvid arbetetegendom förekommer i att

härtill.och orsakernafinansieringsformbelysa leasingens framväxt som
iförutsättningar gällerde rättsligaUtredningen skall vidare analysera som

företagsekonomiskasamhällsekonomiska,fråga belysa deleasing samtom
sådanaförenade mednackdelarfördelar ochoch privatekonomiska ärsom

lagstiftningsåtgärderutsträckningtill och i vilkenavtal ställningsamt ta om
sådan lagstiftning.förslag tillbehöver vidtas och lämna

samband mednågra används ibegreppI det följande diskuteras som
leasing.

direkt ochbeteckningen in-leasing förekommer bl.Inom finansiell a.
föreligger mellanskillnaderleasing. Benämningarna indikerar dedirekt som

leasing-upplåtare ochingås direkt mellan leasetagareavtal ettavensom en
inblandade. Vidfleraavtalskonstruktioner där ellerobjekt och ärpartertre
säljleasing ochleverantörsleasingpåbrukar skiljaindirekt leasing man

initie-innebär det leverantörenkundleasing. Leverantörsleasing äratt som
avtalettecknarleverantörenleasingaffären. Detta kan ske attgenomrar
finans-överlåter samarbetandedetta tillmed och därefterleasetagaren ett

förmedlingefter leverantörensfinansbolaget självtbolag. Alternativt kan
kundorienterad leasing detVidingå med leasetagaren. ärleasingavtalet

investeringar denneavseendeinitiativ till avtaletleasetagaren tar somsom
gjort eller planerar göra.att

lea-avtalstiden intesituationenRestvärdeleasing den motsvararattavser
givetvis de leasingav-påverkarsingobjektets livslängd. Dettaekonomiska

återståravtalstiden löperhar betala. Närgifter leasetagaren ettutattsom
i ellerskall ha betalt förrestvärde finansbolageticke avskrivet annanensom

tredje köperolikaform. Detta kan ske sätt, att mangenomex.
fastställa leasingav-det gällerrestvärdet beaktasobjektet eller när attatt

leasingavtal med leasetagaren.giften samband medi ett nytt
finans-anläggningstillgång säljs tilland lease-back innebärSale ettatt en

tidigareupplåter till objektet till den ägarendärefterbolag rättensom
återköpamed option för denneleasingavtal, vanligen attett egen-genom

säkerhetsöverlåtelse vidochTransaktionendomen. närmast motsvarar en
fastlease-backsale andVid visst slaglösöre följs lösöreköpslagen. avav

jfr nedan.fastighetsrentingofta benämningenegendom används numera
flera finans-mellanhand mellan ellerfinansbolagetI investorleasing är en
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iärer och leasetagaren. Finansiärerna tillskjuter erforderligt kapital mot att
de blir till leasingobjektetägare eller erhåller säkerhet i detta. Meto-annan
den kan förekomma i syfte förränta ledigt kapital, tillföra finans-att att
ieringen kapital för vilket finansiärernaett kräver avkastningsamma som
finansbolaget, finansiera mycket projektatt möjliggörastora församt att
lönsamma företag utöka sitt avskrivningsunderlag,att vilket skatte-ger
mässiga fördelar.

Ovanstående leasingformer hänförliga tillär finansiell leasing. Som redan
nämnts skiljer sig operationell leasing från finansiell leasing på det sättet att
avtalstiden kortär och understiger hyresobjektets ekonomiska livslängd.
Avtalet kan i regel sägas helst.när Till skillnad från vad ärupp som som
fallet vid finansiell leasing uthyraren vid operationell leasing försvarar
uthyrningsobjektets kvalitet, fel eller brist Leasegivaren underhålls-etc. är
skyldig med avseende på objektet och detta kan också bytas efter vissut en
angiven tidsperiod. En följd härav hyran perär tidsenhet bliratt högre än
leasingavgiften vid finansiell leasing. Leasegivaren har i regel god kunskap

produkten, reparationsmöjligheter Leasetagareom vid operationellm.m.
leasing kan såväl företag privatpersoner.vara som

Fastighetsleasing

Leasing fastigheterbyggnader kan ske i två former, nämligenav bygg-som
nadsleasing eller fastighetsleasing. Byggnadsleasing omfattar endastsom
leasing byggnader på ofri lösgrund egendom och förhållandevisav är av
liten betydelse. Från denna finansieringsform bortses i fortsättningen.

Finansiell leasing fast egendom förekom inte i Sverige förränav mot
slutet 1970-talet. En anledningarna härtill den rättsligaav är giltig-av att
heten fastighetsleasingavtal har ifrågasätts. Vid leasing lösav egendomav
fastställs i regel redan vid leasingavtalets ingående leasetagaren haratt rätt,

skyldighet, köpa leasingobjektet vidatt hyrestidensmen utgång till ett
ofta i förväg bestämt pris option. En sådan option emellertid inteanses
sakrättsligt bindande den utställs i samband med leasing fastighet.om av
Optionen betraktas utfästelse sälja sådanaoch utfästelseratt intesom ären
bindande detnär gäller fast egendom NJA 1971:516 och 1974:314. Inte
heller har skadeståndsskyldighet inträda sådan utfästelseansetts inteom en
uppfylls.

För finansbolagens vidkommande skulle det med nuvarande lagstiftning
ställa sig ekonomiskt ofördelaktigt inneha fastigheter dettaatt slagav som
anläggningstillgång, vilket fallet i frågaär leasingobjekt. Härtill börom
läggas banklagstiftningen hittillsatt lägga hinder i för bankäg-vägenansetts
da finansbolag fastäga egendom.att

Under de tio åren har emellertidsenaste särskild form fastig-en av
hetsleasing, ofta benämnd fastighetsrenting, utvecklats i Sverige. Denna
form introducerades år 1978 SPP i egenskap fastighetsägare. Teknisktav av
består fastighetsrenting tre moment:av
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Ett köpavtal varigenom rentingbolaget köper fastigheten ex. en-
industrifastighet eller kraftverk säljaren. Rentingbolaget erhållerett av—
lagfart fastigheten.
Ett hyresavtal enligt vilket hyresmannen hyr fastigheten renting-av
bolaget. Hyresavtalet oftast k. kallhyra, innebärande hyres-attavser s.

för fastighetens underhåll och drift. Hyran beräknas medtagaren svarar
utgångspunkt i det krav förräntning köpeskillingen renting-av som
bolaget ingårhar. I hyran i vissa fall också avskrivningsdel.en

utfästelseEn rentingbolaget sälja tillbaka fastigheten till hyres-attav
Eftersom återköpsavtalet inte formellt bindande grundasärmannen.

återköpsrätten i praktiken gentlemens mellanett agreement parterna.
Hyresperiod och utköpspris bestäms i hyreskontraktet. Hyrestiden un-

Återköpsprisetderstiger år.regel inte tio ofta renting-motsvararsom
bolagets inköpspris med avdrag för erhållna avskrivningar. Värdesteg-
ringen tillfaller därmed den presumtive köparen.

Fastighetsleasing kan också påske det fastigheten säljs tillsättet att ett av
rentingbolaget för ändamålet speciellt bildat dotterföretag, han-ettex.
delsbolag. Hyresavtalet dåträffas med dotterföretaget och optionen gäl-

Åter-ler inte fastigheten andelarna eller aktierna dotterföretaget.iutan
köpsavtalet blir därigenom formellt bindande.

Rentingbolagen också åtsig nyproduktion fastigheter.ägnar Enav ren-
tingaffär sådan frånfastighet skiljer sig den tekniska be-som avser en
skrivningen endast på det det första inte finns medsättet att momentetovan
i avtalskonstruktionen.

Beskrivningen fastighetsrenting verksamheten i dess renod-ovan av avser
lade form. Det skall emellertid framhållas rentingavtalen oftast skäddar-att

kundensefter behov och därför företer variationer bl. detnärstorasys a.
gäller för fastighetens förvaltning och optionernas konstruktion.ansvaret

Det kan tilläggas fastighetsrenting rentingbolagen själva inteatt av ses
leasingtransaktion fastighetsköp i kombination med fastig-utansom en som

hetsförvaltning möjlighetmed för hyresgästen köpa egendomen efteratt
viss tid.

Under årende har flera företag bildats för bedriva fastig-senaste att
hetsrenting. Som eller intressenter i dessa återfinnsägare bolag före-stora

SPP och andra försäkringsbolag, banker byggnadsföretag.ochtag som
Även på leasetagarsidan återfinns så enbart företag ellerstörregott som
kommuner.

Som har leasingutredningen Dirnämnts 1988:15 fått i uppdrag attovan
kartlägga fastighetsrentingmarknaden i Sverige.

För bild fastighetsrentingbolagens kapitalför-ochägar-att ge en av
hållanden lämnas i det följande kortfattad beskrivning fem deutaven av nu
verksamma bolagen; FastighetsRenting AB, Nordisk Renting AB, Skandi-
navisk Fastighetsrenting SvenskAB, Fastighetsleasing AB Granitsamt
Beton Fastighetsrenting AB.
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FastighetsRenting AB

årBolaget bildades 1984 och Vendor 21 %,AB Finans L Eägs av
Lundbergföretagen AB 19 %, Reinholds Fastighets- och Byggnads AB
18 %, drygtAMF 8 %, SPP drygt °o Fastighetsförvaltning8 och Rapp

drygt På återståendeAB 8 °o. aktier drygt °o16 har S-E-Banken en
option. För dessa aktier AB Finans Vendorutövar rösträtten.

Vid utgången år 1987 uppgick bolagets kr.aktiekapital till 40 milj.av
Kapitalbasen, dvs. kapital och vad därmed får likställas enligt 2 kap.eget

§9 BRL, uppgick till 153 milj. kr. Två på 64nyemissioner sammanlagtca
milj. kr. beslutade inte inbetalade. Vidare hade beslut fattatsännuvar men

förlagslån 50 milj. kr. inbetalningNär skett kommer kapitalbasenettom
uppgå till 267 milj. balansomslutningkr. Bolagets 4 400 milj. kr.att var

I sin rentingverksamhet vänder sig bolaget till företag och kommuner.
Fastigheterna både industri- och kontorsfastigheter.utgörs av

årutgångenuppgick vidupplåningen för verksamhetenDen totala av
skerfinanseringenmiljarder kr.,1987 till drygt 4 merpartenvarav av

företagscertifikat.utgivandegenom av

Nordisk Renting AB

SIAB1986,höstennuvarande verksamhet ägsstartade sinBolaget, avsom
Ömsesidigt Co10 %, Montagu%, Livförsäkring,25 WASAAB

% PKfonder7,5 och%,22,5 Curt Enström10 % Custodia ABAB
25 °°.

Aktiekapitalet. . utgången åruppgick Vld. 1987 till. 36 milj. kr. och denav
totala kapitalbasen till 72 milj. kr. En nyemission 12 milj. kr. och ett
förlagslån på 12 milj. kr. hade beslutats inbetalats. Balansomslut-men
ningen 800 milj. kr.var

bolagetsAv leasingverksamhet hänförde sig värdemässigt %75 till kon-
torsfastigheter återstodenoch till lager- och industrilokaler.

Refinansieringen sker till delen rullande månader ochstörsta tre
räntebasen i respektive hyresavtal.motsvaras av

Skandinavisk Fastighetsrenting SkandrentingAB

Bolaget bildades våren 1987 och till lika delar BPA AB,ägs Arconaav
Fastighetsutveckling AB, Utvecklings AB Robustus och Sparfinans SPA-
FIN AB. tvåDe sistnämnda bolagen direkt indirekteller Fjärdeägs av
AP-fonden, Folksam, SPP och Sparbankernas Förvaltnings AB. Vid 1987
års utgång hade delägarna tillförsäkrat Skandrenting på 140kapitalbasen
milj. kr., milj.40 kr. hade inbetalats aktiekapital.varav som

Bolagets verksamhet skall kontors- industrifastigheter.och För-avse
delningen mellan dessa fastigheter på 5050.skall längre sikttyper av vara
Samtliga hittills förvärvade fastigheter ca 100 milj. kr. emellertidär taxe-
rade industrifastigheter.som

Refinansieringen verksamheten påsker penningsmarknadenav genom
företagscertifikatprogram. fårFörändringar i refinansieringskostnadenett
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på fastigheterna.genomslag på de rentingavtal belöpersom
med kunden eller förvaltnings-Förvaltningen sker antingen via avtal av

Även förföretag i de fall kunden självanlitas bolaget. ansvararsom av
förvaltningen tillsyn och kontroll denna.bolagetutövar av

Svensk Fastighetsleasing AB SFL

Bolaget, vårenstartade sin nuvarande verksamhet till1987, likaägssom
delar Trygg-Hansa, Sveriges Investeringsbank AB, Fastighetsaktiebola-av

Hufvudstaden, Fabege AB och Skanska AB.get
utgången årVid kr.1987 uppgick bolagets aktiekapital till 100 milj.av

och den totala kapitalbasen till 125 milj. kr. Balansomslutningen uppgick till
676 milj. kr.

Bolagets verksamhet industri- och kontorsfastigheter medavser en unge-
färlig ytmässig fördelning 6040.

Refinansieringen via företagscertifikatprogram påsker högst 500 milj.ett
kr. direktsamt mot reverser.

SFL:s rentingavtgal innehåller åtagandenolika grader detutöverav rena
finansieringsåtagandet. r

Granit Beton Fastighetsrenting AB
Bolaget, sitt byggentreprenadföretaget Granithar i Betonsom ursprung

påbörjade FrånAB, sin fastighetsrentingverksamhet den 4 januari 1988.
nämnda tidpunkt JCC, Probo, Svenska Kreditägarkretsen AButgörs av
AB och Riksbyggen AB.

uppgårBolagets kapital drygt 67 milj. kr. Genom konsortia-till etteget
lavtal har förbundit sig detta till 135 milj. kr. fr. slutetökaägarna att 0. m.

år 1988.av
Granit Beton har endast rentingaffär helt genomförd, varförärsomen

balansomslutningen medlika med det kapitalet. Bolaget räknarär attegna
rentingverksamheten 13 kommunalai framtiden skall till anlägg-avse

%ningar, till 13 kontorsbyggnader 13 industrianläggningar. 50och Mer än
verksamheten kommer nyproduktion.attav avse

Upplåningen dels direktför verksamheten ske dels ägarna,avses genom
kapitalmarknaden.

I sina från såväl underhållsfrågorrentingavtal friskriver bolaget sig som
ansvarighetsfrågor gällande fastigheten.

Factoring

Factoring förekommer i former; fakturabelåning,olika fakturaköp ochtre
fakturagarantier. Factoringformerna innefattar i huvudsak eller fleraen av
huvudfunktionerna finansiering, kreditriskberäkning och administrativ ser-
vice. ingårOfta cashmanagement-hantering. Reskontraservicen,även som
ingår i den adminstrativa servicen, dåkombineras med utbetalningsservice
till vilken kan knytas kredit. Därigenom kan de kassarabatter elleren
tillgodoräntor leverantören erbjuder utnyttjas och betalningsförsening-som

kan undvikas. Krediten möjliggör betalning säljarensävenar om egen
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likviditet för tillfället dålig. Tillär nämnda tjänster kommer rådgivandeen
funktion hur factoringsamarbetet skall läggas Häri kan ingåävenom upp.
rådgivning hur säljarens totala finansiella situation bör lösas.om

Finansieringsfunktionen innebär det säljande företaget säkerhet iatt mot
sina fakturor erhåller kredit finansbolaget factorn -inom fören av ramen-

limit. Krediten uppgår vid fakturabelåning till 70-80 % och vid faktura-en
köp till 80-90 % de överlåtna fakturornas värde. Resterande del utgörav
dels ersättning till factorn dels säkerhet för reklamationsrisker. När köparen
betalat sker avräkning mellan factorn och säljaren. Kreditlimiten får inteen
överskridas belåningsunderlagetäven skulle medge detta.om

Kreditrisktäckning innebär factorn kreditriskenövertar och kostnadenatt
för indrivning säljarens fakturor factorn betalar säljarenattav senastgenom

viss tid efter förfallotiden köparenäven inte har betalat. Förutomen attom
överta kreditrisken lämnar factorn vanligen också finansiering på det sätten

beskrivits under finansieringsfunktionensom ovan.
Administrativ service kan bl. bestå reskontrabokföring, likvidhante-a. av

ring med likviditetsrapporter, statistiktjänster såsom försäljningstatistik,
solvenskontroll kunderna, betalningspåminnelser och kravverk-av annan
samhet utbetalningsservice. En effektiv administrativsamt service förut-

hög gradsätter datorisering.en av
Av de olika formerna factoring fakturabelåningär den vanligasteav

formen i Sverige. Till säkerhet för den kredit factorn lämnar pantförskriver
säljaren samtliga sina fakturor. Alla dessa granskas och bedöms factornav
för avgörande den enskilda fordringen belåningsbarär eller inte.av om
Tvist, kvittningsrätt, lång förfallotid och insolvens hos betalaren är exempel
på omständigheter medför fordringens belåningsvärde minskar.attsom

Fakturaköp och fakturagaranti fungerar i huvudsak på sättsamma som
fakturabelåning med den redan nämnda skillnaden factorn kre-övertaratt
ditrisken. Fakturaköp kombineras ofta med finansiering. Fakturagaranti är

fakturaköp förskottslikvid och såledesett någon finansierings-utan utan
funktion. Säljaren erhåller här inte betalning factorn förrän köparenav
betalat eller inom viss tid, månader, efter den för fakturantre gällan-ex.
de sista betalningsdagen.

Fakturaköp och fakturagaranti har sin betydelsestörsta vid exportaffärer
då det kan svårt för företag bedöma risken för kundförluster.ett attvara
Vid exportfactoring kompletteras den administrativa servicen med fac-att

kreditriskenövertar för exportfordringentorn och vid behov dessutom
lämnar kredit.exportören Tekniskt sker samverkan mellan fi-sett etten
nansbolag i exportlandet exportfact om och finansbolag i importlandetett
importfactorn. importfactornAtt förklarar sig beredd kreditris-övertaatt
ken därvid förutsättningär för affären skall komma till stånd.atten

Övriga ñnanstjänster

Som framgått har finansbolagssektorn vuxit mycket snabbt och varit präglad
kreativitet. Branschen Ävenhar helastor tiden fått inslag.av nya om
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factoring, kontokortskrediter fortfarande vikti-avbetalningskrediter och är
mängd andra tillkommande aktivite-inslag i bolagens verksamhet, harga en

fått allt betydelse.störreter
ofta heterogen företag. MångaSom finansbolagennämnts är en grupp av

några fåfinansbolag på finanstjänster. arbetarspecialiserade eller Deär en
ofta skilda uppfattningar deninom olika nischer och har därför adekvataom
beteckningen affärsområde. Därtill den skillnad förekommerett som
den juli förelåg bankägda bankägda finansbolags1987 mellan och icke1

beskriva finansbolagens finanstjänstermöjligheter direktkrediter. Attatt ge
i uppgift. Finansbolagensärskild förteckning därför vansklig harär etten en

finanstjänstemamycket samarbete med kunden och ärnära nämntssom
föremål tillkommer fortlöpande.för snabba förändringar och tjänsternya
Den förteckning omfattar därför endast olika huvud-nedan följersom
former anspråk på fullständig.tjänster och inte Den kangör attav vara
ändå drivsgod bild den verksamhet idag de olikasägas som avge en av
bolagen.

FINANSTJÄNSTER

Finanstjänster till företag
Garantigivning
Investeringskrediter1.1
Finansiell leasing produktionsutrustningav
Avbetalning
Reverslån

Finanstjänster1.2 för rörelsen
Factoring1.2.1
Fakturabelåning
Finansiering-
Reskontraservice—
Rådgivning-
Fakturaköp
Med eller finansieringutan-
Kreditrisktäckning-
Reskontraservice-
Rådgivning-
Export- importfactoringoch
Med eller finansieringutan-
Kreditrisktäckning-

administrationReskontraservice och övrig-
Rådgivning-
Betalningsmottagning
Reskontraservice och övrig administration-
Fakturering
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1.2.2 Confirming
Mot säkerhet
Utan säkerhet
Betalningsbekräftelse finansieringutan

1.2.3 Lagerfinansiering

utlåning1.2.4 Kort

1.3 Säljstödande finanstjänster
Kredit för finansiering belåning, diskonteringköp, olika han-av
delsfordringar ingångna mellan säljföretag och kund, avbe-ex.
talningskontrakt, kontrakthyreskontrakt betr finansiellreverser,
leasing, operationell leasing och rental.I huvudsak indelningenär
här densamma under 1.2.1som ovan.
Kontokrediter
Finansiering reskontraservice och övrig administrationsamt
Övertagande kreditriskav
Belåning reskontraservicesamt
Reskontraservice administrationoch övrig
Viss postorderförsäljning

Betalkort
Fakturering
Reskontraservice administrationoch övrig
Marknadsföring i omfattning finanstjänstervid andrastörre än
Viss postorderförsäljning

Lunchkupongverksamhet

Fastigheter
påFinansiell leasing byggnader markav annans

Finansiell leasing fast egendom tv endast delägdaav genom
bolag
Lån pantbrev eller säkerhetmot annan
Överbryggningskrediter
Reskontraservice med eller belåning hyresfordringarutan samtav
övrig administration

Corporate Finance
Börsintroduktion
Rådgivning och finansiell medverkan indirekt till före-direkt eller

i samband med aktieemissioner penning- ochochtag genom
kapitalmarknadsinstrument riskkapitalsamt
Fusioner
Take-overs
Förmedling krediterav
Finansiell planering
Generationsskiftesplanering
Skatteplanering
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Företagsanalys
Företagsvärdering

prissättning företag delarKöp och eller däravav
Projektfinansiering

1.6 Utlandet
Förmedling finanstjänster enligt till i intematio-partnersav ovan
nella samarbetskedjor
Hänvisning finanstjänster enligt till utländska dotterbolagav ovan
eller intressebolag

Finanstjänster till privatpersoner

2.1 Kontokort
se 1.3Kontokrediter underovan

se 1.3Betalkort underovan
Räkningsservice
Redovisning gjorda köpav

Fastighetslån villor fritidshus2.2 till och
Bostadsrättslån2.3
Belåning förvaltning2.4 värdepapper samtav
Reverslån2.4
Försäkringsrådgivning2.6

Diverse
Viss handel med penning- och kapitalmarknadsinstrument
Inkassoverksamhet
Fastighetsmäkleri
Äga fastigheteroch förvalta

Upplåningen

Finansbolagens upplåning två frånsker till tredjedelar allmänheten och till
från upplåningtredjedel finaninstitut. Viss från utlandet förekommeren

också. framgåttSom tidigare finansbolagen för upplåningsin hänvisadeär
finansbolagsreverser,till marknadsbevis, finansväxlar ochatt utge genom

utnyttja checkräkningskredit hos bank.att

beskrivning8.1.5 En fem finansbolagav

syfteI tydligare bild finansbolagens i detverksamheter, lämnasatt ge en av
följande två bankägdakortfattad beskrivning fem finansbolag,en av varav

ickeoch bankägda: Svenska Finans FinansSkandic Indepen-AB, AB,tre
dent Finans AB, Saab—ScaniaFinans AB och AB Probo Koncernen.

Svenska Finans AB

Bolaget till 95 % Svenskaägs Handelsbanken och till °o5 Stiftelsenav av
Oktogonen. utgångenVid år 1987 uppgick bolagets aktiekapital till 155av
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uppgick tillBalansomslutningenmilj. kr.till 428kapitalbasenkr. ochmilj.
308 milj. kr.8

marknadsbevisverksamhetför sinlånar medelSvenska Finans motupp
eller reverser.

781år 896 milj. kr.utgången 1987 till 6Utlåningen uppgick vid varavav ,
utlåning till allmän-milj.5 242 kr.finansinstitut,avsåg utlåning tillmilj. kr.

allmänhetenutlåningen tillleasingobjekt. Av ut-873 milj. kr.ochheten
direktutlåning kon-delsdelshushållskrediter;milj. kr.gjorde 2 900 annan

sumentfinansiering.
leasing, avbe-företagsmarknaden utgörsverksamheterBolagets av

Påconfirming.lagerfinansiering ochfakturabelåning,talningsfinansiering,
avbetalning,säljstödfinansieringfrågadetprivatmarknaden är genomom

Även förekommer.inkassoverksamhethyrköp.ochkontokrediter, reverser
ochmed bl.på utlandsmarknadenockså verksamt export-Bolaget är a.

importservice.

FinansSkandic AB

aktieka-S-E-Banken. Bolagetsdotterbolag tillFinansSkandic helägtär ett
tillkapitalbasen150 milj. kr. ochår 1987 tillutgångenvidpital uppgick av

milj.till 9 kr.balansomslutning uppgickBolagetsmilj. kr.428
mark-utfärdandeskerupplåning verksamhetenförBolagets avgenom

kapital-ochpenning-via S-E-Bankens°o emitteras50nadsbevis, cavarav
marknadsavdelningar.

ochsvenskai flertali moderbolaget,bedrivs, förutomVerksamheten ett
domi-emellertid denverksamhetModerbolagets ärdotterbolag.utländska

affärsområden;uppdelad i fyraverksamhetDenna ärnerande i koncernen.
rörelsefi-investeringsfinansiering ochfinansiering,säljstödjandekontokort,
säljstöd-ochaffärsområdena kontokortinomVerksamheternanansiering.
erbjuderochprivatmarknadenhuvudsak tillsig ifinansiering vänderjande

de-viaavbetalningskrediterlån ochkontokortsfinansieringförutom även
affärsområdena investe-Inomprivatpersoner.direkt tilltaljhandeln eller

finansieringstjänstererbjuds olikarörelsefinansieringringsfinansiering och
fakturabelåning företagskonto.ochleasing,företagsmarknaden,till ex.

lea-utestående krediter ochuppgick bolagetsår 1987utgångenVid av
770utgjordes 3utestående krediternademilj.till 10 455 kr. Avsingobjekt

hushållskrediter.milj. kr. av

ABIndependent Finans

%, Trygg—Hansa23,257,6 %, Barkman ABMobilia ABBolaget ägs av
2,3 %.3,6 privatpersoner% och

milj. Bolagetsår till 111 kr.utgången 1987vidAktiekapitalet uppgick av
177drygt 11Balansomslutningenmilj.622 kr.uppgick tillkapitalbas var

milj. kr.
med brettfinansbolagexempelFinans ettIndependent är ettett
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innefattar nä-Produktprogrammetspecialtjänster.finansiellasortiment av
värdepap-rådgivning,privatekonomiskhushållskrediter,ringslivskrediter,

utbildnings-ochdata-kapitalmarknadshandel,penning- ochperskrediter,
fördeladeVerksamheterna är ettverksamhet.internationelltjänster samt

IndependentAB,LeasingIndependentdotterbolag. De ärantal större
SoftwareIndependentAB,CreditIndependentFinance AB,Corporate

FinaxochCartosFinans ABAB,TrainingIndependent ManagementAB,
Finans AB.

koncernenförskerverksamhetenUpplåningen för gemensamgenom en
Refinansieringskällorår 1987.inrättadesinternbank,finansavdelning som

reverslån,mäklademarknadsbevis,utfärdadebolaget reserveregnaär av
dagslån.och

milj. kr.300år 1987 till 11utgångenuppgick vidUtlåningen varavav
400värdepapper,milj. kr.400näringslivskrediter, 3avsåg400 milj. kr.5

personkrediter.övrigamilj. kr.2 100boendekrediter ochmilj. kr.

ABSaab-Scania Finans

AB Pro-Förvaltnings°otill 30Saab-Scania,till 40 °oBolaget ägs avav
AB Investor.till 30 %videntia och av

ochmilj. kr.40aktiekapitalet tilluppgickår 1987utgångenVid av
milj.444 kr.Balansomslutningenmilj.87 kr.till drygtkapitalbasen var

avbetalningskontraktrefinansieringVerksamhetsinriktning ärBolagets av
återför-Saab-Scaniasföroch bussaravseende lastvagnaroch leasingavtal

kontraktenuteståendeuppgick deår 1987utgångenVidsäljare i Sverige. av
milj. kr.436till drygtoch leasingavtalen

Saab-Scaniasker hos samtverksamhetenUpplåning för mot reverser
penningmarknaden.påfinansväxlarplacering avgenom

AB Probo koncernen

utgångenviduppgickAktiekapitaletCatena.100 % ABBolaget tillägs av
Balansomslut-milj. kr.till 679kapitalbasenmilj. kr. ochår 1987 till 176av

milj. kr.217ningen 9var
till privatpersonerdelsoch produktertjänstermed sinariktar sigProbo

ochmedelstoradels tillkapitalförvaltning,affärsområdet fond- ochmed
företagsfinansieringfinansförvaltning,affärsområdenamedföretagstora

årutgångenVidinte.Hushållskreditgivning förekommerleasing.och av
avsåg milj. kr.2798milj. kr. beloppetAvutlåningen till 8 657uppgick1987
avbetalningsfinans-milj. kr.leasing, 18milj. kr.231reverskreditgivning,

milj. kr. värdepapper.iering och 129
skuldebrevenklaverksamhetför sin samtlånar medelBolaget motupp

harBolagetförekommande instrument.på marknadenanvändandemed av
hellerIntemed bank ellermarknadsbevisprogram part.någotinte annan

moderbolaget.någon omfattningfinansieringförekommer genomav
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8.2 Mellanshandsinstituten

8.2.1 Direktiven m.m.

De k. mellanhandsinstituten har betydelse svensk kreditmark-stors. en
nad. Under år lånade1986 mellanhandsinstituten dubbelt så mycketut som
bankerna och svarade för delenstörsta den volymökningenstoraav
kreditmarknaden. Beteckningen mellanhandsinstitut dessa in-attanger
stituts huvudsakliga funktion förmedla krediter frånär andra kreditinsti-att

framför frånallt de kapitalplacerandetut instituten till den slutlige- -
låntagaren. Härigenom utjämnas de trögheter uppstår till följd olikasom av
uppfattning beträffande likviditetskrav och värdering risk hos de kapi-av
talplacerade instituten den slutlige låntagaren. Detta visserligencontra är

funktion hos samtliga kreditinstitut den blir särskilt påfallande hosen men
mellanhandsinstituten eftersom de kapitalplacerande instituten ställer höga
krav på säkerhet i placeringarna. Mellanhandsinstituten har antingen for-

kreditaktiebolag eller hypoteksinstitut.men av
Kreditaktiebolagen behandlas uttryckligen i kommitténs direktiv. Enligt

direktiven bör kommittén

undersöka i månvad det förenligt med kreditaktiebolagensär uppgift
förmedlare långfristiga krediter, bolagen i utsträckningstörresom av om

börjar uppträda på penningmarknaden,
fråganpröva koncession för kreditaktiebolagen,om

det börpröva specificeras vilka ändamål kreditaktiebolagen börom
tjäna.

I direktiven inte någotsägs uttryckligt hypoteksinstituten. Kommitténom
har emellertid funnit det omöjligtär nära föra diskussionatt attnog en om
kreditmarknadens strukturfrågor alls beröra dessa institut. Ko-utan att
nungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningarna
Stadshypotek, Sveriges allmänna hypoteksbank och landshypoteksför-
eningarna Landshypotek Svenska skeppshypotekskassan hade vidsamt
utgången år tillsammans1987 205,7 miljarder 184kr. miljarder kr., 20av
miljarder kr. respektive 1,7 miljarder kr. uteståendei lån såledesoch är
mycket betydande i ekonomiska Det förefaller bl. bakgrundtermer. mota.
härav svårt strukturfrågornaavgöra vilkenatt överväga ställningutan att
hypoteksinstituten skall ha i framtiden.

Därtill kommer styrelsen för Stadshypotekskassan i skrivelser denatt 11
juni 1986, den 5 februari och den 18 februari 1987 gjort framställningar till
regeringen ändringar i stadshypotekslagen 1968:576 innebärandeom

grundfondsbeloppet ökas till 17,5 miljarder kr.,att
formerna sådanför ökning ändras såatt regeringen inom vissaatt ramar

kan fastställa beloppet,
kravet på fullständig överensstämmelseatt mellan villkoren för kassans

upplåning utlåningenoch till föreningarna slopas och kassan själv fåratt
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fastställa återbetalningsvillkoren lån tilloch för lämnasräntesatsen som
föreningarna,

får medel inte utlånas till föreningarnakassan möjlighet göraattatt som
på betrygganderäntebärande placering sätt,genom

på likvida placeringar enligt § inte får hakravet kassans 11 störreattatt
volym de fondmedlen slopas,än egna

för föreningarnas vinstdisposition ochreglerna kassans ochatt egna
fonder förändras, bl. så beskattade och obeskattade medel inte blan-atta.

fårdas och fond och kassan och föreningarna själva bedömai atten samma
hur avsättningar minimikravet skall till fonderna,utöver görasstora som

belåningsändamålen utgångspunktbeskrivningen sin i det ärattatt tarav
belånas fastig-bebyggelse visst slag skall hänsyn till denutansomav

hetsrättliga karaktären och finansiera lokaler för allmännarättenatt att
ändamål låninte till förekomsten statligtbehöver knuten samtettvara av

lånstatshypoteksförening får möjlighet säkerhet i andellämnaatt att mot
i bostadsförening bostadsaktiebolag där begränsning ioch aktie i utanen
tiden upplåten nyttjanderätt till lägenhet oskiljaktigt förenad medären
andelen eller aktien.

hypoteksbanken i februari 1986Vidare har styrelsen för skrivelse den 11
gjort framställning ändringar i landshypotekslagentill regeringen om
1970:65 innebärande

lånfår till Lantbrukskreditbanken möjlighet lämna AB,attatt
får möjlighet medel till kapitalfond och inräknabanken avsättaatt att en

denna fond i den kapitalgrundande basen,
får låna utlåningbanken möjlighet medel för kortfristig samtatt att upp

får i fast4. föreningarna möjlighet godta säkerhet panträttänattatt annan
lånegendom för kunna till arrendatorer.att ge

Framställningarna låg till grund för proposition 198687:145. propositio-I
anförde chefen för finansdepartementet bl.nen a.:

Åt kreditmarknadskommittén Dir 1983:38 har givits uppdrag att ut-
strukturfrågorreda olika kreditmarknaden. En uppgifterna är attav

ändamålvilka kreditaktiebolagen bör tjäna. Med hypoteksin-överse
betydande på kreditmarknaden måstestitutens ställning översynen

Översynen leda tillkomma beröra dessa. kan kommaäven attatt en
förändring grunden de nuvarande verksamhetsförutsättningarna föri av

Såvälmellanhandsinstituten. kreditaktiebolagslagen hypotekslag-som
stiftningen föråldrad ii flera avseenden och behovär av en genom-

jag föreslågripande Mot denna bakgrund finner inte skälöversyn. att nu
sådana framstårandra ändringar i hypotekslagstiftningen än som som

nödvändiga kreditmarknadens utveckling och sådanamed hänsyn till
jag bedömer på konkurrensförhållandenainte direkt inverka mel-som

lan instituten.

sålundaI propositionen föreslog departementschefen stadshypoteks-att
såvitt frågornakassans framställningar under 3 och 8 samtovanavser

såvitt frågornahypoteksbankens framställning under 3-4 skulleovanavser



376 Andra institut bedriver finansieringsverksamhetsom SOU 1988:29

bifallas medan framställningarna i övrigt skulle lämnas åtgärd. Därut-utan
föreslogöver departementschefen hypoteksbanken i likhet med stads-att

hypotekskassan fåskulle fastställa återbetalningsvillkorenochräntesatsen
lånför lämnas till förening hypoteksbankens obligations-samt attsom

monopol skulle avskaffas. Riksdagen propositionen och lagändringar-antog
trädde i kraft den juli 1987.1na

8.2.2 Mellanhandsinstitutens karaktäristika

Mellanhandsinstituten har allmänt ha vissa särdrag; specialdes-rent ansetts
tinerad utlåning, särskild kapitalanskaffning, särskilda samägandeformer
och typisk företagsform.

utlåningSpecialdestinerad

Varje institut har specialisering i utlåningsin för hypoteksinstitutensen som
del framgår lag och för kreditaktiebolagens del bolagsordningarna.av av
Förutom kapitalanskaffningssättet det framför allt detta harär ansettssom

mellanhandsinstituten deras karaktär. Specialiseringen sker inte främstge
kredit beroendeär varje institutnärmast hartypen utan attgenom av av

sina begränsade områden för kreditgivning. I enlighet med detta synsätt
brukar instituten indelas i följande grupper

Bostadsinstitut-
Näringslivsinstitut innefattande jordbruks-, sjöfarts- och exportfi--
nansieringsinstitut
Kommuninstitut-

Kapitalanskaffningen

andraDet särdraget har mellanhandsinstituten deras karak-ansettssom ge
kapitalanskaffningssättet. Upplåningentär är sker företrädesvis ut-genom

givande obligationer och kapitalmarknadsreverser viss för-ävenav men
lagsupplåning förekommer. Tidigare har upplåning främst skett hos AP-
fonden, försäkringsbolagen och bankerna. I och med kapitalmarknadens
tillväxt har emellertid upplåning utanför kredidtinstituten, från exempelvis
företag och stiftelser, fått allt betydelse. Sedan mittenstörre 1970-taleten av

någrahar dessutom mellanhandsinstituten kunnat utnyttja de inter-av
nationella kapitalmarknaderna för sin kapitalanskaffning. deUnder senaste
åren upplåninghar i allt utsträckning skett den kortastörre marknaden.

Ãgandet

Flera instituten och bankernasamägs ägandeävenstaten rentav av men av
respektive banker förekommer. Kommunförbundet och Landstingsför-stat

bundet tillsammans med bankernaär kommuninstituten.ägare Hypo-av
teksinstituten låntagarassociationer drivsär vinstsyfte. Bland deutansom
institut bildades under 1960- och 1970-talen har samägande mellansom
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dettaSärskilt gällerformen.vanligastedenbankerna blivitochstaten
tillfredsställakanSamägandeformen sägas statensnäringslivsinstituten. re-

dessutom iliggerinflytande ochkommunförbundens intressespektive av
kom-oftastinstitut ärutlåningen hos dessa ettfaktumlinje med det att

deltar iDe bankertjänstesortiment.bankernasplement till sam-eget som
områdenpå andraLiksomaffärsbankerna. representerasägandet år spar-

Förenings-BankSparbankernasföreningsbankernaochbankerna resp.av
Bank.bankernas

företagsformTypisk

formenantingenmellanhandsinstitutenharinledningsvisSom nämnts av
22år 1987 fannsutgångenVidhypoteksinstitut.kreditaktiebolag eller av

Stadshypoteks-på marknaden.hypoteksinstitutkreditaktiebolag och tre
och hypoteks-stadshypoteksföreningarnaCentralorganisation förkassan är

tredjeDenlandshypoteksföreningarna.förcentralorganisationbanken är
Övriga mellan-skeppshypotekskassan.Svenskahypoteksinstitutionen är

kreditaktiebolag.tillhörhandsinstitut gruppen

kreditaktiebolagenLagregleringen8.2.3 av

ändamål drivatillharsådana aktiebolag attkreditaktiebolagMed somavses
andra för denellerobligationerutgivandelånerörelse och att avgenom

erfor-verksamhetenupplåna förförskrivningaravseddaallmäna rörelsen
defini-ingår. Dennabankrörelse inteverksamhetmedel iderliga men vars

§följer 1 KAL.tion av

Historik

maj 1898 inne-den 27lagenföregångaren till KALäldstaDen varaanses
lånerörel-drivaaktiebolag,vissabestämmmelserfattande särskilda somom

aktiebolagsådanaskyldighet förföreskriftmeddeladeslagenI omse. -
bolagsord-stadfästelseKungl. Majztssökabankaktiebolag attutom av-

sådan skyldig-underkastaderedanbankaktiebolagenEftersomningen. var
lånerörel-ändamål drivamedaktiebolagårs lag allahet, efter 1898kom att

främsta skäletDetsanktionssystem.lagstiftning byggdlyda underattse
bolagsordningenstadfästelsesökaskyldighetenför införandet att avav
1946:109, bil. Ajfrobligationervarit bolagensha rätt utgeatt prop.synes

aktiebolag,vissaden 22 juni 1911års lagenlag41. 1898 ersattes omavs.
föranleddårs främstlånerörelse. lag1911driva att nyav envarsom

sådan avfattning,emellertidföregående år. fickDenaktiebolagslag antagits
hade till ända-uteslutandepå aktiebolagendastblev tillämpligdenatt som

vidAktiebolag,pantlånerörelse.fastighetsbelåning ellermål idka somatt
rörelse, kompantlånerörelse drevfastighetsbelåning ellersidan annanav

års lag. Eftersomtillämpningsområdet 1911förutanförsålunda fallaatt
1930den 4 aprillagansågs otillfredsställande, vidtogsdenna ordning genom
till-bestämningenuteslutande utgickordetden ändringen, att avur
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ämpningsområdet. Samtidigt vidgades detta till omfatta aktiebolagävenatt
belånade tomträtter.som

förhållandel till banklagen tillämpningsområdetavgränsades ettgenom
stadgande bolagen hänfördes under lagen endast bankrörelse inteatt om
ingick i deras Tillkomstenverksamhet. lagen den 14 juni 1946av om
hypoteksaktiebolag, årsvilken berodde del1911 lag, tillersatte atten en

åraktiebolagslag 1944. Den aktiebolagslagen innehöll näm-antogsny nya
ligen åtskilligaskärpta bestämmelser i avseenden, exempelvis i fråga om
bildande aktiebolag och fondering vinstmedel. föranleddesHäravav av
vissa ändringar i associationsrättslig lagstiftning, däribland den härannan
ifrågavarande. från utgångspunkterSamtidigt hade emellertid andraäven
aktualiserats årsändringar i 1911 lag. I särskild utredningsman fram-en av
lagd promemoria rörande behovet statlig tillsyn aktiebolag haröverav som
till ändamål fastighetsbelåningbedriva och därmed likartade bolag,överatt
föreslogs sådanabestämmelser, enligt vilka bolag underskulle kunna ställas
tillsyn bank- och fondinspektionen. Lagen hypoteksaktiebolag, vil-av om

avsåg pantlånebolagenken inte i övrigt hade tillämpningsom-men samma
råde den äldre lagen, trädde i julikraft den 1 1946.som

Tillämpningsområdet för så,lagen hypoteksaktiebolag bestämt attom var
lagen gällde endast för aktiebolag hade ändamål belånatill fastattsom
egendom eller i verksamhet bankrörelse inte ingick.tomträtt men vars
Pantlånebolagen, vilka tidigare hänfördes under 1911 års lag,nämntssom
omfattades inte hypoteksaktiebolagslagen. underNumera faller de lagenav
den 29 december pantlånerörelse.1949 Liksom banklagstiftningen syf-om
tade lagen hypoteksaktiebolag till bereda det viss kontrollallmännaattom

bolagensöver verksamhet. De flesta bolag omfattades finans-lagensom av
ierade utlåningsverksamhetsin upptagande obligations- ochgenom re-av
verslån på den allmänna marknaden.

Som led i kanaliseringen AP-fondens medel nybildades eller aktive-ett av
rades börjani 1960-talet aktiebolagantal i likhet med hypoteks-ettav som
aktiebolagen långfristigahade till syfte anskaffadekrediter ochatt ge som

utlåningenmedel för utgivande obligationer eller liknande för-genom av
skrivningar avsedda för den frånallmänna rörelsen. Till skillnad hypoteks-
aktiebolagen hade dessa ändamålbolag enligt sin bolagsordning inte till att
idka belåning fast egendom de omfattades inteeller och därförtomträttav
heller hypoteksaktiebolagslagens regler. På framställning bankinspek-av av
tionen hypoteksaktiebolagslagendärför med avseddKAL,ersattes att un-
der vissa bådevillkor gälla hypoteksaktiebolagen och tillkomnasenare

långfristigaktiebolag bedrev kreditgivning.som
Tillämpningsområdet sålundaför KAL bestämdes annorlunda förän

lagen hypoteksaktiebolag. Departementschefen framhöll emellertid iom
prop. 23 någonpropositionen 1963:43, allmän kontroll frånatt sam-s.

hällets påsida den grund aktiebolagslagenutöver ägersom rum av- -
dittills inte erforderlig sig beträffande bolag, finansieraransetts vare som
utlåningsverksamhet på lån från allmänheten, ellersätt änannat genom
beträffande ändamål utlåning lånbolag, för änannat motupptarsom
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avsedda förskriv-marknadenandra för den allmännaobligationer eller
vidare:ningar. Departementschefen anförde

kreditak-framhålla, föreslagna lagstiftningendenJag vill särskilt att om
förutsättningendast undertilämplig aktiebolagtiebolag blir attett

sådanochsådan utlåningsrörelseändamål drivabolaget har till att
detta fram-Om aktiebolag,upplåning jag angivit. utan attettsom nyss
den i lagenåt verksamhetgår bolagsordningen, faktiskt sigägnar avav

då intealltså tillämplig. Bolagetblir lagen inte ärbeskrivna karaktären,
debetydelse ikreditaktiebolag. Dettabetraktaheller äratt avsom

utfärdadeandra förskrivningardär obligationer ellersammanhang, av
såsomsärskild ställning,komma ärkreditaktiebolag kan att nuges en

för-obligationer och andrahypoteksaktiebolagensfallet beträffande
värde kunnaåtskilliga nämligen särskiltskrivningar. I fall har ansetts

aktiebola-grund det utfärdandefordringsbevis dentillmätas dessa att
stått tillsyn.under det allmännasget

lagstiftningensdittills,underströk vidare liksomDepartementschefen att,
till bolagsordningavsåg föreskriva förslagbolagsrättsliga bestämmelser att
godkännandeKungl. Majzt innanför aktiebolag skall godkännasnytt avav

bolagsord-Genom stadfästelserförslaget enligt aktiebolagslagen. avges
låna medelbolagetningen Majzt tillförsäkrathar Kungl. rätt motatt uppen

obligationer ställda till innehavaren.

Gällande lag

bolags-§ endasti 1definitioneninnehålleroch utöverramlagKAL är en
Sveri-kreditaktiebolagSamtliga utomtillsyn.och reglerreglerrättsliga om

tillsyn. Rörelsereg-bankinspektionensunderstårABInvesteringsbankges
bolags-bolagsordning. Ikreditaktiebolagsrespektiveifinns intagnalerna

respektiveutlåningsverksamhetenspecialisering idenordningen somanges
bola-beskrivs förVerksamhetsinriktningen vartetthar.kreditaktiebolag av

8.2.6.avsnittigen
bolagsord-gäller enligtutlåningsverksamheternaBeträffande ochupp-

betryggandeUtlåning får endast skehuvuddrag följande.ningarna i mot
såsomvissa säkra kredittagare,Undantag dock försäkerhet. görs staten,

specificeras säker-kreditaktiebolagbanker. För flertaletkommuner och
bostadsinstitutenpå Verksamhetsinriktningen. Förheternas beroendeart

i fastsåledes huvudregel säkerheten skall panträttgäller utgörasatt avsom
fall godtasbostadsrätt. För vissasäkerhet iegendom eller ellertomträtt av
säkerhet itillkommernäringslivsinstitutenborgen. När det gälleräven

lös egendom.annan
matchnings-innehåller bolagsordningenkreditaktiebolagFör flertalet en

förhindradehuvudregelinnebärande bolagenbestämmelse, är attatt som
upplåning.bolagetslån tid följerlämna för längre än som av

får upplåna för sin verksamhetmedelKreditaktiebolagen att utgegenom
penningbehovförlagsbevis för tillfälligtochobligationer, samtreverser ——

förhållan-upplåningsrätt maximerad ikredit. Bolagenskortfristig äruppta
Med för Sverigesgarantifonden. undantagde kapitalet ochtill det egna
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Investeringsbank garantifond.AB har samtliga bolag bilda Bola-rätt att
kapital aktiekapital, fonder och fastställdlagstadgadeutgörsgens egna av

vinstbalans. får,Med kapital intill belopp motsvarande deteget ett egna
kapitalet, likställas 40 % reserveringar det nominella värdetsamt avav
förlagsbevis, upplå-utställda bolaget. För flertalet bostadsinstitut ärav
ningsrätten maximerad till belopp 50 gånger detett motsvararsom egna
kapitalet och garantifonden. För näringslivsinstituten varierar multipeln

3mellan och 40.
Beträffande någotaktie- och andelsförvärv gäller i huvuddrag inteatt

kreditaktiebolag Företagskapital och Sveriges Investerings-ABänannat
bank får sådana då frågaAB förvärv det aktier k.igöra än ärannat om s.
organisationsbolag, i förvaltarbolag fast egendom eller tomträttsom som
förvärvats för bereda kreditaktiebolaget lokaler för verksamhetenatt m.m.
eller aktieförvärv för fordran. två fårskydda De nämnda bolagen därut-att

förvärva aktier andelaroch led i sin finansieringsverksamhet.över ettsom

8.2.4 Lagregleringen hypoteksinstitutenav

8.2.4.1 Landshypotek

Landshypoteksinstitutionen kooperativ kreditinrättning huvud-är meden
saklig uppgift tillgodose jordbrukets långfristigabehov krediter tillatt av
fast Institutionen, tillkom år bestårränta. 1861, centraltettsom av organ -
Sveriges allmänna hypoteksbank och tio regionalt verksamma landshypo--
teksföreningar, ocksåvilka bankens formella Hypoteksbankensär ägare.
uppgift anskaffa medel lånoch lämna till landshypoteksföreningarna.är att
Dessa skall i långfristigasin lämna dels lån till fast isäkerheträntatur mot
jordegendom eller betryggande säkerhet, dels andra lån förmot annan
jordbruks-, skogsbruks- trädgårdsändamåloch för vilkas fulla betalning

garantilån. låntagarnaDe slutliga blir automatiskt med-staten svarar
lemmar i föreningarna. Bankens och föreningarnas verksamhet regleras av

1970:65lagen Sveriges allmänna hypoteksbank och landshypoteks-om om
föreningar.

Historik

Redan år 1836 bildades förstaden landshypoteksföreningen, Skånska hypo-
teksföreningen. Under åren 1845-1851 tillkom successivt ytterligare sex
hypoteksföreningar. Föreningarna, privata kreditanstalter utansom var
några statliga garantier, konkurrerade inbördes det upplåningen.gälldenär
De saknade enhetliga bestämmelser och sköttes på varierande Behovetsätt.

centralisering rörelsen sig årallt starkare och 1858 tillsattesväxteav av en
kommitté med uppgift undersöka landets ekonomiska och finansiellaatt
ställning lägga fram förslag till sådana förändringar i penning- ochsamt
kreditväsendet kunde nödvändiga. Kommittén föreslog för-som anses en
ändrad organisation hypoteksinrättningarna. Som följd kommit-av en av
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angåendeförordningdelsapril 186126den enutfärdadesarbeteténs en
hypoteksföreningarsförordningdelsriket,förhypoteksbankallmän omen

ytterligarebildadeshärmedsambandverksamhet. Iframtidaochbildande
organisatio-ochdärmed tioföreningarAntalethypoteksföreningar. vartre

landet.helatäcktenen
förhypoteksbankeninrättades attbankförordning an-års1861Enligt

styrelseHypoteksbankenshypoteksföreningarna.tillutlåningsmedelskaffa
Kungl.skulleordförandenvilka utsesledamöter,bestå fem avskulle avav

hypoteks-övrigadeochriksgäldsfullmäktigeordförandenvice avMajzt, av
föreningVarjeföreningarna.skullebankeniDelägareföreningarna. vara

riksdaler.miljonminstdockdelaktighet,sinförbeloppetfick bestämma en
förgrundfondbanken. Somtillbetalasskulle räntadelaktighetsbeloppetPå

räntebärandeöverlämnasriksgäldskontoretskullehypoteksbanken genom
Hypoteksbankenriksdaler.åtta miljonervärdestatsobligationer till ett av

isäkerhetobligationerutgivande motupplåningpåmonopolfick avgenom
ställdessäkerhettillräckligtillseåladeslandet och attjordegendom att

Säkerhetshandlingarnalånetiden.helaunderbibehöllsupplåningen ochför
förskulleHypoteksföreningarnavård.offentlig svaraunderställasskulle

iordningdenregleradesVidaredelaktighet.sinefterförbindelserbankens
anspråk.ikunnaskullesäkerheternavilken tas

organisa-hållfast. Devisade sigorganisationenskapadesålundaDen vara
dag.ioförändrade ännuigällerbestämmelserna settstorttoriska

jämförelsedenlandshypoteksorganisationen utanblev1870-taletUnder
dockriktadeskritik motMycketjordbruk.svenskttillkreditgivarenstörsta

olikamellanväljamöjligtdet inte atthypoteksbelåningen, bl. attmot vara.
tillleddeKritiken ut-uppsågningsrätt.avsaknadenlåneformer samt av

ikommitté1889 tillsattesaprilIavseenden. somolikairedningar en
omfattanderelativtinnebarförslagframladeårnovember ett ensomsamma

förgrundlåg tillförslagKommitténshypoteksväsendet.reformering av
hypoteks-allmännaSverigesangåendeförordningarårs1890utfärdandet av

ochförordningarårs1861vilkahypoteksföreningarna, ersatteochbank
Hypo-förändringar:lång radmeddockår 1955,tilländagällakom enatt
50 %varitår 1861alltsedan startenbelåningsgräns,teksföreningarnas som

höjdesGrundfonden%.60tillsuccessivthöjdes succes-belâningsvärdet,av
hypoteksbankensbegränsadesVidaremilj. kr.75år 1949sivt och var

grund-gångertiomotsvaradebelopptillobligationerupplåning ett sommot
belåna väx-också möjlighetfick attHypoteksföreningarnabelopp.fondens

skog.ande
förordningmedförordningarårs1890 omjuli 1955 enDen 1 ersattes

Genomlandshypoteksföreningar.hypoteksbank ochallmännaSveriges om
egendombelåna ävenhypoteksföreningarna rätt attfickförordningårs1955

tillanknutendirektochfastighettaxerad varsomannansomsom var
modernise-väsentligenförordningeninnebarövrigtIjordbruksfastighet. en

förordningar.års1890ring av
skulleförordningårs1955föreslogsårs riksdag1970 attproposition tillI
lands-ochhypoteksbankallmännaSverigeslag omersättas omav en
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hypoteksföreningar. Till grund för lagförslaget låg dels framställning frånen
hypoteksbanken dels frånpromemoria år 1969 tillsatt utredning meden en
uppdrag stadshypoteks-över och landshypoteksorganisationen.att Dense

lagen, riksdagen och fortfarande gällerantogs med vissanya som av som
ändringar, trädde i kraft den juli 1970.1 De viktigaste förändringarna var
följande. Beträffande belåningsobjekten och värderingen slopades tidi-den

läsningen till taxeringsnormerna. I stället skulle den faktiska använd-gare
ningen objekten avgörande. Primärlånegränsen fastställdes till 75 °oav vara

belåningsvärdet. För fastigheter vilka bedrevs trädgårds- och special-av
odlingar skulle dockgränsen 50 °o belåningsvärdet. Vidarevara av av-
skaffades låntagarnas solidariska för föreningarnas förbindelser ochansvar
hypoteksinstituten ställdes under tillsyn bankinspektionen.av

I juni 1979 tillsattes kommitté med uppgift jordbruketsöveratten se
kapitalförsörjning. På grundval kommitténs betänkande vidtogs radav en

Ändringarnaändringar i års1970 lag. innebar dels prioriteringssy-att ett
frånutgick de för jordbruket, skogsbruket trädgårdsnäringenstem, ochsom

angelägna lånebehoven skulle tillämpas vidmest landshypoteksföreningar-
kreditgivning, dels hypoteksbanken för kreditgivning till främjandeattnas

jordbrukssektorns långsiktiga utveckling skulle kunna låna medelav upp
prioriterade obligationer, dels ock hypoteksbankensmot obligations-att

monopol skulle begränsas till obligationer sådanavseende kreditgiving. I
samband med författningsändringarna, trädde i kraft den januari1som
1984, omtrycktes års1970 lag i dess helhet.

Gällande lag

Som denämnts organisatoriskaär bestämmelserna i oför-ovan stort sett
ändrade sedan hypoteksbanken bildades, år 1861. När det gäller styrelsen
har denna utökats med ledamot, verkställande direktören, utsesen som av
de fem övriga ledamöterna.

Beträffande villkoren för utlåningoch gäller i huvuddrag följande.upp-
Hypoteksbanken anskaffar medel för sin verksamhet lån obliga-motgenom
tioner och andra skuldförbindelser. Sådan upplåning begränsad tillär ett
belopp tio gånger bankens fonder, dvs. denmotsvararsom summan av
statliga grundfonden, vid utgången år 1987 uppgick till 2 300 milj.som av
kr., reservfonden vid tidpunkt uppgick till kr.samt 417 milj.som samma
Utöver nämnd upplåning får banken lån säkerhet i formta motnu upp av

i fastighetpanträtt banken. För tillfälligt fårägs behov banken ävensom av
lån på När det utlåningensätt. gällerta till landshypoteksför-annatupp

eningarna fastställer banken själv och återbetalningsvillkor.räntesats Ban-
ken har därvid tillse förfallotiden för lånen förenlig med villkorenatt äratt
för bankens förbindelser, dvs. matchning föreligger mellan bankensatt upp-

utlåningsverksamheter.och Föreningarna, inte har för sinrätt attsom
lånerörelse låna medel hos hypoteksbanken,än föransvarigaärupp annan
bankens förbindelser i förhållande till sin delaktighet i banken eller med
andra 0rd i förhållande till obetalda kapitalbeloppet lånföreningens frånav
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lånetdetår eftertioföreninglån får ske attUppsägningbanken. avav
dettidigarelån betalasmedgekanBankentill föreningen.utlämnats att om

förbindelser.bankenstillmed hänsynkan ske
beviljalandshypoteksföreningfårgarantilånstatligaförMed undantag

elleregendomfastii form panträttsäkerhetlån endast annanmot av
belåningsvärdet,°o75beviljas till högstLån fårbetryggande säkerhet. av

igäller villkorendetvärdering. Närsärskildpå grundvalfastställsvilket av
dessaskalluppsägningsrättlån och-lån, återbetalninglämnadeförövrigt av

lån hosmotsvarandelandshypoteksföreningarnasfördesamma somvara
hypoteksbanken.

Stadshypotek8.2.4.2

KonungariketcentraltbestårStadshypoteksinstitutionen ett organav —
stadshypoteksföreningar.regionala20ochstadshypotekskassaSveriges -

fastig-primärlån tilllångfristigaerbjudaår 1909 förtillkomInstitutionen att
tillharStadshypotekskassansamhällen.stadsliknandeochi städerheter
vil-stadshypoteksföreningarna,tillmedelanskaffningombesörjauppgift att

huvudsakifinansieringförlåntagarenslutligelån till denka lämnar av
1968:576lagenreglerasVerksamhetenaffärslokaler.bostäder och omav

stadshypoteksförening-ochstadshypotekskassaSverigesKonungariket om
ar.

Historik

ochtillkomsthistoriastadshypotekskassansochStadshypoteksföreningarnas
Sverigesmåste lösas närfinansieringsproblemåterspeglar deutveckling som
flyttadehastig taktsnabbt och i1900-talenoch växteunder 1800-befolkning

indu-stark ochnäringslivstädernasiTillväxtentill städer och tätorter. var
mittenanställda. Ideockså bostäderfabrikerkrävdestrin avmennya

räk-stadsfastigheternasföraktualiseradesförsttanken1800-talet, attnär
hypoteksföreningar, möttesjordbruketstillmotsvarighetning skapa en

tydligt isärskiltblevmotstånd. Detochskepsisbetydandedenna strävan av
hypoteksbankcentralinrättaår 1860beslutriksdagenssamband med att en
kommittédenInomhypoteksföreningar.landetsstatsgaranti förmed som

få gehörförsöktminoritet förgäveshadeorganisationendenföreslog ennya
försök iEttfastigheter.städernasomfattaockså nyttden skulleför enatt

särskild förfåriksdagårstill 1863 garanteramotion staten attatt en
misslycka-stadshypoteksföreningar,ägdavsedd kassa,stadsfastigheter av
städernasarbetademisslyckandenaockså. Efter statendes att engagera

stadfästfick detår 1863 ochfrån motionensitt förslagfastighetsägare avom
förhypotekskassanför Allmännasåsom reglementeår 1865Kungl. Majzt

ochbörjade bildasstadshypoteksföreningarDeSveriges städer. somsom
den kassan.iblev delägarevillkoruppfyllde reglementets nya

organisa-år 1871. DenpåbörjadesIåneverksamhetenDen egentliga nya
avsaknadenbl.1870-taletframgångar underhade vissationen enava.men
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verklig kapitalmarknad inom landet svårtgjorde det för föreningarna att
erbjuda lån till konkurrenskraftiga låneomslutningenvillkor. Den totala
förblev påända in 1900-talet liten. deI städerna saknades dessutomstörsta
stadshypoteksföreningar.

Vid års1908 riksdag väcktes flera motioner med krav utredning av
fastighetsfinansieringens ordnande i städerna förbättrad hypo-genom en
teksorgansiation. En kommitté tillsattes utarbetade förslag till hursom
låneverksamheten skulle organiseras. årsEn proposition lades fram till 1909
riksdag åroch utfärdades författning. från årDet detta denärsamma en
moderna stadshypotekskassan räknar sin tillblivelse. Den stadshypo-nya
teksinstitutionen delvis kopia landshypotekets Lån-organisation.var en av
givningen skulle ske stadshypoteksföreningarna, medlemmargenom vars
utgjordes låntagarna. En anskaffacentral kassa skulle medelav genom
emission obligationer. Staten bidrog med garanti, statlig grund-av en en
fond, vilken utåt skulle organisationen finansiell styrka. Den grund-ge
läggande tanken med bidrog kassans obligationergöraatt staten attvara
guldkantade på de utländska kapitalmarknaderna, där de skulle likställas
med statsobligationer och kunna säljas låg långatill och med löptider.ränta

årenUnder före första världskriget börjadenärmast emellertid den svenska
kapitalmarknaden till. I och med försäkringsbolag och pensions-växaatt att
fonder blev bättre organiserade och fick medel placera, kunde hypoteks-att
instituten påutvecklas snabbt basis inhemsk upplåning.av

För komma till påmed den bristen långfristigarätta sekundär-att stora
krediter rådde Stadshypotek fick endast bottenlån 50-lämna inomsom
60 % fastighetens värde årsbeslutade 1929 riksdag inrätta Svenskaattav
bostadskreditkassan. Den institutionen fick möjlighet kredi-lämnaattnya

till 75 % fastigheternas värde i Institutionen fick organi-ter tätorter.upp av
satoriskt uppbyggnad Stadshypotek. Efter andra världskrigetsamma som
integrerades de båda institutionernas årverksamheter alltmer och 1969
uppgick Svenska bostadskreditkassan i stadshypotekskassan, då också nu
gällande lagreglering tillkom. Lagen omtrycktes lag 1983:578.genom

Gällande lag

Stadshypotekskassan förvaltas bestårstyrelse tio ledamöter;av en som av
verkställande tvådirektören, ledamöter utsedda regeringen,av envarav
ledamot till ordförande, ledamot utsedd riksgäldskontoret ochutses en av

ledamöter väljs ombud för hypoteksföreningarna. För ledamö-sex som av
i ordning suppleanter.terna utses samma

Beträffande utlåningsverksamhetenoch igäller huvudsak följande.upp-
Kassan anskaffar medel för sin lånverksamhet obligationer ellermotgenom

upplåning. låneskuldenSammanlagda beloppet får integenom annan av
uppgå till tio gånger kassans fonder, dvs. denän statligamera summan av
grundfonden, reservfonden och kapitaltäckningsfonden. Vid utgången årav
1987 uppgick fonderna till 500 milj.17 kr. 3 669 milj. och milj.kr. 50resp.
kr. På motsvarande gäller för Landshypotek fastställersätt kassansom
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återbetalningsvillkoren lån föreningarna,och för lämnas tillränte- som
ochvarvid skall iakttas det föreligger matchning mellan kassansatt upp-

utlåningsverksamhet.
Också utlåningsverksamhet regler-det gäller föreningarnasnär motsvarar

Landshypotek.för Stadshypotek i huvudsak dem gäller för Be-na som
lån enligt stadshypotekslagen alltidträffande säkerheter för krävs dock

fråga därinteckningssäkerhet det inte fall kommuner,är staten,om om
pålåntagare ellerbanker, riksgäldskontoret eller riksbanken svarar som

lån byggnadskreditiv krävs därutövergrund borgen. För i form av annanav
fast egendom skall lyda på minst detbetryggande säkerhet. Pantbrev i

lån inom % objektets uppskatt-belopp till vilket beviljas och ligga 85 av
långivande påden föreningen grundvalningsvärde, vilket fastställs av av

också lånStadshypoteksförening har möjlighet lämnasärskild värdering. att
bostadsrätt sedan den juli 1987, säkerhet i andel isäkerhet i och, 1mot mot

bostadsaktiebolag under förutsättningbostadsförening och aktie i att en
tidsbegränsad nyttjanderätt till lägenhet oskiljaktigt förenad medicke ären

eller aktien.andelen

8.2.4.3 Skeppshypotek

årSvenska skeppshypotekskassan inrättades 1929 för förbättra rederier-att
långfristigamöjligheter anskaffa krediter. Verksamheten reglerasattnas av

1980:1097lagen Svenska skeppshypotekskassan.om

Historik

årSkeppshypotekskassans tillkomst 1929 bör bakgrund det dåmot attses av
i pågick sjöfartsdebatt.Sverige intensiven

årRedan 1898 hade regeringen tillsatt den k. Handels- och Sjöfarts-s.
årkommittén, sitt betänkande i slutet 1900. betänkandetIsom avgav av

konstaterades den svenska handelsflottan i trängande behovatt var av
tonnageförnyelse föreslogs vissa stödåtgärderoch det för att uppmuntra
etablerandet linjetrafik. Det föreslogs också lånefondtransocean attav en
skulle inrättas för underlätta rederiernas fartygsfinansiering. Denna fondatt

blygsam omfattning eftersom kommittén ti-konstaterade denattgavs en
dens sjöförsäkrings- och inteckningspraxis inte långivarna tillräckligtgav
skydd. Kommerskollegium konstaterade samtidigt kollegiet hade be-att

tidenstänkligheter beträffande fackkunskap och yrkesskicklighet hos den
svenska redare.

År Sjöfartskommitténs1929 granskades Handels- och betänkande nytt
och sjöfartsdebatten i och många gånger från för-riksdag utgick depress
ändringar, inträffat sedan sekelskiftet. Det kunde allmänt konstaterassom

de betänkligheter, hystes vid sekelskiftet beträffande redarnasatt som yr-
kesskicklighet och erfarenhet, inte kunde på förhållandena årappliceras
1929. Vidare hade då sjöförsäkringspraxis förändrats så fullgott för-att
säkringsskydd kunde erhållas och Sverige hade undertecknaattgenom
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konventionen sjöpanträtt och fartygshypotek möjliggjort väsentligom en
förbättring fartygsinteckningarnas ställning. Till bilden ocksåhör attav en
teknisk förnyelse påbörjatshade inom svensk rederinäring under andra
hälften 1920-talet.av

Den sjöfartsdebattensvenska handlade i utsträckning detstor om ome-
delbara behovet speciellt finansieringsinstitut för rederinäringen. Förettav

underlätta den svenska handelsflottans förnyelse och fram-expansion,att
fördes önskemål inrätta skeppshypoteksbank, skulle denatt ersättaen som
existerande rederilånefonden. Mot denna bakgrund beslutade riksdagen att
Svenska skeppshypotekskassan skulle inrättas och förordningen 1929:129
angående Svenska skeppshypotekskassan utfärdades den 6 juni 1929.

I förordningen någonstadgades inte begränsning storleken på deav
fartyg kunde belånas. Staten tillsköt grundfond på 10 milj. kr. ochsom en
upplåningsrätten bestämdes gångertill tio grundfondens storlek. I samband

låneefterfråganmed markant ökade i början 1950-talet, höjdes grund-att av
fonden till milj.15 kr. samtidigt påstorleken de fartyg kundesom som
belånas begränsades till 3 000 bruttoton. årDenna höjdes 1963 tillgräns
7 000 bruttoton.

År 1964 inleddes förhandlingar mellan statlig delegation och före-en
trädare för rederinäringen inrättande kreditinstitut. Vidett nyttom av

åretslutet lämnade delegationen förslag till omorganisation skepps-av av
hypotekskassan och inrättande institut för sekundärkreditgivning.ettav
Delegationen föreslog helt skulle slopas.tonnagegränsenatt

årSedan 1953, då den 3 00 bruttoton fastställdesövre gränsen för
skeppshypotekskassan, hade det affärsbankägda Svensk fartygskredit läm-

lån säkerhet i fartyg denna storleksklass. Svensk fartygskreditövernat mot
skulle avvecklas. Sekundärlånekassan avsågs också Statensersättanu se-
kundärlånefond för rederinäringen förvaltades riksgäldskontoret.som av

Skeppshypotekskassan omorganiserades och Skeppsfartens sekundärlå-
nekassa bildades år 1965 i enlighet med delegationens förslag prop.
1965:99.

Kassornas organisation behandlades varvskreditutredningen i betän-av
kandet SOU 1975:101 Fartygsfinansiering. Utredningen föreslog bl. atta.
kassorna skulle avvecklas och skeppshypoteksinstitut Svenskatt ett nytt
skeppskredit skulle inrättas. Departementschefen förklarade emellertid

han i avvaktan på analys de svenska rederiernas ekonomiskaatt en av-
situation och utsikter under de åren inte bereddnärmaste att tavar-
ställning till förslaget ansåg kassornas organisation tills vidareutan att
borde bibehållas. Vissa analyser rörande rederinäringen gjordes därefter
prop. 7677:146.

Organisationen kassorna ocksåbehandlades kapitalmarknadsutred-av av
ningen. I betänkandet SOU 1978:11 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi,
föreslog utredningen kassornas verksamhet skulle sammanföras. Genomatt
lagen 1980:1079 Svenska skeppshypotekskassan uppgick Skeppsfar-om

sekundärlånekassa den januari1 1981 i Svenska skeppshypotekskassantens
på så sekundärlånekassan upplöstes likvidationsätt och alla dessatt utan
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skeppshypotekskassan.tillgångar och skulder övertogs av
erinrati sitt yttranderemissbehandlingen hade bankinspektionenVid om

skeppshypotekskassan andraliksomtidigare anförtinspektionen attatt
Departmentschefenstå inspektionens tillsyn.borde underkreditinstitut

påpekade kassansnödvändigt, varvid hanansåg emellertid inte detta att
regeringen.styrelseledamötersamtliga utses av

Gällande lag

bestående sju ledamöterförvaltas styrelse,Skeppshypotekskassan avav en
och suppleanternamånga Ledamöternaoch lika suppleanter. utses av rege-

revisorertvåockså årligenår. Regeringenför tid högstringen tre utseren av
för dem.och suppleanter

lånbeviljande ochfrågor upptagande ochStyrelsen prövar omavom
värdering fartyg.besiktning ochgaranti beslutarställande samt avomav

garantiförbindel-förbindelser ställergarantifond för kassansSom staten
behållna årsvinst tillförfogande.milj. Kassans avsätts167 kr. till enser

rörelsen. Fondentäcka förluster ianvändas förreservfond skall attsom
ytterligare säkerhetutgången år till 205 milj. kr. Som1987uppgick vid av

låntagama.förföreligger visst kollektivtförbindelserför kassans ett ansvar
likvidation sedan kassansi händelseaktualiserasDetta egnaavansvar

anspråk.medel tagits i
följande.i huvuddragutlåningsverksamheten gällerBeträffande ochupp-

obligationslån elleranskaffasförMedel verksamheten genom annangenom
gånger sammanlagdatill tioUpplåningsrätten maximeradupplåning. är

reservfonder.ochgaranti-beloppet kassansav
frånförlånår.överstigande 15 Säkerhetpå bestämd tid,Lån lämnas

får äldresvenskt fartyg, inte äniskall panträttkassan utgöras varasomav
hos ellertillgodohavandevärde, ellerår, % fartygets20 inom 70 avav

skeppshypotekskassanår 1988Fr. harbank.ellerborgen staten o. m.av
ägarmässigti utlandet ochregistreratsmöjlighet belåna skeppatt somsom

lån säkerhetfall lämnai vissadomineras svenska intressen motsamt avav
uppskattningsvärde.80inom °o skeppetspantbrev av

kreditpolitiska styrningen8.2.5 Den av
mellanhandsinstituten

inriktning ochåren förtillämpatsmedel har underKreditpolitiska att styra
styrning-förlåneverksamhet. Basenmellanhandsinstitutensomfattning på
lag kandennamedel. Enligt1974:922 kreditpolitiskalagenär omen

julidensedan 1räntereglering ochemissionskontroll,förordnande om —
Intemellanhandsinstituten.pådirektkassakrav, tillämpas1987 även-

in-avseende dessadock hittillsnågot nämnda medlen har använtsdeav
överenskom-rekommendationer ochhar riksbankenstitut. Däremot genom

bostadsinstituten.synnerhetmellanhandsinstituten, imelser styrt
påverka institu-fördock användaskreditpolitiska medel kanAndra att
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verksamhet. Mellanhandsinstitutens upplåningsmöjligheter kan påver-tens
kas förordnande allmän eller särskild placeringsplikt för bankergenom om
och försäkringsinstitut, åläggasvilka kan innehav eller köp bl. bo-av a.

Ävenstadsinstitutens låneinstrument. likviditetskrav för banker kan ut-
formas så upplåningsmöjlighetermellanhandsinstitutens påverkas.att

8.2.6 olika institutenDe

8.2.6.1 Bostadsinstituten

Bostadsinstituten den mellanhandsinstitut ochutgör största gruppen svara-
årde 1987 för omkring 75 % institutens sammanlagda balansomslutning.av

utgångenVid år 1987 tolv bostadsinstitut påverksamma marknaden,av var
nämligen Stadshypotek kreditaktiebolagen Sparbankernas inteck-samt
ningsaktiebolag SPINTAB, Sparbankernas fastighetsfinansieringsaktiebo-
lag SPAFI, Sparbankernas Bostadsfinasiering Aktiebolag BOFAB BO-
FAB, Banco Fastighetsfinansiering tidigareAB Tomträttskassan Aktiebo-
lag, Svenska Intecknings Garanti SIGAB,Aktiebolaget Sigab Göteborgs
InteckningsGaranti Aktiebolag Gigab GIGAB, Svensk Fastighetskredit
Aktiebolag SFK, PKkredit Aktiebolag, Statens Bostadsfinansieringsaktie-
bolag SBAB och KreditAgro Aktiebolag.

Finansieringen krediter till bostadssektorn har intagitsedan längeav en
särställning kreditmarknaden, fårvilket bl. bakgrund detmota. ses av

kreditbehovet inom denna sektor.stora
Bostadsinstitutens kreditverksamhet har fram till den december1 1986

delats i prioriterad och oprioriterad verksamhet. Den prioriteradeupp
verksamheten omfattade finansiering nyproduktion bostäderav av men
också ombyggnad bostäder och ombyggnad affärs- ellersamtav ny- av
kontorsbyggnader under förutsättning lånestödstatligt beviljats.att

Den oprioriterade verksamheten omfattade finansiering icke statsbe-av
lånad ombyggnad bostäder, och ombyggnad affärs- och kontors-av ny- av
byggnader överlåtelser äldre fastigheter.samt av

Tre bostadsinstituten, SPINTAB, BOFAB och SBAB, ägnade sigav
huvudsakligen prioriterad kreditgivning. Stadshypotek och Stockholms
Tomträttskassa nuvarande Banco Fastighetsfinansiering AB bådebedrev

Övrigaprioriterad och oprioriterad kreditverksamhet. bostadsinstitut läm-
nade endast lån.oprioriterade

Med hänsyn till aktuella bostadsbyggnadsprogram fastställde riksbanken
årligatidigare för bostadsinstitutens prioriterade obligationsupplå-ramar

ning. För tillgodose dessa instituts behov långfristigt kapital tillatt av
bostadsfinansieringen styrde riksbanken bl. placeringsplikta. genom s.
AP-fondens och försäkringsbolagens placeringar i prioriterade obligationer.
Överenskommelse ocksåträffades mellan bankerna och delegationen för
bostadsfinansiering DFB bankernas placeringar i prioriterade obliga-om
tioner. Genom dessa låg underräntan marknadsräntan bostads-att var
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nämndariksbankensupplåningsmöjligheter avhängigaheltinstitutens av
visstår från haändrades 1984Placeringspliktenstyrning. avsett ettatt

bruttoförvärvvissttillprioriterade obligationernettoinnehav att ettavseav
innebarpå bruttoförvärvKravetdirekt från det emitterande institutet. en

möjlighet tillöppnadeobligationerna, vilketfrihet efter förvärvet säljaatt
årför 1985 ochpå gälldebruttoförvärvandrahandsmarknad. Krav ävenen

påocksåskapadeår 1986. Riksbankenför januari november utrymme-
obliga-lånebehovenprioriteradekapitalmarknaden för de att styragenom

lånevillkoren tidpunktenavsåg såvälprövningtionskön. Riksbankens som
den kreditpolitis-Någon emissinskontroll enligtlånen.och turordningen för

informellfrågadock inteka lagstiftningen det utan snarare enomvar
prövning.

med avregleringarutvecklingkreditmarknadensMot bakgrund bl.av a.
denlångfristigt och expansionenpå kapitaltill utbudlett stortett avavsom

placeringspliktennedan, avskaffadesseoprioriterade kreditverksamheten
bo-motverka1986. förfr. den december Bl. räntan1 attatto. a.m.

fast-förhållande obligationer,i tillstadsobligationer stiger kraftigt statens
subventio-utlåningsränta för statligtgodtagbarställs varje vecka högstaen

Över utgår räntebid-inte statligtbostadslån. fastställdanerade den räntan
rag.

dominerande. tillutlåningen Framprioriterade ochTidigare den upp-var
de in-rekommendationerhalvårsskiftet gällde enligt riksbankens1980 att

använda 90 % denutlåning skulleprioriterad ochstitut bedrev avupp-som
återstående %10utlåning medanupplåningen för prioriteradprioriterade

föreslog i sittKapitalmarknadsutredningenoprioriterade objekt.fick avse
utredningeni detta EnligtSOU förändringarbetänkande 1978:11 system.

medför-denkreditpolitiken, eftersominnebar kvoteringen belastning fören
överenskommelserbostadsobligationer med stödde den volymatt som av

blevmåste kreditinstitutenåtgärder fördelas blandoch olika kreditpolitiska
ocksåSystemet innebarnödvändigt.drygt 10 % större än voresom annars

långivning oprioritera-främja tillkreditpolitiska åtgärder in försattes attatt
kapitalmarknaden, deladesvenskade ändamål. I 197879:65, Denprop.

sådant byggandeuppfattning endastdepartementschefen utredningens att
få säkerställdföremål planering skall sin finansieringför realär genomsom

förordade därförkreditmarknaden. Departmentschefenprioritering att
i stället skulleavskaffas och bostadsinstitutenkvoteringssystemet skulle att

avseendetvå avseende prioriterad ochemittera obligationsserier; enen
härmed och detRiksdagen beslutade i enlighetoprioriterad kreditgivning.

juli 1980.trädde i kraft den 1systemetnya
bakgrund igrå reversmarknaden, hade sinI syfte denatt somsanera

fastighetsöverlåtelser, riksbankensamband med vidtogfinansieringsbehov i
formerår utsträckning i välordnade1980 åtgärder för i ökad ochatt mer
för denefterfrågan oprioriterade fastighetskrediter. Riktlinjertillgodose

i huvud-fastställdes. Dessa innebarfastighetsfinansieringenoprioriterade
följande.drag

upplåning den organiserade mark-förBostadsinstitutens utrymme
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naden för varje institut fastställd basram. Instituten fickangavs genom en
fylla basramen med förlagslån och placerade försäkringsin-hosreverser,
stitut och banker. Stadshypotek, SPINTAB och BOFAB fick fylla sinäven
respektive basram med obligationer. Utöver vad basramen fick in-angav
stituten upplåna minst lika mycket på den icke organiserademot revers
marknaden. Den del basramen inte utnyttjades på den organiseradeav som
marknaden kunde utnyttjas till dubbelt belopp på den icke organiseradeett
marknaden.

Detta gällde år år1983. För 1984 gällde endast begränsningar fört.o.m.
upplåningen på den organiserade marknaden medan begränsningen för
upplåning på den icke organiserade marknaden bort. Detta medfördetogs

den oprioriterade upplåningen expanderade kraftigt. Den tredubbladesatt
årunder jämfört1984 föregående åren.med de åtgärderna frånDe vidtagna

år 1980 framåtoch innebar särskilt för SIGAB, GIGAB och SFK vilka-
fört slumrande tillvaro alltsedan BOFAB i mitten 1970-talet övertogen av
den övervägande delen deras prioriterade finansieringsverksamhetav en—
uppryckning.

Bostadsinstitutens utlåningsvolym årenhar under via upplånings-styrts
sidan. Efter den kraftiga expansionen utlåningenden oprioriterade årav
1984 och i samband åtstramningmed allmän år 1985 infördes utlånings-en
tak för banker, finansbolag och bostadsinstitut. Riksbanken utfärdade då en
rekommendation för bostadsinstitutens utlåning,oprioriterade vilken inne-
bar utlåningen uppgåhögst fick 80till % motsvarande utlåningatt av
föregående år.

sambandI med utlåningstakens slopande i november 1985 släpptes bo-
stadsinstitutens oprioriterade upplåning helt fri. upplåningFör institutens
skulle gälla de villkor riksbanken i varje särskilt fall bestämde vidsom
emissionstillfället. Då placeringsplikten avskaffades fr. den 1 decem-o. m.
ber 1986 blev upplåningsräntan för de tidigareäven prioriterade ändamålen
bestämd marknadsräntan.av

vårenUnder några1987 bostadsinstitut för första gången lån itog upp
utländsk valuta. Riksbanken dålät i särskild skrivelse meddela sådanatt
upplåning inte bör förekomma.

Bostadsinstitutens oprioriterade utlåning såledesfinansierades tidigare
dels med kapitalmarknadsreverser, dels med obligationslån. samband medI
tillkomsten andrahandsmarknad för obligationer konstruerade Stads-av en
hypotek i årslutet 1984 obligationstyp Caisse-obligationen medav en ny

löptid fem år och fast kupongränta. De övriga bostadsinstituten följdeen av
efter och den utlåningenoprioriterade finansieras i allt utsträckningstörre

sådanamed obligationer. Obligationerna emitteras med auktionsförfarande
och har garanterad andrahandsmarknad. Under de åren haren senare
bostadsinstituten också börjat certifikat för finansiering bl. inte-utge a. av
rimslångivning.

Under hösten 1985 uppgick bostadsinstitutens oprioriterade nettoutlå-
ning till mellan 500 och 900 milj. månaden.kr. i Efter avregleringen i
november 1985 den snabbt och uppgick under delen 1986 tillstörresteg av
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denuppgick1986juni30månad. Denvarjemiljarder kr.fyraänmer
Sedan slutetmiljarder kr.90utlåningen till näraoprioriteradesammanlagda

långsammare.betydligtvaritemellertidexpansionenår 1986 harav

UPPLÅNINGBOSTADSlNSTlTUTENS
år 1987utgångenvidStällningsuppgifterpå finansiärer.fördelad av

ÖvrigtCertifikatKapitalmarknads-ochObligationerMiljarder kr
förlagslån reserver

2,283,8 xBanker x
16,9126,3 xAP-fonder x
4,9101,0Försäkringsbolag xx
0,62,7 xFinansbolag x

24,6313,8finansinstitut xSumma x
22,064,0Ovrigt xx

17,418,746,6377,8Totalt

fördelaGår attx

UTLÅNINGBOSTADSINSTITUTENS

StällningStockförändring
1987-1986-1985-1987198619851984198319821981kr.Miljarder
12-3112-3112-31

431,2392,8306,476,3 48,439,238,726,920,025,0
243,324,917,819,119,5 13,6prioriterad -—-varav -
63,120,9 14,37,85,5 6,4oprioriterad ----

UTLÅNING 1987BOSTADSINSTITUTENS
miljarder kronorBelopp i

åretunderFörändringlån totaltUtestående
198719873112

20,1184,4 +Stadshypotek
12,4112,1 +Spafi, SpaboSpintab,
10,244,9BOFAB -
6,127,3Fastighetskredit +Svensk
2,516,4 +Sigab
6,714,2 +Gigab
5,4Banco 12,9 +Tomträttskassan
3,210,8 +PKkredit
4,18,5 +KreditAgro
8,920,5 +SBAB

59,2452,0 +
frånlåneandelartagitoch Agro överTomträttskassanhar Gigab,Under 1987Anm.

tilltill SFK, 18miljardermed 20delasBOFAB-lån skallResterandeBOFAB. ca
Gigab.tillytterligare 6Sigaboch
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Nedan följer genomgång de enskilda bostadsinstitutens ochen av upp-
utlåningsverksamheter. Samtliga belopp i tabellerna angivna i milj. kr.är

Stadshypotek

Som framgått under avsnitt 8.2.4.2 organisationen uppbyggd såär stads-att
hypotekskassan för anskaffande medel sälja obligatio-attsvarar av genom

och kapitalmarknadsreverser medan utlåningen ombesörjs stads-ner av
hypoteksföreningarna. Stadshypotek är störst samtliga bostadsinstitutav

till stocken utestående lån. Den dominerande ställningenom man ser
hänger framför allt med Stadshypotek har betydligt flera verk-attsamman
samhetsår bakom sig flertalet övrigaän bostadsinstitut.

Upplåningen har tidigare främst skett hos AP-fonden, försäkringsbolagen
och bankerna. Numera förekommer upplåningäven växande på öppnaen
marknaden.

Upplåningen sker i huvudsak obligationslân. Under år 1985genom upp-
hörde reversupplåningen helt och med upplåning den i slutetersattes mot av
år 1984 introducerade Caisseobligationen. För byggnadskreditgivning före-
kommer också certifikatsupplåning i allt utsträckning.större

årUnder 1986 började Stadshypotek lämna bygglånk. med löptids. upp
till 360 dagar. Lånen betalas i takt med byggets färdigställande ochut är ett
alternativ till vanliga byggnadskreditiv.

Vid utgången år 1987 uppgick kassans fonder till 3 719 milj. kr.,av egna
3 669 milj. kr. avsåg reservfonden återstodenoch kapitaltäcknings-varav

fonden. Föreningarnas reservfonderfonder och säkerhetsfonderegna
uppgick sammanlagt till 8 268 milj. kr.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 125328 148730 165005. reverslån 5 582 4 816 0924.
Kortfristig

certifikatsupplåning 400 4 000 9 320. tillfällig upplåning 901 3 157 700. upplåningTotal 132211 703160 179 117

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 15300 23 594 20 089. uteståendekreditstock 134055 164287 184376.

SPINTABGRUPPEN

SpintabGruppen sparbankernasär institut för främst lång-gemensamma
siktig kreditgivning till bostads-, kommun- och lantbrukssektorn. I gruppen
ingår Sparbankernas Inteckningsaktiebolag SPINTAB, Sparbankernas
Fastighetsfinansierings SPAFI,AB Sparbankernas Bostadsfinansierings
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AB SPABO. Kommunkredit AB och Sparbankernas Jordbrukskredit AB.
Instituten samförvaltas SPINTAB. Av instituten de förstnämndaär treav

hänföra till bostadsinstitut.att gruppen

SPINTAB

SPINTAB bildades i sin nuvarande form år 1961 och helägt dotterbo-är ett
lag Sparbankernastill Bank. SPINTAB någonhar inte lokal organisation

del låneadministrationen får lokal förankring sparban-attmen en av genom
kerna för den. Aktiekapitalet utgångenuppgick vid år 1987 till 255svarar av
milj. kr. och reservfonden till milj.51 kr.

SPINTABs huvudsakliga uppgift lämna bottenlånär avlyftatt genom av
byggnadskrediter lämnas sparbankerna för finansiering bo-som av av nya

belånadestäder andra statligt objekt. SPINTAB ocksålämnar direktasamt
byggnadskrediter. Vid utgången 1987 uppgick dessa till 1 522 milj. kr.av
fr. december 1986 betalar bolaget k. Spintab-interimslån, äruto. m. s. som
tillfälliga krediter i avvaktan på bindning till villkor marknaden medgersom

till räntebidragstaket.upp
Upplåningen sker i huvudsak obligationslån hos AP-fonden, för-genom

säkringsbolagen och sparbankerna. Obligationsupplåningen finansierar i
huvudsak nyproduktion bostäder upplåningenmedan finans-motav revers
ierar SPINTABs byggnadkreditverksamhet i avvaktan på bundna obliga-
tionsmedel och krediterna blir avlyftsfärdiga. Reverslånen erhållsatt
från vid långivare, frånkrets bl. företag och stiftelser.en a.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 59 580 64 196 63 530. reverslån 36 35 7 136. förlagslån 25 20 16. garantifondbevis 750 795 630.
Kortfristig

reverslån 670 951 1 690.Total upplåning 61 061 65 997 73 002

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 6 560 6 179 6 516. uteståendekreditstock 59 946 65 460 71 122.

SPAFI

SPAFI bildades år och1885 helägtär dotterbolag till SPINTAB.ettnumera
Bolaget ombildades år 1980 till sin nuvarande form. framgåttSom ovan
förvaltas också bolaget SPINTAB. Liksom beträffande fårSPINTABav
SPAFI lokal förankring sparbankerna. Aktiekapitalet uppgick vidgenom
utgången år 1987 till 245 milj. kr. och reservfonden till 49 milj. kr.av

SPAFI:s uppgift långfristigalämna krediterär avseende äldre bostads-att
fastigheter i samband med ägarbyten eller vid reparation och ombyggnad.
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belånarBolaget kontors- och affärsfastigheter.även
också uppgift låna SpintabGruppenSPAFI har till medel till de iatt upp

ingående kreditaktiebolagen.
obligationslån,Upplåningen garantifonds-sker ochmotgenom reverser

försäkringsbolagsåväl från kreditinstitut AP-fonden, bankerbevis och
från marknaden företag, fonderden privatpersoner, stiftelseröppnasom

fl..m.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31

UPPLÅNINGEN
Långfristig

349obligationslån 793 9 373 18. 986 27 833reverslån 17664 24. 200 200förlagslån 312. 357375garantifondbevis.
Kortfristig

249revcrslån 105 78. 3 633740certifikat.
35 734 50 625upplåning 18874Total

UTLÅNINGEN
Långfristig

075nyutlåning 389 14627 54. 36 107utestående 962 32 005kreditstock 17.

SPABO

Från ha varit finansbolag ombildades SPABO år 1985 till kreditak-att ett ett
tiebolag. dotterbolagBolaget till Sparbankernasär Bank och förvaltas som

framgått SPINTAB. Också för SPABO sker den lokala föran-ovan av
kringen sparbankerna. Aktiekapitalet uppgick vid utgången årgenom av
1987 till milj.15 kr. och reservfonden till 3 milj. kr.

SPABO har till långfristigauppgift lämna krediter till finansieringatt av
bostadsrätter i samband med köp och försäljning ombildandesamt av
hyresrätt till bostadsrätt.

Upplåningen sker marknaden och i huvudsaköppna mot revers.
Obligationsupplåning förekommer inte.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

reverslån 844 1 829 2 299. förlagslån 15 15 15. garantifondsbevis 50 50 50.
Total upplåning 909 l 894 2 364

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 292 067l 664. uteståendekreditstock 952 948l 2 510.
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BOFAB BOFABSvensk Bostadsfinansiering Aktiebolag

Sveriges kredit-år dåvarande postbanken ochBOFAB bildades 1971 av
då affärsbankerår ombildades bolaget, samtligabank. Redan 1973 utom

år överlätgick delägare. I slutet 1987Sparbankernas Bank in avsom
Götabanken ochtill S-E-Banken, Handelsbanken,PKbanken sina aktier

påår verksamhetenunder 1988 avvecklatWermlandsbanken. BOFAB har
bolagetså lånestocken kvarvarande aktieägaredelat mellansätt att men

finns kvar juridisksom person.

Fastighetsfinansiering ABBanco

firmaår stad Bolagetsgrundades 1909 med StockholmsBolaget ägare.som
ägarförhållandenaår 1987 harStockhoms Tomträttskassa. UnderABvar

%, Skånska51 Bankenoch Nordbankenändrats kassan ägs numera av
24 . härmed ändrades firman25 % % I sambandoch Skaraborgsbanken
år Fastighetsfi-Sedan 1988 heter företaget Bancotill Tomträttskassan AB.

nansiering AB.
utgången år milj. kr. ochvid 1987 till 75Aktiekapitalet uppgick av

milj.reservfonden till 17,7 kr.
år lån för finansieringfram till 1987 lämnaBolagets uppgift att avvar

Verksamheten be-ändamål fick tillgodose.Stockholms kommun varsom
Storstockholmsområdet. bolaget till huvudsakligNumera hargränsad till

någon begränsning krediter till finans-geografisk lämnauppgift att utan
affärsbyggnader bostadsrätter.iering bostads-, kontors- och samtav

förlagslån på denUpplåningen obligations-, ochhar skett genom revers-
marknaden.öppna

1987-12-311986-12-311985-12-31

UPPLÅNINGEN
Långfristig

5 314obligationslån 4 1922 548. 3 674reverslån 1 4811 997. 178förlagslån 28 28
Kortfristig

3 553reverslån 37369 1.
12 719upplåning 642 7 074Total 4

UTLÅNINGEN
973745 1nyutlåning 258 11. 12 8877 431uteståendekreditstock 5 121.

Sigab SIGABSvenska Intecknings Garanti AB

Svenskaår dotterbolag tillår sedan 1955SIGAB bildades 1869 och är ett
år milj.utgången 1987 till 51uppgick vidHandelsbanken. Aktiekapitalet av

milj. kr.kr. och reservfonden till 18
småhusfastighetsbelåning för finansieringlångfristigSIGAB bedriver av
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flerbostadshusoch kontors- affärsfastigheter.och årSedan 1986 be-samt
lånar bolaget bostadsrätter.även Upplåningen sker genom utgivande av
obligationer och Sedan SIGAB i februari 1985 börjademot emitterarevers.
löpande femåriga bostadsobligationer, har upplåning imot stort settrevers
upphört. Under år 1986 började SIGAB anskaffa medel utgivninggenom av
certifikat för finansiering byggnadskreditgivning.av

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 6 048 10 124 12 173. reverslån 3 804 3 293 2 858. förlagslån 11 7 4.
Kortfristig
certifikat 206 493.

upplåningTotal 9 863 13630 15528

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 1621 4 432 2 786. uteståendekreditstock 10298 14 136 16414.

Göteborgs Inteckningsgaranti AB Gigab GIGAB

GIGAB grundades år 1869 och ingår i G0taGruppen. Aktiekapitaletnu
uppgick utgångenvid år 1987 till 22 milj. kr. och reservfonden till milj.7av
kr.

GIGAB har huvudsaklig uppgift långfristiga krediter till fi-attsom ge
nansiering bostads-, kontors- och affärsbyggnader bostadsrätter ochav samt
jordbruksfastigheter.

Upplåningen sker huvudsakligen obligationslân på den öppnagenom
marknaden.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 2 440 5 002 6 815, reverslån 2 387 1 844 5 163. förlagslån 6 5 5.
Kortfristig
certifikat 200 165 1 813. tillfällig upplåning 75 340. -

Total upplåning 5 108 7 356 13 796

UTLÅNINGEN
nyutlåning 806 2 365 2 285. uteståendekreditstock 5 265 7 504 14221.
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Svensk Fastighetskredit AB SFK

Skandinaviskaår helägt dotterbolag tillSFK bildades 1961. Bolaget är ett
Öst-med Bohusbanken ochhar samarbetsavtalEnskilda Banken. Bolaget

utgången år 140vid 1987 tillEnskilda Aktiekapitalet uppgickBank.göta av
milj. reservfonden till 28 milj. kr.kr. och

långfristiga krediter för finansieringuppgift lämnaSFK har att avsom
år beviljar SFK1986affärsfastigheter. Fr.bostads-, kontors- och o. m.

två vilande dotterbolag,också bostadsrättslån. har helägdaSFK numera— —
nedanVillakredit. Siffrornabostadsråttsfinansiering och SvenskSvensk

koncernen.avser
utgivande obligationerUpplåningen huvudsakligensker mengenom av

reverslån förlagslån förekommer.ochäven

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 7 843 13682 17 371. reverslån 6 125 5 565 5 080. förlagslån 25 18 15.
Kortfristig

certifikat 950962 2.
Total upplåning 13993 20 227 25 416

UTLÅNINGEN
nyutlåning 2 220 7 422 7 466. uteståendekreditstock 14 742 21 188 27 359.

PKkredit AB

PKbanken.dotterbolag tillår och helägtPKkredit bildades 1978 är ett
70 ochutgången år 1987 till milj. kr.Aktiekapitalet uppgick vid reserv-av

fonden till 200 milj. kr.
för finansieringlångfristiga krediterPKkredit har uppgift att avsom ge
bostadsrätter.jordbruksfastigheterbostads-, kontors—, affärs- och samt

emissionerlöpandeUpplåningen fr. april 1986 heltsker avgenomo. m.
femåriga bostadsobligationer.

1987-12-311985-12-31 1986-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 044 5 230 8 3981. reverslån 2 292 2 419 2 070.
Kortfristig

90certifikat --.
Total upplåning 336 7 649 104683

UTLÅNINGEN
Långfristig

3 393nyutlåning 949 3 912. utestående 663 10 835kreditstock 3 908 7.
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Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB

SBAB biladades i december 1984 och helägt Aktiekapitaletär staten.av
uppgick vid utgången år till 50 milj.1987 kr. och reservfonden värdereg-av
leringsreserven till 166 milj. kr.

SBAB har uppgift med hjälp bostadsverkets tillhanda-attsom av organ
hålla lånstatliga för eller innehållerombyggnad hus bostads-ny- av som
lägenheter sådanaoch lokaler för boendeservice betjänar bostads-ettsom
område för sådanaförvärv hus i vissa fall.samt av

Upplåningen sker främst obligationslån. Bostadsstyrelsen ochgenom
länsbostadsnämnden utlåningen.handhar I 198788:115 har emeller-prop.
tid föreslagits bl. SBAB i fortsättningen självt skall handha utbe-atta.
talning avisering SBAB-lånoch förvaltningen deövertasamt ute-av av
stående lånestockarna.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 7 066 990 89714 21.
Kortfristig

obligationslân 36 39.
upplåningTotal 7 066 15026 21 936

UTLÅNING
Långfristig

nyutlåning 3 241 8 494 9 045. uteståendekreditstock 3 241 11 604 20 445.

Agro Kredit AB

KreditAgro bildades år 1981 och helägt dotterbolag tillär Agro Finansett
AB i sin Föreningsbankernasägs Bank. Aktiekapitalet uppgicktursom av
vid utgången år 1987 till 25 milj. kr. och reservfonden till 0,65 milj. kr.av
Bolaget förvaltas FinansAgro AB.av

Agro Kredits verksamhet huvudsakligen inriktad på lång-är lämnaatt
fristiga krediter för finansiering bostadsfastigheter kontors-ävenav men av
och affärsfastigheter bostadsrätter.samt

Bolagets upplåning har tidigare skett årsedan 1985 ävenmot revers men
löpande obligationsemissioner. Obligationsupplåningen svarade vidgenom

utgången år 1986 för drygt 60 % den totala upplåningen.av av
Utlåningen hänförde sig tidigare främst till finansiering ägarbyten ochav

ombyggnationer i äldre fastigheter statlig kreditgivning, sedanutan men
den prioriterade obligationsmarknaden upphört lämnar lånbolaget tilläven

hus med statliga lån.nya
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1987-12-311985-12-31 1986-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 588449 2 723 4. reverslån 229 991l 595 l. förlagslån 25 2426.
Kortfristig

obligationslån 11 1. reverslån 223139 341. förlagslån 1 1l. 361certifikat - -.
upplåning 189Total 2 4 320 6211

UTLÅNINGEN
nyutlåning 911524 2 472 1. utestående 408 8 470kreditstock 2 196 4.

8.2.6.2 Näringslivsinstituten

medfördefrån början 1960-taletAP-fondens tillkomst och starka tillväxt av
ökad be-särskilt näringslivssektorn fickmellanhandsinstituten inomatt en

institutens bildande hartydelse den svenska kreditmarknaden. Flera av
frånUtlåningen AP-fondendirekt samband med AP-fondens tillkomst.ett

obligationsemissioner skalltill företag, vilkas kapitalbehov för litet förär att
dessaifråga, sålunda utsträckning förmedlingkomma sker i stor genom av

ändamål, exempelvis förNågra lån för speciellainstitut. institutenav ger
investerings-exportkrediter för toppfinansieringrefinansiering eller avav

Även långivaren till in-AP-fonden varit den dominerandeobjekt. om
upplåning AP-fonden ökat istituten under år institutens utanförhar senare

omfattning.
omfattandebedriverMellanhandsinstituten inom näringslivssektorn en

utestående år uppgicksammanlagda krediter 1987verksamhet. Institutens
Verksamhetsområdena utsträckning olikatill idrygt 80 miljarder kr. är stor

för instituten.
huvudbetänkande Kapitalmarkna-Kapitalmarknadsutredningen i sitttog

SOU 1978:11 näringslivsinstitutens verk-den i svensk ekonomi bl.upp a.
verksamhetsområden konstate-samhet och funktion. Vad gäller institutens

uppgifter ochrelativt specialiseraderade utredningen instituten tilldelatsatt
omfattning.instituten förekom endast i ringadärför konkurrens mellanatt
på kapital-decentralisering kreditbeslutenEn konsekvent genomförd av

utredningen, institutens verksamhetsom-marknaden förutsatte enligt att
mel-råden så kunde konkurrera. Inrättandetsammanföll institutenatt av
frånmedfört besluten decentraliseratslanhandsinstituten hade därför att

fått finans-låntagarna flera alternativ vid valetAP-fonden, inte att avmen
på frånvaroniärer. särskilt konkurrens mellan deUtredningen pekade av

institut, långfristiga krediter konventionellförmedlade näm-natur,som av
ligen Lantbrukskredit. Lantbrukskredits kreditgivningIndustrikredit och
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föranledde kritik utredningen. Det framhölls institutet i betydandeattav
utsträckning lån till företag bort ståndi själva pågett länatt tasom vara upp
obligationsmarknaden. Vidare framstod institutets specialisering på endaen
bransch för utredningen mindre funktionell.som

Mot bakgrund det sagda övervägde utredningen för skapa bättreattav v
förutsättningar för konkurrens föreslå inrättande institut ochatt attav nya—
vidga Lantbrukskredits kreditgivning till andra låntagarkategorieräven än
dem har anknytning till skogs- jordbrukssektorn.och Utredningensom
stannade emellertid för endast förorda instituten skulle efteratt strävaatt

minskad specialisering och Lantbrukskredits verksamhetsområdeen att
skulle breddas längre sikt.

l anledning utredningens synpunkter anförde departementschefen iav
1978792165 följande.prop.

De särdrag mellanhandsinstituten deras karaktär framför alltärsom ger
kapitalanskaffningssättet och kreditgivningens frånTill skillnadnatur.
bankerna skaffar instituten inte inlåning.kapital huvud-Dengenom
sakliga kapitalkällan i stället de övriga kreditinstituten dåär och framför
allt AP-fonden. AP-fondens organisation frånförutsätter bortsett-
AP-fondens möjlighet placera direkt i industriobligationeratt att-
fondens kapitalutbud kanaliseras mellanhandsinstituten. Be-genom
teckningen mellanhandsinstitut har valts med hänsyn till den viktiga
uppgift instituten sålunda har. Viss kritik har dennariktats be-mot
teckning jag har inte någonfunnit lämpligare. Mellanhandsin-men
stitutens kreditgivning huvudsakligen inriktad näringslivet-är att ge
särskilt de företag inte själva kan utnyttja obligationsmarknadensom -
långfristiga tidsbundna lån med fast Lånen har ofta karaktärränta. av
avlyft bankkrediter. Bankernas kreditgivning däremot, i varje fallärav
formellt kortfristig Enligt min mening saknas anledningsett, natur.av

förändra mellanhandinstitutens allmänna karaktär och funktion. Jagatt
kan inte dela utredningens uppfattning mellanhandsinstituten böratt
öka sitt risktagande. Gränsen bankernas verksamhet börmot upp-
rätthållas i framtiden. hindraräven Detta dock inte mellanhandsin-att
stituten. såsom fallet, i vissär utsträckning skall kunnaävennu upp-

påträda den kortfristiga kapitalmarknaden. delar utredningensJagmer
uppfattning instituten såvitt möjligt bör ha brett verksamhetsom-att ett
råde. Av bl. effektivitetshänsyn det låntagarnaangelägetär ävenatta.
på denna del kapitalmarknaden har möjligheter få sina investe-attav
ringsprojekt prövade flera varandra oberoende kreditbedömare.av av
Emellertid har, utredningen påpekat, specialisering visat sig ända-som
målsenlig frågai vissa former långsiktig kreditgivning.om av

Som exempel på ändamålsenlig specialisering nämnde departementschefen
exportkreditfinansieringen, fartygsfinansieringen långfristigaoch den kre-
ditgivningen till enskilda jordbrukare.

På marknaden fanns utgångenvid år 1987 tio verksamma närings-av
livsinstitut, nämligen Landshypotek och Svenska Skeppshypotekskassan

kreditaktiebolagen Lantbrukskredit AB. Sparbankernas Jordbruks-samt
kreditaktiebolag. Agro Jordbrukskredit AB, AB Industrikredit, Företag-
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skapital AB, Sveriges Investeringsbank Exportkredit AB ochAB, Svensk
Näringslivskredit AB.

I likhet med bostadssektorn har jordbrukets tillgång på kapital haft hög
prioritet. Obligationer utgivna hypoteksbanken sålundahar räknatsav som
prioriterade placeringar. Hypoteksbankens obligationsemissioner styrdes

år årliga1985 riksbanken.t.o.m. sattesav ramar som av
Ramar för upplåning på den inhemska kapitalmarknaden för andrasattes

företags- och kommunfinansierande institut efter informella kontakter med
riksbanken. Av betalningsbalansskäl ställde riksbanken från år 1974 i Ökan-
de utsträckning påkrav upplåning utomlands, villkor lånför på densom
svenska marknaden i samband med utövandet emissionkontrollen. Iav
samband med åravregleringen 1985 har dessa institut fåttäven friareen
ställning.

Det företagsfinansierande institutet Svensk Exportkredit SEKAB har
varit hänvisat finansiera sin verksamhet huvudsakligen upplåningatt genom
på de utländska kapitalmarknaderna. Riksbanken har dock medgivit SEK

emittera förlagslån på den svenskaatt marknaden i den utsträckning som
erfordrades för kapitaltäckningskravet.

Nedan följer genomgång institutens utlåningsverksam-ochen av upp-
heter.

Landshypotek

Som framgått under avsnitt 8.2.4.1 bildades landshypoteksorganisationen
årredan består1861 och centralt hypoteksbanken, och lands-ettav organ,

hypoteksföreningar, vilka tillsammans hypoteksbanken.äger Vidare har
framgått hypoteksbankens uppgift långfristig upplåningäratt att genom
anskaffa medel för utlåning till föreningarna, vilka i sin och inomtur, var en
sitt geografiskt område,avgränsade långfristigalämnar lån för jordbruks-,
skogsbruks- trädgårdsnäringsändamål.och Hypoteksbanken har näraett
samarbete med Lantbrukskredit AB.

utgångenVid år 1987 uppgick bankens fonder reservfond tillav egna
417 milj. kr. Föreningarnas reservfonder uppgick sammanlagt till 423 milj.
kr. Hypoteksbankens upplåning har tidigare skett huvudsakligen genom
obligationslån från kreditmarknadsinstitut. Sedan år upplåningen1984 sker

obligationer på marknadenöppna och, i obetydlig utsträckning,mot änom
kapitalmarknadsreverser. Upplåning upphörde imot emellertidmot revers

början år 1985 och upplåning löpande emissionerersattesav av genom av
femåriga obligationer. De upplånade medlen fördelas bland hypoteksför-
eningarna efter visst kvotförhållande.ett
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1987-12-311986-12-311985-12-31

UPPLÅNINGEN
Långfristig

69117822 17obligationslån 15856. 039100 002 1reverslån 1 1.
Kortfristig

0,1 1upplåning 17,7tillfällig.
73118824,1 18upplåning 16973,7Total

UTLÅNINGEN
Långfristig

3692 227 2 411 1nyutlânig. 19 596922 18855uteståendekreditstock 16.till föreningarna

Lantbrukskredit AB

år då Lantbruksnâringarnasfick nuvarande organisation 1980,Bolaget sin
Sekundärkredit fusionera-Primärkredit och Lantbruksnäringarnas ABAB

årdes. institut tillkom 1964.Dessa
åruppgick vid utgången 1987 tillAktiekapitalet i Lantbrukskredit AB av

milj. reservfonden till 5,5 milj. kr. Aktierna till 50 %20 kr. och ägs av
Kooperativa30 % Lantbrukarnas Riksförbund, 10 % För-staten, avav

bundet och 10 % enskild handel och industri.av
Administrationen bolaget handhas hypoteksbanken.avav

långfristiga lånhar till huvudsaklig uppgift till finansieringBolaget att ge
distributionnäringsföretag vilkas verksamhet förädling elleravser avav

frånprodukter jordbruket, skogsbruket och binäringar.
Upplåningen hos AP-fondenhar i huvudsak skett ävenmot menrevers

förlagslån förekommer.

1987-12-311985-12-31 1986-12-31

UPPLÅNINGEN
Långfristig

reverslån 2 386 2 171 1 867. 13förlagslån 22 16.
7Kortfristig -

880Total upplåning 2 408 2 194 1

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 13287 142. utestående 350 2 000kreditstock 2 529 2.

Sparbankernas Jordbrukskreditaktiebolag

årordbrukskreditaktiebolag bildades 1954 och helägtSparbankernas J är ett
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dotterbolag till Sparbankernas Bank. Som framgått förvaltas bolagetovan
SPINTAB. Aktiekapitalet uppgick vid utgången år 1987 till 20 milj.av av

kr. och reservfonden till 4 milj. kr.
Bolaget har till uppgift lämna långfristiga krediter till finansieringatt av

lantbruk förädlingsindustri med anknytningnära till lantbrukssektorn.samt
Upplåningen sker i huvudsak på den marknaden.öppnamot revers

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 115 113 110. revcrslån 0911 5721 1 799. garantifondbevis 25 25 25.
upplåningTotal 2311 1 710 9341

UTLÅNINGEN
nyutlåning 551 571 234. uteståendekreditstock 2571 1 784 1 909.

Agro Jordbrukskredit AB

Agro Jordbrukskredit AB började sin verksamhet i oktober 1985 och är ett
helägt dotterbolag till Agro Finans AB. Aktiekapitalet uppgick vid ut-
gången år 1987 till 15 milj. kr. och reservfonden till 12 milj. kr. Bolagetav
förvaltas Agro Finans.av

Agro Jordbrukskredit AB har till uppgift långfristigalämna krediteratt
till jordbruksnäringen. Krediterna lån med bunden långochräntages som
amorteringstid.

Upplåningen sker huvudsakligen mot revers.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

reverslån 270 788 808. förlagslån 5 5 10.
Kortfristig

reverslån 15 42.
upplåningTotal 275 808 860

UTLÅNINGEN
nyutlåning 205 609 207. uteståendekreditstock 205 814 0211.

AB Industrikredit

AB Industrikredit årbildades 1934 och till hälftenägs och tillstatenav
hälften affärsbankerna.av
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Aktiekapitalet utgångenuppgick vid år 1987 till 80 milj. ochkr.av
reservfonden till 16 milj. kr.

Industrikredit långfristigaAB har till uppgift lån för finansieringatt ge av
små och medelstora företag.

Upplåningen skedde tidigare förlagslånoch i huvudsak hosmot revers-
AP-fonden. Från våren upplåningen1986 har helt skettnästan genom
utgivande obligationer och företagscertifikat.av

Utlåningen sker i huvudsak pantbrev i fastigheter icke bostadsfastig-mot
heter och företagshypoteksbrev. Tidigare förekom utlåningfrämst tillmot
den renodlade På årindustrin. har verksamheten inriktats påävensenare
handels- och servicenäringarna förvaltning kommersiella fastig-samt av
heter, främst industrifastigheter.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÃNINGEN
Långfristig

obligationslån 2 290 3 479. reverslån 13701 12319 10572. förlagslån 381 342 319.
Kortfristig
certifikat 525 638.

upplåningTotal 14082 15476 15008

UTLÅNINGEN
nyutlåning 2 628 3 248 2 094. utståendekreditstock 43014 16068 15939.

Företagskapital AB

Företagskapital AB inledde sin verksamhet år 1973. Aktiekapitalet uppgick
utgångenvid år 1987 till 20 milj. kr. vilket och affärsbankernastatenav av

vardera hälften. Reservfonden uppgick till 4 milj. kr.satsat
Verksamheten bedrevs ursprungligen med hjälp ledning och personal iav

Industrikredit årAB. Sedan 1978 har Företagskapital förvaltning.AB egen
Bolagets uppgift medverka vid finansiering mindreär och medel-att av

företag. Detta sker institutet förvärvar minoritetsposterstora attgenom av
aktier eller liknande rättigheter. Institutet kan lämna krediter elleräven
ikläda sig garantiförbindelser. Företagskapital AB jämte Sveriges In-är
vesteringsbank AB det enda kreditaktiebolag får förvärva aktier ochsom
andelar i finansieringssyfte.

utgången årVid 1986 uppgick bolagets totala inklusiveav engagemang
aktier och konvertibla skuldebrev till 36,6 milj. kr. All finansiering iär
princip riskkapitaltyp. Bolagets ocksåomfattar k.av engagemang s. ven
cap-satsningar i högteknologiska företag, k. högrisksatsningar.s.
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1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

upplåning i SEK 6,0 -. uppl. i utl. valuta 1,5 1,4 1,1.
upplåningTotal 7,5 1,4 1,1

PLACERINGAR
Långfristiga

aktier 13 12,4 15,2. konvertibla lån 7,7 10,0 5,7. lånövriga 8,6 10.0 7,1.

Sveriges Investeringsbank AB

Som komplement till redan existerande årinstitut bildades 1967 Sverigesett
Investeringsbank prop.AB, helägt kreditaktiebolagär ett statensom av
1967:56. Aktiekapitalet uppgick utgången årvid 1987 till 170 milj. kr.1av
och reservfonden till 315 milj. kr.

Investeringsbankens huvudsakliga uppgift krediter och garantierär att ge
Äventill relativt och riskbetonade projekt inom näringslivet. exportfi-stora

nansiering ingår sedan början 1970-talet i bankens verksamhet. Under deav
åren har Investeringsbanken ökat sina i ochstörresenare engagemang mer

etablerade företag jämfört med dåtidigare, banken företrädesvis gjorde
risksatsningar i högteknologiska företag. utgången årVid 1987 ban-av var
ken delägare i 27 företag och potentiell delägare i 6 bolag kon-genom

lån.vertibla
Bankens förvärv aktier och andelar åruppgick 1987 till 238 milj. kr.av

26 milj. årkr. 1985. Bankens sammanlagda uppgick vidmot engagemang
utgången 1987 till 410 milj. kr.av

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

upplåning i SEK 2 881 2 999 2 470. upplåning i utl valuta 3291 1 105 403.
Kortfristig

upplåning i SEK 747 3531. upplåning i utl valuta 905 7791.
Total upplåning 4 210 5 756 6 005

UTLÅNINGEN
nyutlåning 2 001 2 992 2 700. uteståendekreditstock 5 847 7 467 7 753.

SvenskAB exportkredit SEK

SEK, årbildades 1962, till hälftenägs och till hälftenstatensom av av
affärsbankerna. Aktiekapitalet uppgick vid utgången år till 700 milj.1987av
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kr. och reservfonden till 52,5 milj. kr.
SEK specialinstitut med uppgift lämna exportkrediter. Krediter-är ett att
uppgår till fåbelopp och relativt till antalet.ärstorana

Upplåningen inleddes år år1965 och begränsades 1971 i huvudsakt.0.m.
reverslåntill i AP-fonden. Från år 1972 har andra institutioner lämnatäven

lån Till följd årSveriges betalningsbalansläge introduceradesmot revers. av
1975 finansieringsformer Dåför SEK. inleddes omfattandenya upp-en
låning i utlandet.

SEK:s kreditgivning till delen refinansiering svenkautgörs större avav
krediter till utländska köpare. När SEK bildades bedrevs verk-exportörers

Årsamheten helt kommersiella villkor. 1977 tillsattes den k. export-s.
kreditutredningen med uppgift finansieringssystemet vidprövaatt om ex-

kunde förbättras för svenska företag ökade möjligheterport att attge
påkonkurrera i huvudsak villkor utländska företag i frågasamma som om

krediter vid Ett resultat utredningens arbete SEK år 1978export. attav var
fick i uppdrag handha det svenska exportkreditstödet. samband där-Iatt
med delades denSEK:s verksamhet ursprungligai marknadssektorupp en
verksamheten och statsstödd 1970-talet och börjansektor. I slutet ien av av
1980-talet låg räntenivån för de långt under nivån påstatsstödda krediterna
marknadsräntorna, vilket fick till följd statsstödda sektorn drastisktdenatt
expanderade medan marknadssektorn praktiskt inte existerade. I takttaget
med för de statsstödda krediterna ikommit takt med mark-räntornaatt
nadsräntorna har kunnat expandera medanmarknadssektorn stats-man
sektorn minskat.

Krediterna låntagar-har ofta karaktären avlyft bankkrediter. Blandav av
dominerade årtidigare Sedan 1986 minskar denna del snabbt ochna varven.

krediterna vanlig kapitalvaruexport.avser nu

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

upplåning marknads sektor 3 151 8 186 11 915. upplåning statsstödd sektor 25 602 23 120 21 527. förlagslån marknads sektor 200 200 200. förlagslån statsstödd sektor 600 506 371.
Kortfristig

upplåning markads sektor 7631 2 997 7 827. upplåning statsstödd sektor 4 567 6104 3 796. förlagslån marknads sektor - - -. förlagslån statsstödd sektor 10 94 134.
Total upplåning 35 893 39 713 45 770

UTLÅNINGEN
nyutlåning. utestående kreditstock mark-.nadssektor 4 093 7 847 12 513

utestående kreditstock stats-
stödd sektor 28 838 25 161 20 938
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Svenska skeppshypotekskassan

år för1929skeppshypotekskassanframgått tillkom SvenskaSom attovan
Somlångfristiga krediter.anskaffarederiernas möjligheterförbättra att

vidreservfond,kapitalockså framgått kassansutgörs ut-eget somav en
milj. kr.gången år uppgick till 2021987av

långfristig karaktär,lån, huvudsakligenuppgift lämnaKassans är att av
årlån. 1988för sådana Fr.0.mgarantisvenska rederiföretag eller lämnatill

uteståen-mindre skeppsfartenLånenämndens för denövertagithar kassan
långivning har upphört.de lån och Lånenämndens

obligationerUpplåningen främst utgivning ävensker mengenom av
reversuppläning förekommer.

löptidvadlika villkorUpplåningen utlåningen sker i principoch avser
räntesättning.och

1987-12-311986-12-311985-12-31

UPPLÅNlNGEN
Långfristig

880082obligationslån 396 11. 459507reverslån 96.
Kortfristig

300upplåning 99 75tillfällig.
639664 1upplåning l 591 1Total

UTLÅNINGEN
307490nyutlåning. 7191716 1 661uteståendekreditstock 1.

8.2.6.3 Kommuninstituten

långfristigasjälva ombesörjer sintill delMedan de kommunernastörre stor
medellånamöjligheterde mindre kommunernaupplåning, saknar att upp

kreditgivning till kommunerlångfristigpå obligationsmarknaden. För var
Kommunkreditverksamma;utgången år kommuninstitutvid 1987 treav

kommunfinansieringsFöreningsbankensKommunlåneinstitut ochABAB,
AB.

årfram till 1982,utlåningsökninghaft relativtEfter haatt ex-svagen
iåren 1983-1984utlåning kraftigt underkommuninstitutenspanderade sam-

på organise-upplåning denförmed instituten vidgadeband att gavs ramar
åretår 1985. Sedan detöka underUtlåningen fortsatterade marknaden. att

på såväl organiseradeupplåna medel denfår frittkommuninstituten som
organiserade marknaden.icke

Kommunkredit AB

till Sparban-är dotterbolagbildades 1962 helägtKommunkredit AB ettsom
År så kommunför-Svenska1963 vidgades ägarkretsenkernas Bank. att
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bundet förvärvade fyra och Landstingsförbundet tvåprocent procent av
aktierna. Aktiekapitalet uppgick utgångenvid 1987 till 50 milj. kr.av

Bolaget har till uppgift lämna och förmedla oprioriterade lån tillatt
kommuner, kommunalförbund och andra kommunala samfälligheter samt -

borgen sådan samfällighet till juridiskamot av personer.-
Som ingår Kommunkredit AB i SpintabGruppen ochsagts bolagetsovan

administration handhas SPINTAB. Den lokala kontakten med låntagar-av
sköts i utsträckning sparbankerna.storna av

Upplåningen sker utgivning obligationer och påmotgenom av revers
Ävenmarknaden.öppna förlagsupplåningviss förekommer.

1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån 9171 1 729 6231. reverslån 4 003 5 895 5 731. förlagslån 4 3 3. utl. valuta 504 419 334.
Kortfristig

reverslån 900 1 176.
upplåningTotal 6 428 8 946 2447

UTLÅNINGEN
nyutlåning 1 864 3 597 5581. uteståendekreditstock 5 73 7 285 7 305.

Kommunlåneinstitutet AB

Kommunlåneinstitutet bildades årAB 1964. Aktiekapitalet uppgick vid
utgången år till1987 25 milj. kr. och reservfonden till 5 milj. kr. PKban-av
ken sedan slutet åräger 1987 aktierna till 100 °o.av

Bolaget uppbyggt på i huvudsakär Kommunkredit AB.sättsamma som
De lokala kontakterna med låntagarna handhas till övervägande delen av
ägarbanken.

Kommunlåneinstitutets huvudsakliga uppgift lämna krediter delsär att
till kommuner och dels kommunborgen till juridiskamot personer.— —

Upplåningen sker främst obligationslån på den marknaden.öppnagenom
Även reversupplåning förekommer.
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1985-12-31 1986-12-31 1987-12-31
UPPLÅNINGEN
Långfristig

obligationslån SEK 3 949 0466 0016. reverslån SEK 690 627 598. utl. valuta 375 303 342.
Kortfristig

reverslån 267 1 021 467.
Total upplåning 5 281 7 997 7 408

UTLÅNINGEN
Långfristig

nyutlåning 1 642 2 796 101. uteståendekreditstock 5 042 7 357 6 972.
Kortfristig

uteståendekreditstock 263 561 441.

Föreningsbankens kommunfinansierings AB

Bolaget Föreningsbankernas Bank och har aktiekapital på 20 milj.ägs ettav
kr. Verksamheten startade årethösten 1986. Under första utlånades milj.15
kr.

överväganden förslagl8.3 och

8.3.1 Finansieringsverksamhet
Kännetecknande för alla de företag beskrivits de sigär ägnarattsom nu
någon form finansieringsverksamhet. KML, översiktligt beskrivits iav som
kap. kommer definiera alla de olika verksamheter skall omfattasatt som

lagen. Finansieringsverksamheten kommer naturliga skäl denattav av vara
centrala. Kommittén i detta avsnitt diskutera hurmest attavser en ny

finansieringsverksamhetsdefinition bör utformad.vara

8.3.1.1 gällande definitionNu

I finansieringsbolagskommitténs FBK betänkande Finansieringsbolag
SOU 1977:97, bestämdes den föreslagna tillämpningsområde pålagens
följande sätt:

fleraföreslagit198788:149redanDet iregeringen attskall anmärkas avatt prop.
Riks-avsnitt 8.1.3.med förtur,skall genomförasi denna delkommitténs förslag se
kraftträdde iñnansbolagslagenpropositionen och denantagithardagen nyanumera

juli 1988.den 1
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Denna lag tillämpning pä näringsverksamhetäger verksamhetenom
helt eller huvudsakligen består i lämna kredit eller i syfteatt att, att

medverka till finansiering, förvärva fordringar eller upplåta egendom
till nyttjande,

betydandeär omfattning eller bedrives aktiebolag i vilketav mera av
bank eller banks dotterbolag aktier.äger

Lagen dock inte sådanär tillämplig verksamhet som
tillgodoser finansieringsbehov endast inom mindre eller särskilden

näringsidkare och för vilken medel anskaffas från allmänheten,grupp
grund föremållag för bankinspektionens tillsynär ellerav annan

med stöd särskild sådanföreskrift i frånlag befriad inspektionensärav
tillsyn, eller

i lagen 1949:722 pantlånerörelse.avses om

FBK föreslog alltså förutsättning för tillämpningen verksam-att atten var
heten hell eller huvudsakligen bestod i lämna krediter elleratt av annan
finansieringsverksamhet. När det gällde bestämma verksamhetenatt om var
den huvudsakliga borde enligt FBK verksamhetens andel i företagets ba-
Iansomslutning tillmätas avgörande betydelse. uteståendeNär krediter, för-
värvade fordringar och leasingobjekt utgjorde 50 % företagetsänmer av
totala tillgångar borde verksamheten betraktas huvudsaklig för före-som

såledesoch lagen tillämplig. Man sade sig medvetentaget attvara vara om
besvärliga problem sannolikt kunde uppkomma med blandade företag, där
kreditgivning kombinerad med kreditförmedling, förvaltning värde-var av

eller fastigheter. FBK underströk riksbanken och bankinspektio-attpapper
borde följa utvecklingen. Om kreditgivning mellan företag fort-nen noga

eller serie finansinstitutväxa utanför lagens tillämpningsområdesatte att en
blev betydelse fick enligt FBK ställning till den kommittén valdatasav ny av
avgränsningen.

Två FBK:s framförde i särskilt yttrande kritik bl.experter ettav mota.
begränsningen kreditgivningsverksamheten skulle företagets hu-att vara
vudsakliga verksamhet. Detta möjliggjorde enligt omfattan-experterna att
de finansieringsverksamhet kunde ställas utanför lagen den kom-attgenom
binerades med verksamhet omfattning.ännu Det bordestörreannan av
enligt yttrandet tillräckligt finansieringsverksamheten utgjordeattvara en
väsentlig del den totala verksamheten.av

FBK diskuterade också frågan varje finansieringsföretag, oberoendeom
dess storlek, skulle omfattas särskild lagstiftnings bestämmelser.av av en

Man fann därvid det väsentligt åtskillnad mellan bankägdagöra ochatt en
icke bankägda företag. Men tillhänsyn det speciella koncernförhållande,

uppstår bank till finansieringsföretagnär är ägare fann FBK detettsom en
lämpligt varje finansieringsföretag, där bank helt eller delvisattvara - -

ingår skulle omfattas lagstiftningen. Omägare, däremot den rörelse,som av
icke bankägt finansieringsföretag bedrev obetydlig, tjänade detettsom var

enligt FBK inte någonsig konkurrensneutralitetnämnvärt eller någotvare
kreditpolitiskt intresse sådanttvinga företag under lagstiftningen.att ett
Det skulle bli betungandeäven för tillsynsmyndigheten och inkräkta mer
väsentliga uppgifter tillsyn småmängd mycket företag.öva överatt en
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det enligt FBKbegränsad, bordemåste, blitillsynenEftersom nyttan av
uppgift.med dennatillsynsmyndighetenundvikas belastaatt

önskemålet borde omfatta allalagenmellanSom kompromiss atten
omfattande regle-önskemålet alltförundvikafinansieringsföretag och att en

finansieringsföretagföreslå omfattalagen skulleville FBKringsapparat att
med mindre balans-milj.10 kr. Företagbalansomslutning översteg envars

finansieringsverksamhetbedrivasåledes få fortsättaomslutning skulle att
samtidigt be-ville dockbestämmelser. FBKlagstiftningensoberoende av

Möjlig-någotanvändas steltfick sätt.storleksgräns intedennatona att
mindremedlåta omfatta företagbåde lagenmåste finnasheter att en
kundeDetomslutning.företag medbalansomslutning och undanta större

fixeradjust med hänsyn tillvissa företag,nämligen inte uteslutas att en
mindre delar.i flerasplittra verksamhetenväljastorleksgräns, skulle att upp

prövningvid sinmöjlighetborde därför haTillsynsmyndigheten att omav
koncernförhållandenbeaktabestämmelserföretag föll inom lagens ävenett

någonföreslå absolutintebakgrund ville FBKliknande. Mot dennaeller att
skulle införas i lagtexten.storleksgräns

avgränsningkritik FBKzsriktades vissremissbehandlingenUnder mot av
besvärligabefarade gräns-tillämpningsområdet. Riksbanksfullmäktige att

Bankinspektio-ändå kommitténs förslag.uppstå tillstyrktefall kunde men
finansierings-begränsningeninteansåg det borde övervägas attatt omnen

verksamhethuvudsakligaellerföretagets helaskulleverksamheten vara
finan-tillämpningansåg skulle närutgå. lagenInspektionen ägaborde att

vid sidan företagetssjälvständigt syftehadesieringsverksamheten ett av
finansierings-ansåg inspektionenmed FBKverksamhet. I likhetövriga att

hållas utanför lagen.bordebetydande omfattningverksamhet mindreav
ba-enligt inspektionengränsdragningen bordeförriktmärkte tasSom en

milj. kr.lansomslutning 25
tvådekritikframfördeföreningFinansieringsföretagens somsamma

bestämmel-befarade den föreslagnaFöreningenFBK.inom attexperterna
verksam-huvudsakligvid sidanföretag,leda tillkunde att annansom avsen

för kanalisera dennai ställetåt kreditgivning,het ägnade sig att genom
dettaeffektivitetsjälva med densköta den sämrefinansbolag valde att som

innebära.skulleenligt föreningen
tillräckligttillämpningsområdet inteocksåriktadesKritik mot att var

tillämpnings-ansågNågra remissinstanseri förslaget.tydligt attavgränsat
branscherellerså verksamhetsgrenarvissaområdet bestämmasskulle att

också anmärkningendenbeskrivning riktades attundantogs. Mot FBK:s
borde fram-vilketfullständig,verksamhetsformer inteuppräkningen varav

lagtexten.av
viktigtdet197879:170Departementschefen menade i attatt varprop.

anförde vidare:så möjligt. Hantillämpningsområde klartlagens somangavs

sighuvudsakbeskrivning i lämparkommitténsJag att som enanser
finansierings-bör betecknasDennadefinition verksamheten. somav

enlighetbör ifinansieringsverksamhetbeskrivningenverksamhet. I av
näringsverksamhet.frågadetmed kommitténs förslag äratt omanges
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Därav följer enligt bokföringslagen 1976:125 företag driveratt som
finansieringsverksamhet bokföringsskyldigt.är I likhet med finansie-
ringsbolagskommittén jag endast finansieringsverksamhetattanser av
betydande omfattning i princip skall falla inom det lagreglerade om-
rådet. För detta talar bl. tillsyn praktiska skäl inteatt meda. en av
fullgod effektivitet kan ske alla de företagöver i eller mindresom mer
begränsad utsträckning åtsigägnar finansiering.extern

Departementschefen delade FBK:s uppfattning bankägda finansbolagatt
oberoende storlek skulle omfattas lagen. frågaI värdegränsenav av om
anförde han följande:

Till skillnad från kommittén jag bestämdatt värdegräns böranser en
finnas i lagen i fråga andra bankägdaän finansföretag.om Detta är avbetydelse inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. En värdegräns detgör
möjligt för de berörda finansföretagen själva bedömaatt derasnär
verksamhet sådanär omfattning den faller inomav att lagen. Med ensådan regel bör vidare mindre finansföretag,ett verksamhetvars stor-
leksmässigt närmar sig den gränsen, ha bättresatta möjlighet än enligt
kommitténs förslag i tid sigatt till lagen. Kommittén diskuteraranpassa
i motiven efter vilken måttstock det skall avgöras, verksamheten harom
betydande omfattning. I likhet med kommittén jag finansie-attanser
ringsverksamhetens balansomslutning kan användas för sådant ända-
mål. Med balansomslutning jag då värdet på tillgångarnamenar i ñnan-
sieringsverksamheten. Värdet bestäms med ledning företagets ba-avlansräkning. För undvika tillfälligaatt förändringaratt i balansomslut-
ningen lagenavgör skall tillämpas på visst företagom förordarett jag att
värdegränsen relateras till den genomsnittliga balansomslutningen för

längre tid, förslagsvis år. Omen företagtre inte harett drivit finansie-
ringsverksamhet så länge, bör balansomslutningen för tiden när verk-
samheten har förekommit bli avgörande. Bankinspektionen har före--slagit balansomslutningenatt avseende finansieringsverksamheten skall
uppgå till 25 milj. kr. för verksamhetenatt skall omfattas lagen. Deavmotiv, på vilka den mig förordade lagstiftningen bygger,av talar emel-
lertid för lagen skall omfattaatt sådan finansieringsverksamhet som avpraktiska skäl kan ställas under tillsyn och inte andra skäl börav
undantas. Kommitténs förslag med riktmärket vid balansomslutningen
10 milj. kr. enligtär min mening väl avvägt. Jag förordar därför att engenomsnittlig balansomslutning för finansieringsverksamheten på minst
10 milj. kr. utgör förutsättning för lagen blir tillämpligen att i fråga omandra bankägdaän finansföretag. Lagens tillämpningsområde bör i
fråga värdegränsen bestämmas såom enskilt företagatt ett inte genomorganisatoriska åtgärder kan bestämma, dess verksamhet skall liggaom
inom eller tillämpningsområdet.utom För förhindraatt organisato-att
riska förändringar får sådana effekter bör värderegeln kompletteras
med bestämmelse hänsynen skallatt tillom tas sammanlagda balans-
omslutningen finansieringsverksamheten i företagav mellan vilka det
finns nära samband. Detta kan fallet i koncernförhållandenvara eller

företagennär leds eller i huvudsakav samma ellersamma personer omvinsten företagens verksamhet heltav eller till betydande del skall
tillfalla eller i huvudsaksamma samma personer.

Departementschefen diskuterade också frågan finansbolag vid sidanom av
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ocksåfinansieringsverksamheten skulle kunna sig verksam-ägna annan
het. Något generellt förbud bedriva rörelse ville han därvid inteatt annan

FBK:s förslag fann han emellertid mindre lämpligt.se.

Om jämsides med finansieringsverksamheten drivs minst likaannan
omfattande verksamhet, skulle med kommitténs förslag lagen inte gälla

i de fall finansieringsverksamhetenän drivs särskilt subjekt,annat ettav
exempelvis dotterbolag. påAtt detta lagens tillämplighetsätt göraett
beroende på hur verksamheten organisatoriskt fördelas bolagmellan i

koncern måste betraktas olämpligt. Jag därför i likhetsamma som anser
någramed remissinstanser, det inte bör förutsättning föratt vara en

lagens tillämplighet finansieringsverksamheten företagets huvud-äratt
sakliga verksamhet. Det betyder all finansieringsverksamhet medatt

balansomslutningstörre tidigare har faller underän nämnts lagen,som
den inte i de särskilda undantagen.om ryms

I avsnittet lagens tillämpningsområde anförde departementschefenom av-
slutningsvis:

Med det tillämpningsområde jag har förordat kommer enligt vadsom nu
kan beräknas 30 finansföretag omfattas lagen. Dessa utgörsattnu ca av

till del bankägda finansföretag och sådana bolag kan be-stor av som
tecknas fristående, egentliga finansföretag. Såvitt jag kan be-som nu
döma kommer lagstiftningen sådanainte effekter konkurren-att att

inom branschen påverkas så det någonleder till störreattsen om-
strukturering eller andra avsedda förändringar. Med hänsyn till att
lagstiftningen områdedetta kan det finnasär skäl grundvalattny

erfarenheter någonefter tid vilka företag böromprövaav vunna som
omfattas lagen. Det därför viktigt följaär utvecklingenattav noga av
finansföretagen och de effekter lagstiftningen påkan ha dem.som

Lagrådet ansåg i sitt yttrande begreppet finansieringsverksamhet fåttatt en
för vid definition i lagförslaget eftersom under begreppet skulle falla även
den verksamhet bedrivs företag står under bankinspektionenssom av som

påtillsyn grund lag företag grund särskild lagävensamtav annan som av
står under statlig tillsyn. På grund detta undantogs fråndärförannan av
lagförslaget företag omfattades lagstiftning särskild till-som av annan om

Lagrådet anförde:syn.
ikan hafinansieringsverksamhetordetvilken innebördOavsett anses

så begränsadböradet i denna lagspråkbruk tordeallmänt ges en
verksamhetinbegripas dendärunder inte kommerbetydelse, attatt som

Sådan verksamhetkreditinstitut.liknandebedrivs banker och avsesav
omfattalagenheller börtillsynslagen.omfattas denskola av nya

riksbanken ellerifrågavarande slag, utövasverksamhet avsomav nu
myndighet.statligannan

lagrådet anfört han intevadanledningDepartementschefen menade i attav
finansie-några nackdelar begreppetmedansåg förknippatdet attatt var

innehåll detvidsträckt tvärtomringsverksamhet i lagen attutanett vargavs
med sin allmännaöverensstämmelsestod ii lagenfördel begreppeten om

frånförslaget undantogsbestämmelse iGenominnebörd. senareen
och kreditinsti-bankertillämpningsområde drevsverksamhetlagens som av
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redan ställda under tillsyn.tut Departementschefen ville därför intesom var
förorda någon ändring frågai definitionen finansieringsverksamhet.om av
När det gällde verksamhet drevs myndigheter menade departe-som av
mentschefen det redan lagen enligt 2§att endast gällde förattgenom
företag framgick statliga myndigheter undantagna. Något behovatt iattvar
lagtexten närmare detta förelåg därför enligt hans mening inte.ange

Inför riksdagens behandling propositionen FiL hade i fleraav om mo-
tioner yrkats förändringar det framlagda lagförslaget. framställningarIav
till näringsutskottet hade bl. finansföretagens förening framfört sitta. som
primära önskemål riksdagen skulle avvisa lagförslaget.att

Enligt motionerna borde lagen finansbolag omfatta alla finans-en av om
ieringsföretag med viss minimistorlek. Gränsen borde därvid enligten
motionärerna vid balansomslutningsättas på 5 milj. kr. Utskottet fannen
inte sådan sänkning beloppsgränsen motiverad.en av

8.3.1.2 Kommitténs ställningstagande

Finansbolagens utveckling och verksamhet har beskrivits i avsnitt 8.1.4-5.
FiL:s finansieringsverksamhetsdefinition tillkom i tid då finansierings-en
företagens snabba utveckling stod i focus för lagstiftarens uppmärksamhet.
Företagens huvudsakliga verksamhet factoring och leasing. Detvar var
därför naturligt exemplifiera medverkan till finansieringatt sär-attgenom
skilt förvärvnämna fordringar upplåtelseoch lös egendom till nyttjan-av av
de.

Utvecklingen finansbolagens område har efter FiL:s tillkomst varit
mycket kraftig. I maj 1988 uppgick antalet registrerade finansbolag till över
280 bolag, vari ingick antal registrerats efter den januariett 1 1988.som
Även factoring och leasing fortfarande viktiga inslag i bolagensärom
verksamhet har dessa verksamheter fått relativt minskad betydelse.setten
Vid sidan factoring och leasing förekommer mängd olika finansie-av nu en
ringsformer.

Mot den bakgrunden har det varit naturligt söka finnaatt en mera
generell och heltäckande finansieringsverksamhetsdefinition. Den nuvaran-
de definitionen utgår från kreditgivningen den grundläggandesom upp-

Ävengiften. definition bör utgå från kreditgivningen denen ny som cen-
trala verksamheten. Ställande garanti bör träffas finansieringsverk-av av
samhetsdefinitionen. Liksom idag bör också medverkan till finansiering
omfattas, dock någon exemplifiering. Definitionenutan kommer härige-

vidgas i förhållande till idag.att Kommittén diskuterar nedannom de
praktiska konsekvenserna borttagandet exemplen.av av

Tidigare har redogjorts för de motiv och syften låg bakom införandetsom
FiL. Dessa alltjämt bärande.är Det är emellertid varken önskvärt ellerav

lämpligt utifrån dessa syften reglera all verksamhetatt enligt allmäntsom
språkbruk innefattas i begreppet finansieringsverksamhet. Från den hel-
täckande definition föreslås det därförär nödvändigt fleragörasom att
vittomfattande undantag. Endast yrkesmässig verksamhet bör omfattas av
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omfattaskrediter inte bör änenstakainnebärdefinitionen. Detta annatatt
näringsverksamhet.fördå sker inomverksamheten ramen

står underföretagbör gällaintelagenRedan här bör sägas att som
normala leveran-lämnarlag. Företagtillsyn med stödsärskild somannanav

hänseendehar i dettaKommitténockså särskilt undantas.törskrediter bör
för.uttrycknuvarande lagendennågon bedömning äninte gjort gerannan

finansielladetverksamhetnäringslivsföretagsgäller vanligaNär det
deneftersomundantassådan verksamhet skulleområdet föreslog FBK att

seder-komDetta kravverksamhet.huvudsakligainte utgjorde företagets
Kommit-tillämpningssvårigheter.har föranlettaldrig med i lagen. Detmera

föreslårhänseendebedömning i dettai delar FBK:s atttén stortsom --
tillämpningfrån lagensmöjlighetsärskildbankinspektionen att un-ges en

själv-hakanfinansieringsverksamhet intedanta företag ettansesvars
i för-verksamhet ochhuvudsakligasidan företagetsständigt syfte vid av

betydelse.mindrehållande till denna år av
ligger ii sigkreditgivningdenavsiktinte kommitténsDet år att som

finansieringsverksamhets-omfattasbank skallinsättning medel i avav
måstepå marknadenintermediärernaoch de andradefinitionen. Bankerna

alltså intebörLån kreditinstitutfunktion. tillfullgöra sinkunna somanses
så själv-emellertidDetta harenligt lagen.finansieringsverksamhet ansetts

i lagtext.det inte behöverklart utsägasatt
förhållandefinansiering igivetvisfondpapper innebärEtt förvärv enav

sakensemellertid iliggerDetföretag givit natur atttill det pappret.utsom
finansieringsverksamhetsdefinitionen.sådana bör omfattasförvärv inte av

med definitionen.sambandin redan ibörså viktigt undantagEtt tas
sådana förvärvomfattaalltså kommaaldrig oavsettDefinitionen skall att

i ställetsådana reglerasförMarknadengjort förvärvet. pappersomvem
värdepappersmarkna-kapitletbehandlas isärskilda reglerenligt de omsom

den.

kreditförmedlingSärskilt om

kreditvä-reguljärautanför detlånetransaktionerdeFör ägeratt rumsom
förmedlanågon kanstånd det oftatill behövsskall kommasendet som
förmed-diskuterade huruvidalåntagare. FBKlångivare ochkontakt mellan

finansieringsverk-föreslagnaingå den FBKskulle ilingsverksamheten av
frågan.förhindrademellertidFBK fann sigsamhetsdefinitionen. att ta upp

enligt följande.Skälen angavs

betydligtantagligenkreditförmedling och störremotsvarandeEn av-
framstår mindredärförDetbedrivs bankerna.omfattning somav-

kreditförmedlingsverksamhetändamålsenligt behandla utan attatt sam-
sådanbankerna. Enverksamhet hosmotsvarandetidigt inkludera ut-

väsentligmening,kommitténsemellertid, enligtredning fordrar ut-en
bankernafördär bl. kanskekommittén,vidgning representantera.av

för kommitténkomplettering demån tordeI vissdeltar. även aven
det finnasmening kankommitténserfordras. Enligtgällande direktiven

Det kankreditförmedlingsverksamhet.studera dennaskäl närmareatt
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ligga till handsnära bankinspektionen, haratt den erforderligasom
sakkunskapen och möjligheten till insyn, initierar kartläggningen av
bankernas kreditförmedlingsverksamhet.

Inom för den k. Ekokommissionens arbeteramen s. utgavs rapporten
betitlad Kreditgivning och ekonomisk brottslighet. I redovisa-rapporten
des undersökning bankernas kreditförmedling. Uppgifternaen hänfördeav
sig till bankerna förmedlade lån den 31 oktober 1983.av Arbetetper att
infordra och sammanställa materialet utfördes bankinspektionen. In-av
spektionen vände sig till samtliga affärsbanker, de femton sparban-största
kerna och samtliga föreningsbanker och centralkassor för jordbrukskredit.
Den totala utestående förmedlade krediter uppgick angivetsumman av per
datum till 17 442 milj. kr. Av denna svarade affärsbankernasumma utom-
Sparbankernas Bank och Föreningsbankernas Bank för helaensamma-
16 219 milj. kr. l redovisningen indelades de förmedlade lånen i fyra huvud-

Lån för vilka ställts säkerhet i form bankgaranti,grupper: förmedlingav av
lån för vilka ställts säkerheter eller ingen säkerhet lämnats, förmedling typ
mäklarverksamhet och cash management.

När det gällde privata kreditförmedlare vid sidan bankerna menadeav
kommissionen dessa utgjordes bådeatt företag och enskildaav personer.
Det rörde sig enligt kommissionens bedömning hundratal, oftaettom
fastighetsmäklare. Enligt kommissionen det inte käntnärmare i vilkenvar
omfattning enskilda uppträdde kreditförmedlare i yrkesmässi-personer som

former. Att det existerade kreditraggare hadega enligt kommissionens.
visat sig bl. i samband med olika lånehärvor åklagare ocha. utrettssom av
polis.

Enligt kommissionens bedömning hade det under år blivit alltsenare
vanligare vissa firmor och privatpersoneratt också bedrev låneverksamhet.
Denna bestod i företrädesvis mindre belopp lånadesatt oftast kort tid.ut
Det med denna verksamhet skulle enligt kommissionen bestånya i att
denna låneverksamhet skeddetyp helt öppet och i organiserade formerav

näringsverksamhet. De lånefirmor detsom här frågaen ren som var om
vände sig annonsering i dagspressen direkt till allmänhetengenom med sina
erbjudanden. Många firmorna hade drivit sin verksamhet i flera år ochav
kunde betraktas etablerade på marknaden. Ett typiskt dragsom attvar
dessa företag eller privatpersoner ofta använde sig beteckningarav som var
ägnade inge visst förtroende. I derasatt firma ingick sådana ord bankir,som
finans, invest eller kapital.

Verksamheten hos dessa företag kunde enligt kommissionen olikavara av
slag. Det kunde sigröra utlåningsverksamhet. Det kunde ocksåom ren vara
fråga kreditförmedling. En verksamhet hade dyktom underannan som upp

år den bestod i handel medsenare företrädesvisvar k.som reverser, s.
säljarreverser utfärdats i samband med fastighetsaffärer.som

Samhället saknar princip kontroll denöver finansieringsverksamhet som
bedrivs bankirfirmor och liknande företag privatpersoner.av Detsamt
saknas därför uppgifter storleken denna marknad. Enligt den be-om av
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förhållande dentillitorde omfattningengjordekommissionendömning
medverksamhetlåneförmedlandeoch till bankernasmarknadenreglerade

ringa.all sannolikhet vara
för banker,med företrädarehadekommissionende överläggningarVid

yppadesförsäkringsinspektionenochbankinspektionenförsäkringsbolag,
på kredit-spelarlåneförmedlarnaprivatadeskepsis den rollmotstor som

dettveksamhet. Eftersomdelade dennaKommissionenmarknaden. uppen-
ansågtjänsterlåneförmedlarnasprivataför defanns marknadbarligen en

föreslå förbud privatfanns skäldet intekommissionen motdock attatt
anledningdet dockfanns över-kommissionenlåneförmedling. Enligt att

densidafrån samhälletstillsyn överkontroll ellernågon formväga av
ansåglåneförmedlare. Kommissionenprivatabedrivsverksamhet avsom

föreslå åtgärderuppgiftutredning medsärskildtillsättasdet borde attatt en
underlättarfrämjar ellerkreditgivningyrkesmässigförhindrai syfte attatt

utredning skulleför dennauppgifterflerabrottslighet. Enekonomisk av
låneförmed-för privataborde införasauktorisationövervägaatt omvara

Iare.
ansåg kommissio-verksamhetlåneförmedlandebankernasdet gälldeNär

Förutsättningar-förbättras.borde kunnatillsynbankinspektionensattnen
påmeningkommissionensenligt prövaskrediter bordeför dessa sammana

portfölj.ibankernaför de kreditersätt tar egensomsom
ekonomiskframtida arbetetdetriktlinjer för198485:32 motI omprop.

Departe-från kommissionen.behandladesbrottslighet rapportenm.m.
detuppfattningkommissionensdeladehanmentschefen uttalade där attatt

förhindrafrågan åtgärder förutredaanledning attkunde finnas attatt om
brottslighet.ekonomiskunderlättarfrämjar ellerkreditgivningyrkesmässig

fråganåterkomma tillavsåg närsamtidigt han rapportenHan attattangav
remissbehandlats.

följan-yttrades bl.kommissionensVid remissbehandlingen rapport a.av
låneförmedlare.fråga privatade i om

Bankinspektionen

negativaenbartinspektionenlåneförmedlare harBeträffande privata er-
Något för-mening helt undvaras.inspektionensenligtDe kanfarenheter.

ifrågakomma. kom-Densjälvfallet intesådan verksamhet kanbud avmot
någonemellertid intekontrollenoffentliga utgörifrågasattamissionen
skullemeningsfulltpå sättsådan kontrolllämplig lösning. Att utöva etten

oönskadefå dendessutomskulleogörligt. Kontrollenpraktiskt tagetvara
samhället.auktorisationoförtjäntfåskulleverksamheteneffekten avatt en

Riksskatteverket

särskildnågontorde redanlåneförmedlareprivatadet gällerNär utan
svårligenkontroll ärnågon meningsfullutredning kunna konstateras, att

ipåpekat kan kommakommissionen självSåsomgenomförbar.praktiskt
låneförmedling.sådanfråga förbjudaatt
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Svenska sparbanksföreningen

Vad gäller kommissionens ståndpunkt det behövs någon form kon-att av
troll eller tillsyn privata låneförmedlaresöver verksamhet, detärav spar-
banksföreningens uppfattning det bör utlåningsverksam-övervägasatt om
het låneförmedlingoch påskall, inlåningsverksamhet,sättsamma som vara
oktrojskyddad. Sparbanksföreningen det föreligga goda skäl föranser
ståndpunkten utlåning låneförmedlingoch till i fall privatpersoneratt vart

fåendast bör bedrivas den erhållit oktroj.av som

Svenska fondhandlareföreningen

En sektor kommissionen bör föremålbli för utredning ärannan som anser
möjligheten någon form för offentlig kontroll i första hand privatav av
låneförmedling frånsker företag, stiftelser och intresseorganisationer.som
Föreningen finner det utomordentligt tveksamt det möjligtär medattom
erforderlig begränsning definiera dessa mycket omfattande kategorier. Det
förefaller i det utopiskt föreställanärmaste sig med statligaatt att man
bestämmelser och kontrollorgan skulle kunna få ekonomisk akti-grepp om
vitet detta Ocksåslag. denna fårpunkt föreningen alltså avstyrkaav

på någontanken utredning.ny

Svenska Bankföreningen och PKbanken

När det härefter frågangäller kontroll privata låneförmedlare före-om av
faller det Bankföreningen i det ogörligt få ståndnärmaste till effektivatt en
kontrollverksamhet. Kan effektiviteten sådan kontroll inte garanterasav en
bör enligt Bankföreningens uppfattning kontrollsystem huvudöverett taget
inte införas. Bankföreningen såledesavstyrker förslaget.

I beslut vid regeringssammanträde den 28 1985 fann regeringen attmars
någon särskild utredning inte behövde tillsättas för behandla deatt av
kommissionen frågorna. I stället skulle kreditmarknadskommit-upptagna

och försäkringsverksamhetskommitténtén behandla frågorna.vissa Rap-av
sålundaöverlämnades till kreditmarknadskommittén bl. såvittporten a.

den avsåg frågan de privata låneförmedlarna borde ställas under offent-om
lig tillsyn och kontroll åtgärderoch borde vidtas för förstärkaattom
bankinspektionens kontroll bankernasöver kreditförmedlingsverksamhet.

Den norska lagstiftningen

I den norska lov finansieringsvirksomhet omfattas förmedlingom av
krediter i och för sig finansieringsverksamhetsdefinitionen. Vid förmed-av

lånling gäller emellertid ändå särskilda regler. För finansierings-av annan
verksamhet gäller ingen den erhållit tillstånd fårän bedrivaatt annan som
sådan verksamhet. Den driver verksamhet bestående i yrkesmässigsom
förmedling lån behöver emellertid tillstånd.inte Det räcker veder-av att
börande underrättat bankinspektionen. Affärsbanker, sparbanker och auk-
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fråntoriserade finansieringsföretag undantagna underrättelseskyldighe-är
lån på skallden förmedlar betryggandeLagen sättettten. att somanger

både låntagarnas långivarnas avtalsför-tillvarata och intressen. Parterna i
andra för-hållandet skall upplysningar den effektiva ochräntanomges

hållanden återbetalningsvillkor eventuella möjlig-betydelse, ochav ex.
regleraheter räntan.att

Uttalanden bankirtspektionenav

medi flera k. etikmeddelanden gjort uttalandenBankinspektionen har s.
uttalande 12 den 27 januari 1977anknytning till kreditförmedlingen. I nr

överlåtelse fler-behandlades frågan kreditgivning i samband med avom
vadaffärsfastigheter. uttalandet bankinspektionenfamiljs- och I relaterar

förekommit omfattande handel med hyresfastigheter,i anledningsom av en
bankerna i den allmännahade starkt spekulativa inslag. Det nämns attsom

försåväl för krediter portföljdebatten för kritik direktautsatts somur egen
notariatlån, rådgivning iförmedling krediter, ochmedverkan vid av ex.

anledningsamband förekommit inspektionendärmed. Vad hadesom gav
med-prövning ansökningarunderstryka viktenatt omav en noggrann av

överlåtelser flerfamiljshus ochmed i samband medverkan krediter av
borde enligt inspektionenaffärsfastigheter. Motsvarande prövning göras

fråga sådana medverka med förmedlinguppkommer i sammanhangnär att
krediter.av

frågan verksamhetI etikmeddelande 13 den 14 december 1977 tas omnr
oegentligheterbehandlat vissavid sidan banktjånsten Efter haatt avav upp.
kreditförmedlingbankernasbanktjänstemän uttalar inspektionen atttre

så krediter intemåste nivå i banken,handläggas tillräckligt hög atten
tillgodosettändamål, banken inte skulle haförmedlas till ochpersoner som

portfölj.kreditgivning igenom egen
behandlas för-etikmeddelande från den november 1981, 33,I 5ett nr

ställda underBankinspektionen rekommenderar där deskottsränta. ärsom
föravstå från förskottsräntainspektionens tillsyn normaltatt att ta emot

itvå inspektionen. kan omständigheternalängre tid år. Självfallet,än säger
något tidfall sådana förskottsbetalning för längreenskilda räntaattvara av

med sundavid framstår naturlig och förenligsamlad bedömningen som
uppfattningkreditgivningsprinciper. Fråga härom bör enligt inspektionens

verkställandepå nivå, verkställande direktör eller vicehögavgöras av
notari-k.förmedlade krediter,direktör. Rekommendationen även s.avser

atlån.
finansbolagangående mellanuttalande den juni 1983 samarbeteI 44 16nr

låneförmedlare anförs följande.och

har underLåneförmedling relativt företeelse. Inspektionenär en ny
år fått några låneförmedlares verksamhet. Detkännedomsenare om

fått Verksam-intryck härvid har inte alltid varit positivt.inspektionen
Även så varitmånga gånger inte harheten har varit mindre seriös. om

framstått för låntagarenfallet, låneförmedlingen onödig ochhar som en
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starkt fördyrande mellanhand. Låneförmedlarna står inte under någon
Åoffentlig tillsyn. andra sidan sådanverksamheten inte olaglig.är som

Det kan givetvis också förekomma låneförmedlare.seriösa Under alla
förhållanden finns det all anledning för finansbolag och andra kreditin-
stitut låneförmed-de bör träda i förbindelse medövervägaatt noga om
lare. Om så skall ske, följande förorda. Vad gällerattsynes vara

låneförmedlaresamarbete med olika bör det enligt bankinspektionens
mening inledas efterförst det undersökning gjortsatt en noggrann av

låneförmedlare, bl. dennes ekonomiska ställning, organisationresp. a.
och ledning. ovillkorligt låneförmedlarenEtt krav bedriver verk-är att
samheten på seriöst och sundheten i verksamheten inte kansättett att
ifrågasättas. Det låneförmedlarensvikt marknadsföringär ochattav
reklam så fårsaklig och korrekt, allmänheten inte felaktigär in-att
formation. Finansbolaget bör kontrollera så förhållandet ochäratt
avbryta förbindelsen rådertveksamhet förmedlarens marknads-om om
föringsmetoder. låneförmedlareEn bör låntagare uppmärksamgöra ev.
på han endast har förmedlande uppgift och beslut i kredit-att atten
frågan fattas långivaren. Låneförmedlingendast innebär alltidav en
kostnadsfördyring låntagaren.för Finansbolaget bör därför bevaka att
förmedlarens såprovisionsuttag inte effektivaden blirår räntanstort att
anmärkningsvärt hög. Ett samarbetsavtal låneförmedlaremed bör alltid

skriftligen såoch utformas det relativt omgåendeupprättas kanatt
ändras eller annulleras. det anförda följer låneför-Av helt naturligt att-
medlaren fårinte driva sin på sådantverksamhet ekonomisksättett att
brottslighet kan föreligga. Skulle sakliga sådana förhållan-grunder
den misstänkas bör samarbetet omedelbart avbrytas finansbolaget.av

I etikmeddelande 46 den 29 november 1983 angående lån tillstoranr
privatpersoner för skatteplaneringsändamål inspektionenuttalar attm.m.

förmedlade krediter inte vidare kan jämställas kreditermed iutans. egen
eftersomportfölj, de inte bankens eller finansbolagets itar egna resurser
Ävenanspråk. fråga sådanai måstekrediter enligt inspektionen emel-om

ihågkommaslertid de i meddelandet diskuterade ändamålen spekula-att -
tion i värdepapper eller fastigheter eller skatteplanering framstår som-
mindre påfallandeangelägna och sådana ändamålkrediter föratt stora
därför inte bör förekomma.

Kommitténs ställningstagande

Av den lämnade redovisningen har framgått på många håll äratt man
skeptisk till reglering kreditförmedlingsverksamhet främst deten av av
skälet svårtdet någonär meningsfullutöva kontroll denna verk-att att av
samhet. Som framgår längre fram kommittén kreditgivning tillattanser
konsument i princip bör förbehållas de auktoriserade instituten. Om för-
medling kredit till konsument fritt fick bedrivas skulle denna principav
emellertid lätt kunna kringgås. Kommittén har därför vidstannat samma
ställningstagande i detta hänseende intagits i konsumentkreditlagen.som
Denna lag omfattar sålunda inte endast kredit lämnas till konsumentsom av
näringsidkare också kredit näringsidkare, kreditenänutan av annan om
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ombud för kreditgivaren. Kommitténförmedlas näringsidkare somav
Häravkreditförmedling skall omfattas lagen.sålunda dylikatt avanser

tilltillämpningsområde förmedlingföljer från undantas änlagensatt annan
Kontrollenframgå undantag i lagen.konsument. särskiltDetta bör ett avav
problemmedföra likakreditförmedling till konsument torde inte stora som

förmedlingsverksam-Oftast förutsätterbeträffande förmedling i allmänhet.
Även riktad konsu-eljest verksamhetheten i dagspressen. är motannonser

svårare dölja verksamhet.änment att annan
fråga§ köpandra stycket iKonsumentkreditlagen gäller enligt l även om

näringsidkarefrån förmedlasnäringsidkare, köpetän somavomannan
90 innebär kravetSOU 1972:28,ombud för säljaren. Enligt förarbetena s.

handlarnäringsidkarentill början blir tillämplig,lagenatt somomen
Handlarför dennes räkning.fullmäktig för säljaren, dvs. i dennes ochnamn

på grundtillämplig redankommissionär blir lagennäringsidkaren avsom
omfattaemellertid avseddhuvudregeln. Undantagsbestämmelsen är att

också då uppträderfall privatperson själv formellt part, genomsom ex.en
näringsidkareförmedlandesäljare,underteckna avtaletatt men ensom

tillkontraktsformulärmedverkar exempelvis ställer sittaktivt vid köpet och
säljarenförfogande. näringsidkare i egenskap mäklareAtt gett an-aven

hani och för sig intevisning medför däremotspekulant attom en varan
ombud förmedlat köpet.som

medverkanför vad skallNär det gäller gränsdragningen varasom anses
förmedlingtill finansiering kommittén den utvecklingatt somavmenar

i dettaanvändbarredovisats beträffande konsumentköpkredit är ävenovan
kreditgivning sker isammanhang. En eget som uppges varasom namn men

enligtkreditgivningförmedlad kredit skall normalen anses vara en
fråga kreditförmedling. Omhuvudregeln. det fallet det därför inteI är om

ställningsfullmaktdäremot någon på grund uttrycklig fullmakt ellerav
kreditförmedling.för kreditgivaren föreliggeruppträder ombud ensom

och sluta avtalStällningen ombud medför ombudet kan förhandlaattsom
svårtorde bli särdeleskrediten. Gränsen anvisning inte attmotom en ren

ochdra. kontakten mellan kreditgivarenOm mäklare bara förmedlaten
Endastkredittagaren kreditförmedling i mening.föreligger inte lagens om

påmedverkat vid förhandlingarna ellermäklaren aktivt sätt uppträttannat
handlandeså hade anledning uppfatta mäklarenkredittagarenatt att som

kreditförmedlingssituation. Attenligt ställningsfullmakt föreligger enen en
inteformulär till förfogande allsbank eller endast ställer menannan ex.

tillräckligt för kon-deltar i avtalsförhandlingarna bör dock inte attanses
stituera kreditförmedling.

finansieringsverkssamhet endast yrkesmässigSom redan anförts omfattar
näringsidkare fallerverksamhet. Enstaka kreditförmedlingar änav annan

utanför definitionen. fastighetsmäklares med-redan på denna grund En
falla undervid kreditgivning torde för övrigt endast undantagsvisverkan

normalfallet det fråga anvisning.begreppet kreditförmedling. I är om en ren
Även emellertiddå fråga enstaka fall kreditförmedling tordeär avom

denverksamheten inte kunna ha självständigt syfte vid sidanett avanses
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huvudsakliga verksamheten. En möjlighet undanta frånverksamhetenatt
tillståndskrav finns därför enligt den tidigare relaterade regeln.

Särskilt k. fastighetsleasingom s.

Kommitténs definition begreppet finansieringsverksamhet särskildutanav
specificering vad finansiering innebärmed medverkan till attav som avses
samtliga existerande finansieringsformer träffas.kommer För närvaran-att
de FiL medverkan finansiering fordring-till sker förvärvattanger genom av

upplåtelseeller Leasing egendomlös egendom till nyttjande. fastar av av
har därmed redan finansieringsverk-till följd definitionen begreppetav av
samhet fallit utanför tillämpningsområde.FiL:s

Kommittén har i avsnitt fastighetsleasingfastighetsrenting.8.1.4 beskrivit
Fråga alltsåhar underuppkommit den verksamhet bedrivsnu om som

fastighetsleasingfastighetsrenting tillmedverkanär attnamn av somanse
finansiering. såDenna verksamhet bedrivs fastigheten köps leasing-att av
bolaget med option för säljaren köpa tillbaka fastigheten. Säljaren hyratt
därefter fastigheten köparen. Eftersom innebärande utfästelseavtal attav
sälja fast egendom inte giltigt civilrättsligt bindan-optionsavtalet inteär är
de. Samtliga inblandade emellertid bindandebetraktar avtaletparter som
och hela marknaden utgår från avtalet k. gentlemensatt ett agree-som s.

förpliktande. funktion torde det för övrigtFör hela marknadensärment
vikt undandrar uppfyllandet optionsav-ingen sigstörsta att partvara av av

Åtalet. andra sidan förekommer fastigheten överlåts till köparenatt ett av
ändamåletför bildat dotterföretag. träffas i detta fall medHyresavtalet

dotterföretaget och optionen gäller inte fastigheten aktierna ellerutan an-
sådandelarna i företaget. En option civilrättsligt bindande. Ettär ytter-

överlåtelsenligare alternativ fastigheten sker indirekt viaär att ettav av
tillgång.endasäljaren företag, där fastigheten i princip bolagetsägt utgör

Hyresavtalet träffas företaget optionen aktiernamed och eller an-avser
Ävendelarna i företaget. i detta fall optionen civilrättsligt bindande.är

Det har framförts frågan fastighetsleasing borde anstå till dessatt attom
leasingutredningen har avslutat sitt arbete. Skälet skulle den osäkerhetvara

råder kring de civilrättsliga frågorna. redovisningen framgårAv attsom
metoder redan finns för optionsavtalet rättsligt giltigt. Marknadengöraatt
utgår från dåoptionsavtalet det fastighet förpliktarävenatt avser en- -

Enligt kommitténs mening finns det därför inte skäl förparterna. att att
det här fråga finansieringsverksamhetavgöra är avbida lösningenom om av

strikt civilrättsliga problem kring formellaavtalets natur.
Det uppenbart syftet med leasingavtaletär finansiering, särskiltäratt

det förenas med option för säljaren köpa tillbaka fastigheten.attsom en
Det kan därför inte råda någon tvekan det skall med-attom anses som
verkan till finansiering. Därmed träffas verksamheten kommitténs defini-av
tion finansieringsverksamhet. svåraEn del gränsdragningsproblem kanav
uppkomma det gäller skiljanär avtal innebärande finansiering frånatt
andra. Det förekommer byggföretag säljer producerade fastigheter medatt
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kringdetaljernafastigheten. Att in itillbaka närmareköpaoption att
låta sigemellertid intetordefastighetsleasinggränsdragningen begreppetav

såskapautgångspunkterkreditmarknadskommitténs ärEn attgöras. enav
bankin-uppgift fördärförbörmöjligt. Detflexibel lagstiftning envarasom
ochleasingverksamhetenutvecklingenföljaspektionen närmareatt av-av

finansierings-för begreppetfaller inom elleravtalgöra när utomett ramen
förenatböravtaletför sin delKommittén dockverksamhet. att varaanser

finansiering.tillmedverkanskallför detmed optionsavtal attett somanses
falli dettavid bemärkelse börifastighetsleasingfastighetsrentingMed

avtalenbeskrivnadeofri grund ochupplåtelser byggnadlikställas nyssav
fastighetsbolag.aktierna iformellt ettsom avser

tillåten förgenerellt skallverksamhetfråga dennaEn särskild är varaom
7.2.3.5 konstateratavsnittingår. Kommittén har ibankkoncerner vari en

följdfår tilltillåten Dettaför banker.börverksamheten inte attatt vara
sigingår fritt kanbank inte ägnakoncern varikreditmarknadsbolag i

företagstår dessafår alltså förläggas i dendenna verksamhet. Den somram
avtalet verkligengäller12 § KML. Dettatill buds enligt 4 kap. oavsett om

byggnadellerfastighetsbolagaktier idet gällerfast egendom eller omavser
lös egendom.leasingbetraktaalltså formelltpå ofri grund och är att avsom

sistnämnda verksam-tillsebankinspektionenblir uppgift förDet att atten
i bankkoncern.het inte frittutövas en

Auktorisation8.3.2

perspektivHistoriskt8.3.2.1

bestämmelsersärskildainnefattandeden 27 maj 1898Genom lagen om
föreskriftermeddeladeslånerörelsevissa aktiebolag, driva attomsom

söka stad-skyldigabankaktiebolagsådana aktiebolag attutom var--
bankaktiebolagenEftersomMajzt.bolagsordningen hos Kungl.fästelse av

allatillkomstkom efter lagenssådan skyldighetunderkastaderedan envar
lagstiftningunderlånerörelse lydaändamål drivaaktiebolag med attatt en

sanktionssystem.byggd ett
aktiebolagfrån år 1963 gäller allagällande kreditaktiebolagslagenDen nu

utgivandelånerörelse ochändamål drivahar till attatt avgenomsom
allmänna rörelsenavsedda för denförskrivningareller andraobligationer

bank-verksamhetierforderliga medelupplåna för verksamheten men vars
alltså detillämpningsområde faller bolagingår. lagensinte Utanförrörelse

påmedelerforderligaupplåna verksamhetenändamål förtillhar attsom
iförskrivningareller andrautgivande obligationersätt änannat avgenom

den allmänna rörelsen.
finansierings-driver beskrivenföretagGenom FiL inordnades alla ensom

Medoch tillsyn.innefattar kontrolllagstiftningverksamhet under somen
kreditändamål lämnaalltså tillföretag harvissa undantag omfattas attsom

fordringar ellerförvärvafinansieringeller medverka till attatt genom
på föremellertid frizonnyttjande. Lagen byggerupplåta egendom tilllös en
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företag där nettovärdet tillgångarna i den finansiella verksamhetenav un-
derstiger 10 miljoner kronor. Som tidigare redogjorts för också undan-görs

för finansiering i samband med avsättningtag tjänster erbjuds ellerav som
framställs eller säljs företaget självt, vissa närståendevaror som av av

företag medel för finansieringsverksamheten fråninte anskaffas allmän-om
heten för finansiering inom näringsidkare med ekonomisksamt en grupp av
intressegemenskap också under förutsättning medel inte anskaffas frånatt
allmänheten.

I själva verket torde framväxten finansieringsföretagen under 1960 ochav
70-talen ha inneburit det första praktiskt viktiga till utvecklingsteget en av
finansieringsverksamhet utanför samhällets kontroll. Genom tillkomsten av

årFiL 1980 och de därav föranledda ändringarna i lagen kreditpolitiskaom
medel bröts till dels denna utveckling.

8.3.2.2 Tidigare lagstiftningsarbeten

Finansieringsbolagskommittén FBK

sittI betänkande Finansieringsbolag anförde kommittén denatt stora
betydelse kreditmarknaden har för samhällsekonomin har lett till attsom
samhället skaffat sig relativt mått insyn i och kontroll deöverett stort av
institut, påverkar denna marknad. FBK framhöll för samhälletatt attsom
skulle erhållakunna behövliga möjligheter till kontroll och insyn i finan-av
sieringsföretagens verksamhet borde dessa inordnas i regelsystem lik-ett
nande det redan gällde för övriga kreditinstitut. FBK noterade att ettsom

nå samhälleligsätt kontroll och insyn i den kreditverksamhet skeratt av som
skulle låta all kreditgivning omfattas samhällelig kontroll.attvara av en
Man hänvisade här till lagstiftningen i Norge och anförde vidare:

Kommittén har diskuterat sådant tillvägagångssätt och helt med-ärett
det konsekventa i denna lösning. Kommittén vill likvälveten om

föreslå sådan konstruktion. Den skulle innebära ingrepp i vanligaetten
företags verksamhet hittills försätt varit främmande svenskett som
lagstiftning. Inte heller framstår det för kommittén motiverat medsom

så långtgående lagstiftning. Den kreditgivningsverksamhet skeren som
hos produktionsföretagstörre derasnormalt avhängig lik-ärex.

viditetssituation. påverkasDenna emellertid den allmänna kredit-av
såvälpolitiken via dess effekter kreditinstituten via desom mer-

åtgärderna.generella kreditpolitiska Kommittén därför funnithar det
låtatillfyllest sina förslag enbart omfatta företag kanattvara som

betraktas kreditinstitut.som

FBK:s ställningstagande fick till följd deras förslag endast komatt att
omfatta företag vilkas verksamhet helt eller huvudsakligen bestod i att
lämna kredit. Som framgåtthar under avsnitt 8.3.1.1 kom emellertid för-

islaget denna del bli kritiserat under remissbehandlingen. Detta resulte-att
rade i lagens tilämpningsområde inte avgränsades med hjälp någotatt av
huvudsaklighetskriterium i stället finansieringsverksamhet underutan att
viss omfattning skulle undantas från reglering.
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Konsumentkreditlagen

huvudsakligaLagens innebörd

Konsumentkreditlagen denträdde i kraft januari 1979. Den gäller kreditl
betalningsanstånd eller lån avsedd huvudsakligen för brukenskiltärsom
och lämnas eller erbjuds till i denneskonsument näringsidkaresom av
yrkesmässiga verksamhet. Med konsument medborgareenskild iavses
egenskap privatperson. Termen näringsidkare skall, i överensstämmelseav
med vad fallet enligt marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen ochärsom
konsumentköplagen, fattas i vidsträckt varje fysiskmening. Den omfattar
eller juridisk yrkesmässigt ekonomiskdriver verksamhetperson som av

Som ytterligare förutsättning för tillämplighet berördalagens inatur. en nu
fall gäller emellertid krediten erbjuds denna yrkesmässigaeller lämnas iatt
verksamhet. behöver inte OmDenna särskilt inriktad kreditgivning.vara

näringsidkare yrkesmässiga försäljningverksamheten vars avser av varor
endast i enstaka undantagsfall beviljar kredit likväl till-köpare lagenär
lämplig i dessa fall. lagen huvudregelnDäremot enligt inte tillämpningäger

näringsidkare erbjuder eller lämnar kredit utanför sin yrkesmässigaom
verksamhet. Lagen har dock böra omfatta också fallvissa däransetts
kreditgivaren inte näringsidkare eller väl näringsidkare lämnarär är men
krediten utanför sin yrkesmässiga verksamhet. Efter förebild i konsument-
köplagen har påkonsumentkreditlagen därför gjorts tillämplig kreditäven

lämnas näringsidkare i yrkesmässig verksamhet, underänsom av annan
förutsättning krediten förmedlas näringsidkare därvid i sin yrkes-att av som

såsommässiga verksamhet handlar ombud för kreditgivaren.
Reglerna marknadsföringen innebär information måstenärmare attom

lämnas den effektiva för krediten i förekommande fall ocksåochräntanom
kreditkostnad ocksåoch kontantpris. Innan kreditavtal sluts skall skrift-om

lig information med innehållmotsvarande lämnas. Om näringsidkaren un-
derlåter fullgöra dessa skyldigheter kan han enligt hänvisning tillatt en
marknadsföringslagen åläggas lämna den ifrågavarande informationen.att

såledesEn ekonomisk sanktion kan utkrävas först föreläggande ellerettom
åläggande överträds, dvs. i praktiken näringsidkaren sinom upprepar un-
derlåtelse.

Med stöd hänvisningen till regeln i marknadsföringslagen kan deav
övervakande myndigheterna tillse näringsidkare vid marknadsföringatt

tillräckliglämnar och saklig information rörande innebörden krediterbju-av
danden. Med hänsyn till den vida omfattningen begreppet marknads-av
föring på såvälhär för uppställa krav information vidutrymme attges
annonsering, skyltning och liknande marknadsföring där erbjudskredit som

då stårvid tillfälle i begrepp träffa avtal kredit.parterna att om
Under ifrågasattesremissbehandlingen inte skyldigheten införattom

slutande kreditavtal lämna information effektiv kredit-ochräntaav om
kostnad borde förenas med viss civilrättslig sanktion. Konsu-ävenm.m.

skulle exempelvis inte bunden kreditavtal med mindrementen ettvara av
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han innan ingåttsavtalet hade kvitterat mottagandet handlingav en som
innehöll den föreskrivna informationen. Departementschefen anförde till
detta han inte beredd föreslå införandet någonatt särskildattvar av
civilrättslig sanktion i detta sammanhang.

Lagen gäller alla former krediter dock i huvudsak inriktad påärsom av
kreditköp. Krediter fristående frånär kreditköp, dvs. vanliga banklån,som
checkräkningskrediter berörs sålunda endast bestämmelsernam.m., av om
marknadsföring kredit. Enligt departementschefen får reglerna bl.iav a.

§11 marknadsföringslagen omfattar banker och finansbolagävensom- -
konsumentmyndigheterna tillräckliga möjligheter till kontrollanses ge av

bankers och finansbolags marknadsföring beträffande kredit. Verksamhet
står under bankinspektionens tillsyn undantas därför från konsument-som

verkets tillsyn enligt konsumentkreditlagen.

Närmare de konsumentpolitiska diskussionerna förarbetenaiom

I sitt betänkande Konsumentkreditlag m, SOU 1975:63, kom kredit-m
köpskommittén KKK på frågorvissa berörde kreditmarknaden. Isom

diskussion behovet konsumentskydd behandlade KKK de nack-en om av
delar för enskilda konsumenter förenade med kreditköp.är En under-som
sökning KKK lät utföra visade kreditköp medförde påfallande högaattsom
kreditkostnader för konsumenten. Skillnaden mellan det pris konsumenten
fick betala för avbetalningskredit och för andra krediter kunde enligten
KKK endast till liten del förklaras under hänvisning till kreditrisker.större
KKK menade i stället förklaringen till huvuddelen kostnadsskillnadenatt av
torde ligga i själva Det KKK:s uppfattning avbetalnings-systemet. attvar
handeln med dess sammanblandning kredit och försäljning påinteav sam-

bankverksamhet fylldesätt kraven på rationell kreditgivning.ma som en
Systemet förutsatte enligt KKK i regel säljaren i sin anlitar olikaatt tur

kreditgivare åtföljandemed hanterings- och refinansieringskostnader. KKK
hänvisade till avbetalningssäljaren många gånger förutom sin försälj-att
ningsvinst tillgodogör sig vinst på denäven kredit lämnas till konsu-som
menterna.

Enligt KKK bestyrkte också deras material den uppfattningen ekono-att
miskt ställdasämre i omfattningstörre använder sig kreditköpgrupper av

gynnade. Därför,än menade KKK, drabbar de höga merkostnadernamera
vid avbetalningsköp de konsumenter inte kommer sig för göraattsom
anspråk de billigare finansieringsalternativen och framför allt dem som

ekonomiska skäl utestängda från förmånligareär de krediterna. KKKav
konstaterade de minst gynnade i samhället i fårregel betala det högstaatt
priset för konsumentkrediterna. Detta innebär enligt KKK kreditmark-att
naden frånavviker flertalet andra marknader där alla konsumenter möter

priser. De berörda negativa verkningarna kreditköpssystemetsamma av
drabbade enligt KKK inte bara dem har särskilt lägeett utsatt utansom

iäven varierande grad konsumenterna i allmänhet. Olägenheterna mo-
tiverade enligt KKK betydande utbyggnad den rättsliga regleringen påen av
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sådan ordning efter-området. samhällsekonomisk synvinkel bordeUr en
krediternasde enskilda medborgarna kunde tillgodogöra sigsträvas att

fördelar med minimum risk för negativa konsekvenser.ett av
sig primärtHuvuddelen de krediter lämnas för enskilt bruk hänförsomav

ändamål krediter harandra Störst betydelse bland dessatill köpän varor.av
bostadslägenheter ochlån för investeringar i hem,de lämnas egnasom

lånanvänder sig i allt utsträckningfritidshus. Konsumenterna ävenstörre av
Lånen förbundna medanskaffande i regel intevid dyrare ärvaror.av

inköpskrediterna.för de direktaolägenheter konsumenterna somsamma
enligt iför konsumentkreditlagstiftningen borde KKKRamen den blivande

låtså vid krediter för enskilt bruk omfattades,princip alla attatt varavara
huvudsakligen borde inriktas de kreditformer där olägen-regleringen

två talade förenligt KKK främst skälheterna Detstörst. attsomvar var
långtgåendedenna bredd. För det första krävdeslagstiftningen borde ha en

för konsumenterna skallenhetlighet beträffande begrepp och attnormer
detkreditmarknadens olika alternativ. Förkunna överblicka och jämföra

bordeså flexibel reglering inte lämpligenandra marknaden att envar
i lagstiftningsögonblicketinskränkas till de konsumentkredittyper av som

pågickkonstaterade förskjutningaktuella. det redanKKK attmest envar
från fristående lån. stärka konsumenter-traditionella kreditköp Förmot att

på erfordrades enligt KKK tillställning kreditmarknaden i stort ennas
stårförbättring det informationsunderlagbörjan grundläggande somen av

konsu-upplysningsplikt för helatill buds. KKK föreslog därför regler om
mentkreditfältet.

avbe-emellertid längre. Skullel sina diskussioner gick KKK ett steg
ifråga anförde:huvud komma Mantalningskrediter över taget

sin grundenligt kommitténs meningOlägenheterna vid kreditköp har
kredit och köp. Kommitténhuvudsakligen just i kombinationen anser

att bådaåtskillnad mellan dessadet nödvändigt klararegöra trans-en
ifrågasättas inte de traditionella avbe-aktioner. kan starktDet om

för-krediter i samband medtalningskrediterna och andra lämnassom
kreditgivningen i stället heltsäljning bör i framtiden avskaffas och

försälj-direktöverlåtas på andra kreditinrättningarbanker eller utan
köpkrediternas delkommittén förningsintresse. De bestämmelser som

trepartsförhållanden återtagan-föreslår ochkreditbelopp, kredittid,om
påverka i den riktningen. Kommit-derätt utvecklingenytterst attavser

köpkrediterna.tiden avskaffahar emellertid intetén attansett mogen
enda möjlig-såsom tidigare påpekats ibland denDessa representerar

få kreditköp därför ikredit. Förslagets bestämmelserheten äratt om
på alltförinriktade skydda konsumenternaövrigt huvudsakligen motatt

alltför kännbaraåtaganden samband med köp ochbetungande i mot
svårigheter.påföljder de likväl råkar iom

med det enligtöverväganden i denna delKKK avslutade sina allmänna att
någon omfattande särskildinföradess mening inte fanns skäl att mera

konsumentlån fristående från försäljningbeträffandereglering de som var
kreditgivning tillemellertid kommittén allSamtidigt menade attav varor.

stå undersådan betydelse den bordekonsumenter allmän att sam-var av
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hällets tillsyn SOU 1975:63, 153 ff.s
Konsumentkreditlagen bygger alltså åtgärdertanken för för-att en

bättrad konsumentupplysning viktigt inslag iutgör arbetet medett att
stärka konsumenternas påställning kreditmarknaden och öka derasatt
möjligheter till i egentlig mening fritt Grundtankenval. här den-ett är

ligger bakom den amerikanska pålagstiftningen dettasamma som ex.
område. nämligen den upplyste konsumenten själv kan till sinaatt ta vara
intressen. I propositionen anförde departementschefen utbudet kon-att av
sumentkrediter tenderade bli svåröverskådligtalltmer efterhandatt som nya
kreditformer introducerades marknaden. ansågsDet därför många gång-

svårt för konsumenten få riktigt begrepp den egentliga kostna-att etter om
den för olika slag krediter och jämförelsergöra mellan olika krediter-attav
bjudanden. Samtidigt pekade departementschefen ingåendeatt ettav
kreditavtal kunde ingripande betydelse för den enskilde. Kredit-vara av
marknaden enligt departementschefen område där det väsent-ettvar var av
lig betydelse för konsumenten få tillgång till klar och saklig information.att
Departementschefen ansåg därför -i likhet med KKK och bred remisso-en
pinion de dåvarande förhållandena borde förbättras.att-

Brottsförebyggande rådet, PM 1983:1; Ocker

BRÅI denna promemoria diskuterade olika möjligheter komma tillatt
med grårätta i de lånefirmornas verksamhet främstavarter genom en

förändring ockerbestämmelserna i 9 kap. §5 brottsbalken, vid denav som
tidpunkten hade följande lydelse.

Den vid avtal eller rättshandling begagnar sig någonssom annan av
trångmål, oförstånd. lättsinne eller beroendeställning i förhållande till
honom till bereda förmån,sig står i uppenbart missförhållandeatt som
till vederlaget eller för vilken vederlag icke utgå,skall dömes för ocker
till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet dömes till fängelse, lägst månader och högst fyragrovt, sex
ar.

BrB reglerar ocker i omedelbart samband med bedrägeri och utpressning. I
likhet med dessa brott ocker vinningsbrottär består i någon medett attsom
psykiska medel åstadkommer förmögenhetsöverföring. Ocker skiljer sigen
från bedrägeri och utpressning i huvudsak bedragaren ochatt ut-genom

i typiska fall själva skapar den situation de drar fördelpressaren som av,
medan ockraren utnyttjar redan föreliggande situation.en

Vid kreditgivning kan det uppstå särskilda svårigheter avgöraatt om
uppenbart missförhållande förmånmellan och vederlag föreligger. Svårig-
heten Ärhänför sig till hur beräkningen prestationerna skall göras.av
fordringen någorlunda säker det kanske finns borgen eller säkerhetannan
föreligger uppenbart missförhållande, den betingade orimligträntan ärom

Ärhög. fordringen osäker kan vederlaget bestå lånai påsägas att ut pengar
viss tid under osäkra omständigheter. förmånEn rimlig vägersom upp
denna prestation består då inte bara i skälig i riskpremie.ränta ävenutan en
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på 100 % ochårsräntorobetydlig förlustrisk har förelegat harNär viss
förlustriskenmissförhållande. Närinnebära uppenbartdärutöver ansetts

NJA 1963årsränta HD120 °o i tolereratshar varit mycket harstor s.av
195.

lånefirmornasåtgärder medför komma tillI sin diskussion rättaattom
BRÅ såtillgripafrågan förbud. Förförstverksamhet atttog enupp om

BRÅ för denklara beläggåtgärd måste enligt antingen hadrastisk attman
så allvarligtgenomgåendelånefirmorna bedriververksamhet utgör ett sam-

verksamheten i sigden ellerhällsproblem inte kan att attaccepterasatt anse
generelltinföragrundläggande värderingar i samhället. Attstrider ettmot

kreditinstitu-institutionaliseradeutlåning utanför deförbud mot av pengar
BRÅ däremotmöjlig skulleansåg uteslutet. Endock vägtens somram

omfattadeså den baraförbudsbestämmelsekanske utforma attattvara en
sådan drivsdvs.låneverksamhet här diskuteras,den typ somsomav som

få effektförmodligen tillsådant förbund skullenäringsverksamhet. Ett att
Även omfattningverksamhetensomfattning.verksamheten fick mindre om

optimistisktalltförförbud, skulle det docktill följdgick attett varaner av
måvad slag detförbudden helt skulle upphöra. För att etttro att varaav

finns kontrollframstå fordras detallvarligtskall attattmenat avensom
leda tillmåste förbudetöverträdelserförbudet inte överträds. Dessutom av

svårtdet blirpåföljd. finns anledning befaranågon form Det attattav
verkligen efterlevs. Utansådant förbud härkontrollera nämnsatt som

svårt åt illegalkommafrån allmänheten blir detanmälningar eller tips att en
i yrkes-demed dagens situationlåneverksamhet. Fördelen är att som

Därigenomutlåningmässiga former sysslar med öppet.pengar agerarav
på Den-hålla verksamheten.åtminstone möjligheterfinns vissa ögonenatt

allvarligaste in-förbud. Denmiste vidfördel skulle ettommanna
BRÅ åtgärdsådan skulledockförbud enligtvändningen attmot ett envar

mind-andra ochproblemet medingripande. borde angripaalltför Manvara
metoder.drastiskare

Även få låneverk-tillstånd bedrivasärskilt förmöjligheten kräva attatt
beroendeverksamhet skullelånefirmornassamhet avvisades. Om avvara

dåsärskild lagi formtillstånd, kunde detta inte ske änannat somenav
fränbortsettoch tillsyn. Alldelesmåste innehålla kontrollockså regler om

ifrågasättas det fannskunde detkostadet skulle komma attatt ompengar
kontrollnivån skulleså långtgående åtgärdförtillräckliga skäl även omen

registrering.endast innefatta kravlägre ochsättas ett
BRÅ på låneverksamhetenfå kontrolldiskuterade vidare möjligheten att

avgift fick Envilken högstmeddela föreskrifter tas ut.att somomgenom
bestämmelsemedkombinerassådan kunde eventuelltbestämmelse omen

avvisadesBåda möjligheternamaximiränta.tillåtnahögsta ränta,en en
maximiräntainvändingenorealistiska. avgörandedock Den mot varensom
låneförhållandenolikaför allalåter sig fastställadet inte göra attatt en

avpassad maximal räntesats.
ocker.förSverige endast 12åren lagfördes iUnder 1977-1981 personer

BRÅ dåvarandedensvårigheten tillämpaenligtEn orsakerna attvarav
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ockerparagrafen och vidare anmälningsbenägenheten beträffande ockeratt
BRÅlåg. förordade utvidgning ockerbestämmelsens tillämpnings-var en av

område på uppsåtkravet långivningslopas, sker i närings-närattgenom
verksamhet eller led i verksamhet bedrivs vanemässigt ellersom en som

i omfattning.störreannars
l promemorian föreslogs därför följande tillägg till den gällande lydelsen
ockerparagrafen.av

Om gäringsmannen insåg hade skälig anledning antaga attmen om-
ständigheterna vid avtalet eller rättshandlingen sådana i förstavar som
stycket döms likaledes för ocker, såframtsägs, gärningen begås i nä-
ringsverksamhet, såsomeller led i verksamhet bedrivsen som van-
emässigt eller i omfattning.störreannars

Helt allmänt menade i promemorian det inte orimligt i olikaäratt attman
avseenden ställa högre krav den näringsidkare påär änsom gemene

bl. i fråga undersöka förhållandende ligger bakomattman. a. om som en
BRÅviss transaktion. Vidare menade från konsumentsynpunkt haratt man

anledning understryka näringsidkare måste iaktta försiktighet i han-att att
del och vandel, självfallet i samband med kreditgivning.även

Genom tillåggsbestämmelsengöra ocker tillämplig påendastatt om
sådan utlåning har formen näringsverksamhet eller sker led isom av som en
verksamhet bedrivs vanemässigt eller i omfattning ansåg sigstörresom man
ha nått rimlig begränsning bestämmelsens fåtträckvidd och samtidigten av

återhållande och sanerande påverkan denna del lånebranschen.en av

Förmögenhetsbrottsutredningen

BRÅzs PM överlämnades till förmögenhetsbrottsutredningen. I betänkan-
Översyndet lagstiftningen förmögenhetsbrott SOU 1983:50 dela-av om

BRÅde utredningen den framförda uppfattningen det angelägetattav var
effektivt dittills komma till med iän ocker samband medatt rättamera

långivning. främst på grå lånemarknaden.den k.s.
Förmögenhetsbrottsutredningen valde dock metod denänen annan som

BRÅ-promemorianföreslagits i och föreslog i stället följande tillägg till den
gällande lydelsen ockerbestämmelsen.av

För ocker döms också den i utlåningsamband medsom av pengar
bereder sig eller eller ekonomisk förmån,ränta ärannan annan som
uppenbart oskälig, gärningen begås låneverksamhet.led iettom som en

Utredningen föreslog alltså den i utlåningsamband medatt som av pengar
bereder sig eller någon uppenbart oskälig ellerräntaannan en annan
uppenbart oskälig förmånekonomisk skulle drabbas straff för ocker,av
oberoende långivaren utnyttjat underläge påhos detett motpartenav om

gällandesätt ockerbestämmelse förutsätter.som
BRÅ-Enligt utredningen innebar dess förslag förhållandei till förslaget i

promemorian lättnader istörre utredningshänseende, eftersom utredningen
kan koncentreras på förhållandet mellan prestationer. Manparternas mena-
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promemorieförslaget möjliggjor-förslag bättreutredningens änocksåde att
finansiärer ockerverksamheten.ingripandeneffektivade mot av

ockerparagrafNy

prop. lades andra stycke tillI regeringsförslag 198586:65 ocker ettom
ockerparagrafen med följande lydelse.

näringsverksamhetockså vid kreditgivning iFör ocker döms den som
bedrivs vanemässigt eller ieller verksamhet, störreannarsannan som

stårförmån, iomfattning, bereder sig eller ekonomiskränta somannan
missförhållandeuppenbart till motprestationen.

för förslaget det förekommerDepartementschefen anförde skäl attsom
lagstiftningenkreditgivning omfattas den kreditpolitiskavarkensom av

från sidaföremål för någon särskild kontroll samhälletseller insyn ellerär
ockerparagrafen borde utvidgas eftersom denoch i anledning dettaatt av

ansåg dettillfredsställande. Särskilt viktigt hanför närvarande inte fungerar
åt förekommer eller mindrekomma de öppetatt avarter mer somvara som

från samhälletsyrkesmässig verksamhet utanför insyn och kontrollnärmast
sida.

missförhållande råderuppenbartNär det gäller bedömningen ettav om
båda naturligde prestationerna anförde departementschefenmellan att en

frågautgångspunkt i för-bör kunna jämföra hur kreditvillkorenattvara
håller motsvarande lån bank ellersig till de tänkbara villkoren för iett en
något på oberoendekreditinstitut den reglerade kreditmarknadenannat av

åtgärder svårt för privat-det grund kreditpolitiska kanom varaav
låna ändamål. Därvid borde beaktasför opioriteradeattpersoner pengar

upplåningssituationpå grund sin regel-bl. finansbolagenatta. ex. av
utlåningsränta. Lånetshåller räntenivå bankernasmässigt överstigeren som

mån låntagarenlöptid måste också bedömningen. den medvetetin i Ivägas
grå lånefirma,väljer anlita för kunnautvägen att anta ettatt ex.en

givietvistillfälligt erbjudande förmånlig affär, bör dettagöraattom en
förhållandetockså på bedömningen mellan prestatio-inverka parternasav

måsteborgenär lånar till kreditsvag gäldenärEn utner. som pengar en
pårimligen ha högre eljest grund den risk ärrätt sätta räntan änatt somav

Även framstårrisktagandeförenad med krediten. borgenärens somom
godtas. Visser-betydande, borde dock inte hur hög riskpremie helstsomen

falla på vissa riktlinjer förligen kunde det i praxis lämpligt tillbakaattvara
för domstolarna iskälighetsbedömningen det uppgiftärytterst attmen en

överskriden.det enskilda fallet ocker Attavgöra när gränsen ärmot ange
prop. 198586:65,absoluta lät sig inte 41gränser göra s.

Lagrådet ändringsförslaget och riksdagen be-hade ingen erinran mot
förslag Ju 198586:17, rskr 121, SFSslutade i enlighet med regeringens U

1986:123.
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Möjligheterna ogiltigförklara eller jämka oskäligt kreditavtalatt ett

I det föregående avsnittet har redovisats diskussion krav kanen om som
ställas näringsidkare i förhållande till konsument. Dessa krav haren en
resulterat i principer marknadsföring och information kon-antagitsatt om
sumentkreditlagen och brottsbalkens ockerparagraf har skärpts. Detatt
finns ocksåemellertid andra remedier oskäliga kreditavtal. Ett dessamot av

få avtalet ogiltigförklaratär eller jämkat domstol.att av

Allmänt problemetom

Den nuvarande förmögenhetsrättsliga lagstiftningen bygger i utsträck-stor
Äldrepåning lagar tillkom under 1900-talets första decennier. rättsom

präglades restriktivitet det gällde inskränkanär avtalsfriheten.stor attav
Motståndet sådana inskränkningar har emellertid brutits successivt.mot
Det har nödvändigt införa särskilda tillregler skydd för denansetts att

i avtalsförhållande. Inte minst betydelsefull den konsu-ärparten ettsvagare
mentpolitiska lagstiftningen har kommit till under mitten 1980-talet.som av

I avtalslagen 1915:218 finns dels ogiltighetsregler 28-33 §§, dels vissa
regler jämkning avtal grund innehållet 36-38 §§. Efterom av av av-
talslagens tillkomst vittgåendehar bestämmelser jämkning avtalmer om av
på grund innehållet införts i flertal pålagar främst det näringsrättsligaettav
området. Till den näringsrättsliga lagstiftningen 1970:412hör lagen om
otillbörlig marknadsföring och lagen 1971:112 förbud oskäligamotom
avtalsvillkor. Marknadsföringslagen möjlighet till ingripanden motger re-
klam ohederlig eller skadlig ochär andra otillbörliga marknads-motsom
föringsmetoder. Syftet med avtalsvillkorslagen framför allt skyddaär att
konsumenterna oskäliga bestämmelser i standardkontrakt. Konsu-mot
mentkreditlagen 1977:981 har redan behandlats.

vralslagenA

3 kap. avtalslagen innehåller allmänna bestämmelser vilka omständig-om
heter kan rättshandling ogiltig. 28 och §§göra l 29 föreskrivssom en
ogiltighet rättshandlingar har kommit till rättsstridigt tvång.av som genom
30 § behandlar §svek och 31 ocker. I 32 § föreskrivs viljeförklaringatt en

i följd felskrivning eller misstag fått innehållhar änannat annatsom av som
varit inte bindande för denär viljeförklaringen,avsett avgettsom om

insåg eller borde ha insett misstaget.motparten
Bestämmelserna i 28-32 §§ kompletteras med den hållnaallmäntmer

bestämmelsen i 33 möjligtdet hänsyn ocksågör till andraatt tasom
omständigheter sådana särskilt har i de föregåendeän nämntssom para-
graferna. §I 33 föreskrivs rättshandling inte får gällande,görasatt en om
omständigheterna vid dess tillkomst sådana det skulle stridaatt mot trovar

hederoch med vetskap åberopadem rättshandlingen och denatt gent-om
vilken rättshandlingen företogs måste ha haft sådan vetskap.emot antas

påSom exempel situationer §där 33 kan tillämplig anförs för-ivara
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stånd bedömarättshandlingden företararbetena är ut attatt som en
ålder-på sjukdom,följder grund kroppsliginnebörd ochhandlingens av

Vidare be-andra omständigheter.domssvaghet, berusning eller attanges
påhandla svikligtdirektkan tillämpas,stämmelsen attutanpersonom en

känner till vissainteohederligt begagnar sigsätt att motpartenett av
förhållanden.faktiska

§ avtalslagenSärskilt 36om

§ infördes den juli 1976. Regelni 36 avtalslagen 1Generalklausulen ger
avseende alla slagmöjlighet jämka eller lämnadomstol utanatt av av-

innehåll,med hänsyn till avtaletsvillkoret oskäligttalsvillkor, är om-om
förhållanden ochinträffadevid avtalets tillkomst,ständigheterna senare

framgår särskildvid prövningeni övrigt. lagtextenomständigheterna Av att
för den i egenskap konsumenttill behovet skyddhänsyn skall tas som avav

avtalsförhållandet. Regelnställning ieljest intar underlägsen äreller en
tvingande.

§ tillämplig inom hela förmögen-i 36 avtalslagenGeneralklausulen är
general-innebar tidigare civilrättsligaInförandet regelnhetsrätten. attav

skullblev onödiga och för denandra avtalslagenklausuler i lagar än upp-
hävdes.

på för-tillämpas alla§ avsedd kunna36 avtalslagen är typeratt av
också på rättshandlingaranvändas andramögenhetsrättsliga avtal. Den kan

gåvor. Prövningensåsom betalningsutfästelser, fullmakter ochavtal,än
skälig-det villkorförsta hand inriktasgeneralklausulen bör ienligt vars

också avtaletstill bl.ifrågasätts. skall emellertidhet har Hänsyn tas a.
innehåll i övrigt.

i första handbedöms oskäligtvillkorRättsverkningarna äratt ett somav
emellertidavseende. harlämnas Domstolenvillkoret jämkas elleratt utan

hänseende eller lämnaockså jämka avtal imöjlighet även attannatatt ett
i dess helhet.avtalet avseendeutan

skall till i egenskapföreskriver särskild hänsynRegeln att tas partom av
förhållande tillunderlägsen ställning ieller eljest intarkonsument mot-en
privatpersonerkonsument faller i första handUnder begreppetparten. som

från § avtalsvill-tjänst för enskilt bruk efter 1förvärvar eller mönstervara
emellertidbestämmelsen kantillämpningen den aktuellakorslagen. Vid av

faller utanförkonsumentförhållande situationerföreligga iävenett som
fastighet, tecknarenskild förvärvaravtalsvillkorslagen, när personenex.

för särskild hänsynbanklån. avgörandeDetförsäkring eller etttar omupp
intarhanviss kategoritillhörskall inteär utanparttas enomom en en

ställning tillunderlägsen motparten.
statsrådet vissaföredragande särskiltspecialmotiveringenI typertog upp

139prop. 197576:81förfalloklausulernaavtalsklausuler bl. de k. s.a. s.av
förhållanden förfallet tilllån vissa skallff. underDessa innebär att ett anses

låneformulär inne-förfallodagen. Bankernasföre den avtaladebetalning
möjlighetkreditgivarenhåller regelmässigt förfalloklausuler attsom ger
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låntagarenkräva betalning i förtid, bl. inte fullgör sina förpliktelser ia. om
behörig ordning. Förfalloklausuler endast i mycket ringa utsträckningär
föremål för lagreglering. I konsumentkreditlagen finns dock vissa bestäm-

har till syfte skydda hårdmelser kredittagare alltför tillämpningatt motsom
förfalloklausuler i avbetalningskontrakt. Bestämmelserna innebär fram-av

sådana fårför allt klausuler inte gällande begöras änatt ettannat om
talningsdröjsmål viss del köpeskillingen och det har varatavser en av om en
viss angiven tid.

påpekadeFöredraganden generalklausulen har viktig uppgiftatt atten
låntagare hårdfylla för skydda alltför tillämpning förfalloklau-att mot en av

suler anförde vidare i praktiken behovet åberopa general-äratt attmen av
klausulen för komma till med oskäliga verkningar förfalloklau-rättaatt av

förhållandevissuler begränsat, eftersom banker och andra kreditinrätt-
ningar i den praktiska tillämpningen torde fästa avsevärd vikt vid sådana

dröjsmåletsomständigheter orsaken till betalningsdröjsmål, längdsom
Vad departementschefen anförde förfalloklausuler i principm.m. om var

ocksåtillämpligt villkor kreditgivaren lån tillrätt sägaatt ettsom ger upp
betalning förtid. bordei Det emellertid beaktas det finns särskildaatt
förskrifter sådana villkor i banklagstiftningen.om

lågEnligt utredning tillden grund för propositonen bör tillämp-som
ningen villkor krävs enligt banklagstiftningen inte kunna betecknasav som

otillbörlig under extraordinära omständigheter.utomsom

Andra lagar intresse i sammanhangetav

vtalsvillkorslagenA

Avtalsvillkorslagen har till huvudsyfte till konsumenternas in-att ta vara
vid utformningen kontraktsformulär inom olika branscher. dettaItresse av

syfte innehåller 1lagen generalklausul §, vilkenenligt marknadsdom-en
stolen kan förbjuda näringsidkare i fortsättningen använda avtalsvill-atten
kor med vederlagethänsyn till och övriga omständigheter är attsom anse

oskäliga konsumenten.motsom
§Lagen enligt 2 inte tillämplig sådan stårverksamhet underär som

tillsyn bankinspektionen eller försäkringsinspektionen. tordeDäremotav
någotdet inte hinder tillämpa lagen på yrkesmässigatt ut-vara annan

låningsverksamhet.
påAvtalsvillkorslagen bygger tanken KO skall marknadenövervakaatt

och förhandlingar med företrädare för fånäringsidkarna i syfte tillta attupp
stånd sådanaändring i avtalsvillkor härvidkan oskäliga. KO skallsom anses
i första försöka uppnå påhand ändringar frivillig förhand-väg, ommen
lingarna blir resultatlösa kan KO föra inför marknadsdomstolentalan om
förbud enligt generalklausulen. Beslutar KO för visst fall ansökainteatt om
förbud, får 3 §enligt ansökan sammanslutning näringsid-göras av en av
kare, konsumenter eller löntagare. Handläggningen ärenden hos dom-av

1970:417stolen regleras i lagen marknadsdomstol. inteFall ärom som av
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fårviktstörre KOprövas och kan avgöras förbudsföreläggande.av genom
Sådant föreläggande innebär den ha oskäligtatt använtantassom av-
talsvillkor KO föreläggs förbud vid vite fortsätta med det. Godkännsattav
föreläggandet, gäller det förbudet meddelats marknadsdom-som om av
stolen. Näringsidkare skyldig på KO:sär anmaning komma in medatt
yttrande eller upplysningar i förbudsärende. KO kan förelägga vite,ettj om
anmaningen inte åtlyds.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen har till ändamål främja konsumenternas intressenatt
i samband med näringsidkares marknadsföring tjänster och andraav varor,
nyttigheter och motverka marknadsföring otllbörligatt konsu-är motsom

eller näringsidkare 1 §. Uttrycket nyttighetmenter har i lagen vid-en
sträckt innebörd och omfattar bl. krediter prop. 197576:34 125a. s.
Lagens centrala bestämmelser utgörs generalklausuler i allmän-treav som

ordalag vad näringsidkare har iaktta vid sin marknadsföring.na attanger en
Generalklausulerna behandlar otillbörlig marknadsföring 2 §, informa-
tionsskyldighet 3 § och produktsäkerhet 4 §. Reglerna det möjligtgör

förbjuda vissa marknadsföringsåtgärder åläggaatt och marknadsförarenatt
lämna viss information.att

8.3.2.3 Bankinspektionens erfarenheter av
finansbolagens verksamhet

Enligt de erfarenheter bankinspektionen har finansbolagen före-som av
ligger betydande skillnader i standard mellan olika bolag. Detta gäller alla
områden företagens verksamhet.av

Finansbolagen har omfattande kreditgivning riktar sig hus-motsomen
hållen. Denna kreditgivning har formen kontokortskrediter, reverskredi-av

och avbetalningskrediter. Omfattande kritik riktades tidigare konto-ter mot
påmarknadsföring. har detta område utarbetatskortsföretagens Numera

företagen har åtagit sig följa. När det den indirektaregler vilka gälleratt
utlåningen, hushålldvs. krediter till säljföretag beviljar och säljfö-somsom

refinansierar hos finansbolag, kritiken den dessa krediter oftaär attretagen
kreditkostnadermedför höga för kredittagaren. Vanligen det säljföreta-är

bestämmer kreditkostnadernas storlek. Beträffande direkta kredi-gen som
såvälhar bankinspektionen riktat kritik finansbolag bankerter mot som

på direktreklam.avseende de vilka krediterna marknadsförtssätt genom
Genom inspektionen,direktreklam har, enligt privatpersoner uppmanats

sig kanskeskuldsätta i utsträckning de vid eftertankenärmareatt en som
inte avsett.

årI början 1984 genomförde bankinspektionen undersökningav en av
åtskilligafinansbolagens krediter säkerhet värdepapper. I fall leddemot av

fråndenna till kritik inspektionens sida, bl. för alltför summariska. en
kreditprövning.
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sådanafåbankinspektionen in allaproblem förDet finns vidare att
stå bedriverskall under tillsyn. Företagunder tillsynföretag somsom

tiomiljonersgränsen sig intelångt anmälerfinansieringsverksamhet över
det. del fall harde rätteligen borde Itill inspektionen görasjälvmant när en

står inspektionens tillsyn.finansbolag underrefinansieringen skett hos som
under tiomiljoners-driver verksamhetmed företagProblemet straxsom

sådan i eller mindrekvarstår. många fall sker verksamhetIgränsen mer
står bankinspektionens tillsyn.finansbolag undersamarbete mednära som
sådan bankinspektionen sigvaritVerksamheten har i del fall settatten

etikmeddelande 53skriftlig rekommendationföranlåten i generellatt nr
sådanaförenade medavråda från krediter varitfinansbolag övertaatt som

strida god seduppsägning det skulleavgifter,villkor räntor, motatto. a. --
beviljat krediten.finansbolaget självt skulle haom

står bankinspek-också finansbolag undermed deDet finns problem som
pålagstadgadeuppfylla de kravenbolag kan intetionens tillsyn. Flera

underlåter skallsända inkapitaltäckning. antal bolagEtt rapporteratt som
utgöra på kreditportföljernaKvalitetenunderlag för bedömning bolagen.av

pådeoroväckande grad. Avskiftar ibland i rapporter om engagemang enen
vissabankinspektionen kan utläsassänder in tillhand ñnansbolagen attsom

osäkra-får generelltenhandsengagemangfinansbolag allt större settmot ett
svårare långsiktigabedöma detbelåningsunderlagobjekt är attsomre

traditio-fått mindre inslag denKreditportföljerna har alltvärdet ett avav.
värdepapperskre-inslagoch leasingen och alltnella factoringen störreett av

slåkreditförlusterenstakakapitalstarka finansbolag kanditer. För mindre
hårt.

BRÅ,rådet 1985:6;PM8.3.2.4 Brottsförebyggande
grå lånemarknaden.Den

BRÅ:s utlånings-kartlägga vilka formerundersökning syftade till att av
utlånings-grå lånemarknaden,på den vilkenverksamhet förekommersom

omfattninglånevillkor och vilkenprovision och andra tillämpasränta, som
låne-lånefirmoromfattade privata ochverksamheten har. Undersökningen

i tele-fannsförmedlare verksamma i Stockholms kommun upptagnasom
annonserade iför år de firmorfonkatalogens yrkesregister 198l samt som

månad Samtliga företag stodDagens Nyheter under december 1981. utan-
under år 1982Undersökningen genomfördesför bankinspektionens tillsyn.
vid länsstyrel-utförd revisionsenheteni samband med kontrollaktionen av

i Stockholms län.sen
smålån, bedrevåt korta ungefär 14företagen ägnade hälften sigAv

åt vitvarubelåning,återstoden ägnade sigförmedling lån medanstörreav
belåning premieobligationer, köp och försäljningbilar eller reverseravav
eller factoring.

åt kortaför dem ägnade siganalys verksamhetenEn närmare somav
pålånen avsåg 000 2 000 kr. och löptesmålån visade oftast 1 treatt -

tillfrån ungefär 26 °o ändamånader. effektiva varieradeDen räntan upp
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växlar lösteslåntagarna oftalämnadelånensäkerhet för270 %. Som som
fallväxeln. Ikrävdes borgenmånad. fall utöverI vissa ettmånad för

antedaterade checkar.användefirmanförekom tecken att
Vidpå följande sätt.karaktäriserasallmäntVitvarubelåningen kunde

finansiseramöjlighetkunden vanligenhushållsmaskiner harinköp attav
och frys förspis, kylköperavbetalningslån. Om kundenmedköpet ex.

000 till in-25 kr.få låna ytterligarei vissa företag25 kr. kan han000
år. grossis-på De olikaregel tiosådant lån istallationskostnaden. löperEtt

anslutnaDetaljisternafåmansbolag. ärtillvanligtvis anslutnaär ettterna
direkt mellanskrivsSkuldebrevet upprättassamarbetsavtal. somgenom

står kredit-detta bolagoch detfinansieringsföretaget ärlåntagaren och som
på kundendocklånet. finnsför KravNågon krävs intesäkerhet attrisken.

inte haskall kundenåren. Vidareanställning dehaft fastskall ha senaste
på skul-bekräftarLåntagarenkundenbetalningsanmärkning.någonhaft

mottagits.hardebrevet att varorna
låneförmedlareoseriösamedförtlåna harenklaDetta sätt attatt pengar
harLånehandlingar upprättatsmed vitvaruföretag.samarbetehar inlett

fåtthar i ställetlåntagarna. Dessatillnågra överlämnatsharutan att varor
vitvaruföretagetochförmedlarenlånebeloppet tillavstå 30 °o totala somav

med 20-löptefinansieringsföretagetLånetförmedlingsavgift. hosslagsen
avstå förmed-ikunden fickräknar in det belopp% Om22 ränta. man
blevvitvaruföretaget näs-och räntanlåneförmedlarenlingssprovision till

hushållslån förmedladessådana falskaocksåförekom40 %. Det atttan
låneför-medvarit i kontaktförst hadekundernaaffärerna utan att enav

avstå °o lånebeloppet.då 20endastLåntagarna behövdemedlare. av
såldelåntagaren sinblivandeföljande DenBilbelåningen gick till sätt.

sålde sedan tillbaka000 Företagetför 20 kr.till bolagetbil kontant ex.
på 000 kr. Bilenpålägg 500 1medeller i vissa fallbilen till pris, ettsamma -

betalning,°o priset i kontanterlade 40såldes då på avbetalning. Kunden av
delbe-kontantlagstiftningenmed000 stämdedvs. kr. Detta överens8 om

låna mellanskillnadenlåntagarenPå så fickvid avbetalningsköp.talning sätt
erladeden del hansålde för till bolagetbilendet pris hanmellan samt

12 000 kr.på avbetalning, dvs.bilenköpte tillbakakontant hannär
betalade kunden000 kr.,På utlånade beloppet, 12000. det20 000 8-

avbetalningskontrak-diskonteradeLånefirmaneffektiv årsränta.40-55 °o i
finansbolag.hosten ett

lånadebelånade obligationer. BolagetNågot undersökta företagendeav
premieobligationer.använde dessa till inköplåntagaretillut avsompengar

värde 90 %.belånades tillochlämnades säkerhetObligationerna ett avsom
effektivadragningarna. Den räntanspelade därefterLåntagarna var

på 75 000också. Lånen lägstförekombelåning aktier25 En viss%. varav
månader.pålöpte 1-4kr. och

be-förelåg brottsmisstankeundersökningeningick ide företagAv som
skattekontroll ochförsvårandehand%. i förstaträffande 45 Brotten avvar

oredlighet borgenärerskattebedrägeri,bokföringsbrott även motgrovtmen
förekom.låneförbudABL:soch brott mot
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8.3.2.5 En undersökning grådenannan av
lånemarknaden

Av arbetsgrupp inom Spintab gjordes under år 1986 kartläggningen en av
den grå lånemarknaden. Rapporten undersökningenöver publicerades den
24 juni 1986 och innehöll bl. redogörelse för telefonkontaktera. en som
arbetsgruppen hade haft med företag den grå marknaden. Bland de
undersökta företagen fanns både sådana arbetade med säkerheter ochsom
sådana inte alls krävde någon säkerhet.som

Personlånen bedömdes denutgöra delen låneverksamhetenstörre förav
företagen. De mindre långivarna regel enpersonsbemannade. Lå-var som

där maximerade till 3 000 kronor och med 001 kronornen var undresom
lånegräns. Enstaka långivare i denna medgav emellertid lån tillgrupp upp
5 000 kronor. Lån denna och storlek beviljadestyp regel dagen.av som
Denna snabbhet lånebehandlingeni ansågs företagen mycketav vara en

fördel för låntagarnastor och ansågs motivera kostnader lågsom snarare
över underän 40 % i räntor och avgifter. Vad utgjorde avdrag frånsom
lånebeloppet redan vid utbetalningen i form förskottsränta och andraav
former ersättning det enligt arbetsgruppen svårtav Envar att grepp om.
sannolik gissning från arbetsgruppen denna del långivarensatt ersätt-var av
ning uppgick till omkring hälften den totala kostnaden för lånet.av

På frågor varför denna form låneverksamhet förekom iom regelav gavs
två standardsvar. Verksamheten nödvändigär för hjälpa människoratt som
inte på kan lösasätt sitt akuta lånebehov.annat Det felär detatt tro att
generellt billigareär låna påsett den organiserade kreditmarknaden.att
Detta de tillfrågade företagen bero på administrationskostna-angavs av att
derna högre iär bankerna. En förklaring de bankpalatsenstoraannan var

bankkunderna fick med och betala.som vara
På frågor hur företagens upplåning gick till svarade det alltidom attman

finns god tillgång på söker placering på goda villkor och därpengar som
långivaren har möjlighet diskutera påverkaoch lånekostnaderatt och låne-
villkor. Det bestreds inte den grå lånemarknadens upplåningskostnaderatt
generellt högre.sett var

Något gråden marknadens företrädare angelägna framhållasom attvar
möjligheten få personlån även vederbörandeatt hadevar eller fleraom ett

lån i bank eller deras marknad.egen
Ett landsortsföretagen berättade lånestocken uppgick tillav att drygt 600

milj. kr. uppdelad på i tal 10 låntagare.000 Blandrunt dessa fanns enligt
företaget åtskilliga till ekonomisk fördel utnyttjat möjlighetensom egen att
byta tidigare banklån.ut

Förutsättningarna för få lånstörre 10 000än kr.att till maximeradeupp
lånegränsen 70 000 kr. och i vissa fall till 80 000 kr. varierade något,upp

i likartade. Det krävdesstort anställning med uppgiftmen var arbetsgi-om
sysselsättningens årsinkomst och familjeförhållanden.vare, art, Var en

manlig låntagare gift borde makan skriva påäven lånekontraktet. I övrigt
inhämtades upplysningar. Länets storlek och villkor avgjordes från fall till
fall.
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i Sverige8.3.2.6 näringsfrihetenAllmänt om

förarbetena tillnäringsfrihet. Ibygger allmäntSvensk ekonomi sett
departementschefenprop. 198182: 165 underströkkonkurrenslagen att en

marknadshushållningekonomi medde bärande beträffandetankarna enav
alltsådetetableringsfrihet. Här gällerfinns näringsfrihet ochdet attär att

för ochsåväl företagfritt marknadstillträde fördet finns varorsomnya
framhölletableras,tjänster från marknader. företag kanandra Att nya

framåt tryckochdepartementschefen, driver utvecklingen utövar ett
hållaocheffektivade befintliga företagen inte stelna till utan attatt vara

anförde vidare:rimliga priser. Departementschefen

restriktivitet medmåstebedömning därför iakttaMin är storatt man
olikaauktorisationsåväl offentligetableringskontroll, privat samtsom

skalletableringtillståndstvång, förformer där villkor ställs attuppav
framstår motiveraderegler,ske i viss verksamhet. Beslut och somsom

konkurrensför-påallvarligt inverkabakgrund sitt syfte, kansett mot av
på förut-bransch, ellerolika företag iutsättningarna, mellan enex.

inomkonkurrenshuvud skall förekommasättningarna för det överatt
etableringsde fallpå marknad. Iviss samhällssektor eller vissenen —

enskildafrågadet i regellagstiftningfriheten begränsas är omgenom
behovsåsom och säkerhetsrisker,skäl hälso-branscher, där speciella av

före-värdenskydd för ekonomiskaintegritetsskydd eller stora anses
Även medåterhållsamhet iakttasemellertidi dessa fall börligga. att

hos demsådana hänför sig till kompetensenandra vilkor,ställa än som
innefattaalltså i princip inteVillkoren börverksamheten.utövar ensom
påbransch ellerantalet företag ibedömning behovet ort.enenav av

gjordesfråga näringsfrihetenställningstaganden iViktiga principiella om
näringsförbudockså med förslag till lagi 198586:126 m.m.omprop.

ekonomiskagrundstenarna i detbetecknades därNäringsfriheten som en av
dennanäringsfrihetenpåpekades iVidare inskränkningar motsystemet.

bevekelsegrunder.och haft speciellabakgrund har varit mycket sparsamma
vidsträcktadenstatsrådet uttalade börFöredragande värnaatt omman
förkrävas starka skäl göranäringsfriheten och det generellt bör attsettatt

ytterligare inskränkningar i denna.
Auk-också hänvisas till konsumentverketsI sammanhanget kan rapport

utvärderingKOV 1978:8-01 bl. förtorisation konsumentskyddoch ena.
promemorian redovisa-nackdelar. Iauktorisationssystems för- ocholikaav
etableringskontroll förderasdes exempel finansmarknaderna medsom

för dessaGemensamtfondkommissionsbolag.banker, försäkringsbolag och
etableringskontrollenområden väsentligt motiv försades att ett varvara

iekonomiska värdenkonsumentenkonsumentskyddet. Det förrör stora
försäkringtecknarin i banken,den meningen den sätteratt ensom pengar

säljaför förvärva,fondkommissionärviss premie eller anlitar attmot en
erhållit sådantpå deneller förvara värdepapper skall säker ettattvara som

stå förpliktelser.skall för sinaekonomiskt förtroende kunna
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påNuvarande tillståndkrav eller auktorisation i svensk rätt

Nedanstående sammanställning inte avsedd fullständig harär att vara men
ändå för bildupprättats de begränsningar näringsfrihetenatt ge en av av

samhället känt sig föranlåtet oaktat den restriktiva inställninggöraattsom
sådanatill begränsningar redovisats. Skyddsintressena ochfleraärsom ovan

indelningen har gjorts utgångspunktmed från dessa.

Konsumentskydd

Krav på kompetensviss

Läkare
Tandläkare
Veterinärer
Elinstallatörer
Byggarbetsledare
Skeppsklarerare

Auktorisation

Advokater
Revisorer
Fastighetsmäklare
Tolkar och översättare

Andra former konsumentskyddav

Sällskapsresor
Tillfällig handel

Hänsyn till den personliga integriteten

Inkassoverksamhet
Kreditupplysningsverksamhet

Stora ekonomiska intressen

Bankrörelse
Försäkringsrörelse
Fondkommissionsrörelse

Samhällsintressen

Brevbefordran
Radio- och TV-sändningar
Teleförbindelser
Skorstensfej are
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Säkerhet m.m.

brandfarligaochexplosivaHantering varorav
skjutvapenHandel med

elektriskDistribution strömav
läkemedelförsäljningochTillverkning av

alkoholhaltigasprit ochteknisk preparatförsäljningTillverkning och av
och kanylerinjektionssprutormedoch handelInförsel

Ordning

dryckeralkoholhaltigaServering av
pensionatsrörelseHotell- och

Brottsrisker

Bevakningsföretag
begagnadeochHandel med skrot varor

Bilskrotning

vissa tjänsterKontroll över

trafikYrkesmässig
beställningstrafikiGodstransporter

beställningstrafikiPersontransporter
Transportförmedling
Biluthyrning
Trafikskolor

näringsverksamhetutlänningarsKontroll över

Näringstillstånd
Filialtillstând
Förvärvstillstånd

ställningstagandeKommitténs8.3.2.7

tid alltidmodernikreditmarknadenframhållits hartidigare harSom redan
marknad iNågon gängsefrislag.olikaregleringarföremål förvarit av

1960-taletskonstateratKommittén harförekommit. attaldrigbetydelse har
förstaområde det större stegetfinansieringsföretagenspåutveckling var

till-FiL:sutveckling avbrötskontroll. Dennaochutanför tillsyn genom
inteoch börkankreditmarknadenpåmarknadfriNågon heltkomst.

sådanförhinder i ut-ställer vägenskyddsintressenStarkaskapas. en
skydds-härnäringsfrihet uppvägsveckling. De allmänna argumenten avom

intressena.
kundelagstiftningenutvärderingdetFiL förutsattesNär attantogs aven

år.åttai kraft ivaritår. harantal Lagenbehövas inomkomma ettatt nu
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Utvecklingen finansbolagsmarknaden har varit långt kraftigare vadänav
kunnat förutses. Som har framgått redovisningen bankinspektio-som av av
erfarenheter från tillsynsarbetet har funnits och finns fortfarandenens ett

flertal brister det gäller bolagensnär efterlevnad gällande regler. Dettaav
torde kunna förklaras kvaliteten på del bolagen har varitattmera av en av

lågför inspektionensän för tillsyn och kontroll har varitattav resurser
begränsade.

På de institut skall få verksamma på kreditmarknaden börsom vara
ställas höga krav. De bör i sitt handlande naturligtvis följa lagar och andra
författningar också i övrigt uppträda så anmärkningar inte kanattmen
riktas dem. För kreditväsendets funktionsduglighet det viktmot är attav
instituten verkar så allmänheten har fullt förtroende för förmågaderasatt

fullgöra sina förpliktelser. Konsumentskyddsintressenaatt har fram-en
skjuten plats vid all verksamhet på kreditmarknaden.

För driva verksamhet på kreditmarknadenatt uppställs i lag för flertalet
Övervägandekreditinstitut krav särskilt tillstånd. skäl talar enligtett

kommitténs uppfattning för detta i princip bör bli förhållandet föratt
samtliga aktörer på marknaden. bankinspektionenAtt har legala möjlig-
heter missförhållanden hos finansbolag, åsido-att uppenbartmotagera som

kundernassätter berättigade intressen eller på visar sig olämpligtsättannat
finansieringsverksamhet,utöva har inte visat sigatt tillräckligt. Detvara

finns i dag finansbolag inte kan uppfylla de lagstadgade kravensom
kapitaltäckning. Ett antal bolag underlåter sända in skallatt rapporter som

underlag för bedömningenutgöra bolagen. påKvaliteten kreditport-av
följerna skiftar ibland i oroväckande grad. Vissa finansbolag får allt större
enhandsengagemang generellt belåningsunderlag.osäkraremot Detett sett
nuvarande registreringsförfarandet har visat sig otillräckligt för attvara
motverka uppkomsten icke seriösa företag. Det bör därför medersättasav

auktorisationssystem. Kravet tillstånd börett gälla samtliga utövarsom
finansieringsverksamhet i omfattning.större Beträffande konsument-en
krediter bör nedan kommer utvecklas auktorisationskravet gällaattsom- -
alla lämnar sådana krediter.som

Riksskatteverkets 1985:8 behandlar utgårleasing ifrån skat-rapport som
teförvaltningens erfarenheter och beskriver olika möjligheter fi-att styra
nansieringsformens utveckling. I framhålls det finns tendenserrapporten att

leasingformen används för uppnå skattekrediter,att för undgå skattatt att
eller för otillbörligtsätt utnyttja olika regler skatteområdet.att annat
Rapporten finner ökad styrning marknaden påkallad. Detta förut-en av
sätter, lagstiftning skärper tillsynenrapporten, och kon-menar en som
trollen finansieringsverksamhet och därvid starkare betonar samhälls-av
intresset. också fångar alla yrkesmässigt bedrivna finansie-men som upp
ringsverksamheter. Man pekar därvid på kriterium 10 milj.änatt ett annat
kr. i tillgångarnanettovärde nödvändigt detär gäller väljanär demav att ut

skall ställas under tillsyn. Rapporten förespråkar någon form aukto-som av
risation alla bedriver yrkesmässig finansieringsverksamhet.av som

Kommittén har tvingats konstatera del finansbolag mindreäratt en av
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god kvalitet. För tillsynsmyndigheten har detta blivit belastning,storen
särskilt finansbolagantalet blivit så praktiskaAv skäl detärstort.som nu
dock nödvändigt likheti med den gällande ordningen ha frizonatt- nu en-
för finansieringsverksamhet mindre betydandeär omfattning. Enligtsom av
kommittén står här inför svår avvägning. Samtidigt erfaren-man en som
heten visat de bristerna förekommerstörsta i mindreatt finansieringsföretag
där ingen tillsyn tvingasutövas likväl i viss utsträckning lämna dessaattman
utanför regleringen. Redan vid tidpunkten för FiL:s tillkomst hävdade
bankinspektionen på 10 milj.gränsen kr. i balansomslutningatt för låg.var
Vid lagens utarbetande förväntade sig relativt begränsat antalatt ettman
företag skulle komma stå under tillsyn. Utvecklingen har därefteratt fort-

i snabbare takt ochän väntat antalet finansbolagsatt uppgår för närvarande
till drygt 280 bolag. Det sig självtsäger marknad med så antalatt ett storten
aktörer måste innehålla också sådana inte uppfyller kraven påsom sunten
bedriven finansieringsverksamhet. Från branschens sida har också hävdats

auktorisation nödvändig föratt är upprätthålla kvaliteten påen attnu
företagen. Seriösa företag skada sammanblandas sådanamedtar attav som
sköts mindre seriöst.

Intresset skapa marknad med uteslutandeatt seriösa aktörer talarav en
för ingen frizon bedriva yrkesmässig finansieringsverksamhetatt att utan

Åtillstånd borde förekomma. andra sidan förekommer finansieringsverk-
samhet i näringslivsföretag, stiftelser och organisationer. Att helt förbjuda
denna verksamhet har kommittén funnit inte sig möjligt ellervara vare
önskvärt. För lösa den här uppkommande konfliktenatt mellan motstridiga
intressen har kommittén praktiska och andra skäl tvingats göraattav en
differentiering. En avvägning mellan skyddsintressena och motstående in-

har inneburit finansieringsverksamhettressen sådan omfattningatt attav
tillgångarna i verksamheten inte uppgår till 50 milj. kr. lämnas oreglerad.
Utöver detta bör utvecklas längre fram möjlighetsom attmera ges en- -
från regleringen undanta finansieringsverksamhet den hartrots attsom en

omfattning inte har självständigstor inriktning. Härigenom sigen anser
kommittén ha åstadkommit reglering medför rimlig frihet fören som en
finansieringsverksamhet inom för normal likviditetsförvaltningramen sam-
tidigt förutsättningar skapats för yrkesmässigt bedriven finansie-som en
ringsverksamhet i seriösa former.

På den oorganiserade kreditmarknaden förekommer antal fi-ett stort
nansieringsföretag sig finansieringsverksamhetägnar riktadsom mot
konsumenter. Det har framgåttär den tidigare redovisningensom av uppen-
bart det bland dessa förekommer företagatt inte uppfyller de kravsom som

från samhällelig och konsumentpolitisk synpunkt har anledningman att
ställa. Den nuvarande lagstiftningen inte möjlighet effektivt ingripaattger

de företag missköter sig. Ett auktorisationsförfarandemot framstårsom
därför betydelsefullt och nödvändigt inslagett för dessa företag.ävensom
Detta innebär alla företag driver finansieringsverksamhetatt riktadsom en

konsumenter bör auktoriserade.mot vara
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Särskilt konsumentkrediterom
Begreppet konsumentkredit redan framgått redovisningenär som av av-
konsumentkreditlagen definierat i lag. Denna lag gäller kredit,nämligen-
dvs. betalningsanstånd lån,eller avsedd huvudsakligen för enskiltärsom
bruk och lämnas erbjudseller till konsument näringsidkare i dennessom av
yrkesmässiga verksamhet. Med konsument enskild medborgare iavses
egenskap privatperson. Termen näringsidkare skall, i överensstämmelseav
med vad fallet enligt marknadsföringslagen,är avtalsvillkorslagen ochsom
konsumentköplagen, fattas i vidsträckt mening. Den omfattar varje fysisk
eller juridisk yrkesmässigt driver verksamhet ekonomisk art.person som av
Som ytterligare förutsättning för konsumentkreditlagens tillämpligheten
gäller krediten erbjuds eller lämnas i den yrkesmässiga verksamheten.att
Den beskrivna definitionen också väl för de intressen kommitténpassar som
vill skydda. På grund kravet ändamålet med krediten huvudsakligenattav
skall enskilt bruk faller krediter till privatpersoner utanför begreppetvara
konsumentkredit då krediten avsedd användas i sambandär med före-att
tagsöverlåtelse, generationsväxling företag,i kapitaltillskott till företag e.d.
Inte alla konsumentkrediter bör emellertid falla inom till-förens ramen
ståndskravet. Här kan hänvisas dentill diskussion leverantörskrediternaom

tidigare förts. KKK menade ifrågasättasdet starkt kunde inte deattsom om
traditionella avbetalningskrediterna och andra krediter lämnas isom sam-
band med försäljning i framtiden borde avskaffas och kreditgivningen i
stället helt överlåtas banker och andra kreditinrättningar direktutan
försäljningsintresse. Skälet till ifrågasättandeKKK:s uppenbarligen attvar
leverantörskrediterna från konsumentskyddspunkt fungerade mindre väl.

fannKKK emellertid inte då tiden avskaffa köpkrediterna. Denattmogen
såg emellertid sitt förslag första sådan ordning.ett steg motsom en

De överväganden gjorts inom kreditmarknadskommittén beträffan-som
de köpkrediterna har lett till ställningstagandet dessa inte heller i fort-att
sättningen bör omfattas tillståndskrav. Sålunda undantas leverantörskre-av
diterna frånhelt kravet på tillstånd. Med leverantörskredit eller köpkredit

kredit eller betalningsanstånd i direkt samband med försäljningettavses en
eller tjänst. Liksom enligt gällande 3 § sådanaFiL bör krediterav en vara

Övrigundantas från lagens tillämpning. finansieringsverksamhet riktad mot
konsumenter bör däremot träffas lagens på tillstånd. Någonkravav som
helst frizon inte sådanbör för finansieringsverksamhet.ges

Tillståndsprövningen

Det naturligtär endast svenska juridiska skall få bedriva denatt personer
verksamhet det här fråga. Detta betyder inteär utlänning ärattvarom
förhindrad delta i verksamheten. Som kommittén utvecklar iatt annat
sammanhang bör emellertid detta ske inom för svenskt bolag.ettramen
Detta ställningstagande står i överensstämmelse med den inställning kom-
mittén tidigare intagit beträffande bankverksamhet. De utländska bank-
etableringar, nyligen medgetts i Sverige, kan sålunda endast ske formisom

dotterbolag.av
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verksamhet,märka. Denföljandeföretagsformen årdet gäller attNär
i olikaskekundetillkom,FiLbedrev innanfinansieringsföretagensom
enskildföreningar,ekonomiskaaktiebolag,associationsrättsliga former -

underinordnadesföretag,deviktdetFBKEnligt attfirma sometc. avvar
tordeaktiebolagsformenEndastaktiebolag.formdrevs ilagstiftning. av

önskvärd hossådan stadga är ettrörelsenFBKsålunda enligt somenge
fondbolag ochgällde förpå kravdepekade härFBK somkreditinstitut. som

innebarkravFBK:sfondkommissionärer. attföreslagits fördå hadenyligen
åläggasskulleaktiebolagintefinansieringsföretagexisterandede varsom

dispensmöjlighetemellertidföreslogFBKbolagsform.ombilda sin enatt
finansieringsverk-drivamöjlighetföreningekonomisk attför att ge enex.

bordeundantag temporärtanförde FBKspecialmotiveringen attsamhet. 1
vidarefick drivasövergångstidunderså företag somex.medges att ett en

också definitivtaktiebolag,omvandlats tillhadetills detfirma,enskild men
möjlig-lämplig. Dennamindreaktiebolagsformendåfallsärskildai de var

för ekono-avseddtidsbegränsning närmastundantagmedgehet utan varatt
159.153 och1977:97,SOUföreningarmiska s.

finansföretagdeuppfattningensig tillanslötDepartementschefen att som
Enligt departements-aktiebolag.i formborde drivasomfattades lagen avav

frånundantagform. Motundantagsvisendastdetförekomchefen annan
tillämpnings-besvärligabl.honomtalade enligt attaktiebolagsformen a.

andra kravochkapitaltäckningfrågauppstå, ikundeproblem omex.
från kravetpåkallatintedärför undantagansågHanlagförslaget.enligt

finansie-ikraftträdande drevvid lagensDe företagaktiebolagsform. som
lämpligunderborde dockaktiebolagformi änringsverksamhet enannan

företags-ändramöjlighetochverksamheten attfå fortsättaövergångstid ges
drevikraftträdandevid lagensföretagiuttrycksigDettaform. att somtog

övergångsregelenligtaktiebolagoch intefinansieringsverksamhet envar
hinder lagensår 1982utgångentillverksamheten utanfick fortsätta avav

företagsformen.frågakrav i om
sådantkundefondkommissionsrörelsebedrivatillstånddet gälldeNär att

kommanditbolaginklusivehandelsbolagfysiskmeddelastidigare person, -
iutvecklingenmedfördepraktiken attbankaktiebolag. Iochaktiebolag-

kommanditbolagochbankaktiebolagendast1970-talet repre-mitten varav
iföreslogFondbörsutredningenfondkommissionärerna.blandsenterade

den1976:54,SOUfondkommissionsrörelse m.m., attOmbetänkandesitt
aktiebo-bordebankinstitutenutanförföretagsformentillåtnaenda vara--

ingåendedenunderkastadeaktiebolagen mesthärförSkälenlag. att varvar
ingaFörslagetredovisning. mötteoffentligskyldigaochregleringen att avge

departementschefen. Istöddesochremissbehandlingenundererinringar av
krav.ifrågavarandedärförFkL finns

pågällande kravfrånavvikaskälfinnsdet inteKommittén attatt nuanser
aktiebolagsvensktEndastverksamheter.ifrågavarandeföretagsform för

stiftel-Förverksamhet.sådantillstånd bedrivaerhålladärför kunnaskall att
finansieringsverksamhetnärvarande driverförorganisationeroch somser

utvecklasvadenligtjuridiskförinom sommen sompersonannanramen
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nedan kan komma behöva förlägga denna verksamhetatt till kredit-ett
marknadsbolag krävs övergångsperiod under vilken verksamheten kanen
föras till sådantöver bolag. Detta gäller givetvisett endast för det fall
verksamheten har sådan omfattning och form den tillståndspliktig.äratt
Kommittén föreslår övergångstiden skall två år.att vara

Frågan vilka krav skall ställas på aktörerna kapitalmarknadenom som
har diskuterats i olika sammanhang. Här skall endast kort behandlas några
fall då frågan tidigare varit till behandling.uppe

Fandkommissionslagstiftningens förarbeten

Fondbörsutredningen SOU 1976:54 föreslog tillstånd bedriva fond-att att
kommissionsrörelse endast fick meddelas rörelsen kunde bli tillantasom

för det allmänna. Stort avseende bordenytta därvid enligt utredningen
fästas vid nödvändigheten endast seriöst arbetandeattav personer enga-

sig i fondkommissionsverksamhet. De organisatoriska förhållandengerar
under vilka fondkommissionsrörelsen avsågs bedrivas borde ägnasatt upp-
märksamhet vid tillståndsprövningen. Olika måstekrav enligt utredningen
kunna ställas beroende på avsikten endast bedrivaär kommissions-attom
handel eller därmed förena andra verksamhetsgrenar. månäven I denatt
värdepappersrörelsen hos fondkommissionsbolag omfattar olika specia-ett
liteter, såsom depåförvaltning, placeringsrådgivning eller handel för egen
räkning, måste enligt utredningen krävas för de olika funktio-att ansvaret

blir klart definierat och anförtros kompetenta tjänstemän.nerna
Vidare borde enligt utredningen tillståndsprövningen inriktas på pröv-en

ning den personliga lämpligheten hos den verkställande ledningen och,av
det gällde aktiebolagnär ansöker tillstånd, Såsomäven ägarna.som om

villkor för tillstånd måste, menade utredningen, krävas fondkommis-att
sionsverksamheten kan bli bedriven korrekt och omdömesgilltantas ett

När det gälldesätt. ansökan från aktiebolags sida kunde det naturligtvisett
vålla vissa svårigheter grunda tillståndssprövningen på bedömningatt en av
samtliga aktieägares personliga kvalifikationer. Prövningens omfattning fick
därför, enligt utredningen, bli beroende den ägarstruktur föreligger iav som
det Ärenskilda fallet. Utredningen tänkte sig följande lösning. aktierna i
bolaget spridda flertal händer, blir det naturligt främstett att upp-
märksamma den eller de aktieägare grund närståendeselleregetsom av
aktieinnehav har majoritetsintresse och bestämmandeutövar in-ett ett
flytande verksamheten.över Rör det sig å andra sidan fåmansbolag, iettom
vilket det bestämmande inflytandet med stöd aktieinnehavet utövasav av
endast eller fåtal delägare, blir det lättare begränsa denetten att person-
krets kommer i fråga för bedömning tillsynsmyndigheten. Men intesom av

syntesheller i dylika fall det utredningen möjligt under alla förhållandenatt
ställa kraven samtliga aktieägare lika högt. Särskilda omständigheter kan
nämligen föreligga i det enskilda Någonärendet. delägarna såkan ägaav en
blygsam andel aktiekapitalet hans inflytande kan karaktäriserasattav
såsom bestämmande.
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När det gäller fondkommissionsverksamheten utredningendet enligtvar
självklart den på erforderligställer krav speciellt yrkeskunnande. Föratt att
yrkeserfarenhet skulle föreligga förutomföreslog utredningen därför att
verkställande direktören styrelseledamöterna skulle tjänst-en av genom
göring hos fondkommissionsfirma påeller ha vunnit för verksam-sättannat
heten tillräcklig erfarenhet. ingårNär verkställande direktören i styrelsen,
vilket han enligt utredningens sålun-mening regelmässigt borde skullegöra,
da två styrelseledamöter Någrakomma ha branscherfarenhet. formellaatt
krav på visst ansågslag utredningen inte nödvändigt attexamen av upp-
ställa. Det fick i stället ankomma på tillståndsmyndigheten bedömaatt om
tillfredsställande utbildning och sakkunskap företrädd i den organisationär

tillståndsärendet.ipresenterassom
tillståndUtredningens förslag fick meddelas endast det kundeattom om

rörelsen blev till för det för kritikallmänna underantas att nytta utsattes
remissbehandlingen. NO ställde sig tveksam till det behövdes likaom en
långtgående nyetableringskontroll för fondkommissionärer densom som
tillämpades för bankerna. Länsstyrelsen i Malmöhus framhölllän lagenatt
hade tillkommit för skydda den aktieägande allmänheten föreslogochatt

tillståndskravet formulerades så tillstånd fick meddelas endastatt att om
rörelsen kunde bli till för väl fungerande aktiemarknad.antas nytta en
Föreningen ifrågasatteAuktoriserade Revisorer hur det skulle styrkas att en
fondkommissionsrörelse till för det allmänna. Föreningen föreslognyttavar

den i övrigt fyllde få tillståndvillkoren borde verksamheten inteatt som om
bedömdes bli till skada för det allmänna. Fondkommissionsfirmorna var
starkt kritiska till utredningens tolkning nyttorekvisitet. firmornaEnligtav
kunde nämligen frågan huruvida endast seriöst arbetande deltarpersoner
i verksamheten knappast fråganha med rörelsens nyttighet göra.attom
Denna fråga hörde i stället firmornaenligt till den prövning ledningensav
lämplighet tillståndsmyndigheten skulle företa sambandi med till-som
ståndets beviljande. ocksåFirmorna starkt kritiska till vad utredningenvar
hade anfört företaget sådant skulle lämpligt för verksam-attom som vara
heten. Prövningen borde endast omfatta ordförandenVD, i styrelsen och
den styrelseledamot det krävdes särskild erfarenhet Kommerskolle-som av.
gium delade utredningens uppfattning prövningen bl. borde inriktasatt a.
på den personliga lämpligheten hos den verkställande ledningen och för
fondkommissionsbolagen hos aktieägare med majoritetsintresse. deIäven
fall aktiebolaget har majoritetsintresse förutsatte kollegiet prövningenatt
inriktades på bolagets seriösa Lagtexten borde emellertid preciserasnatur.
så prövningens innebörd, inriktning och omfattning kom till klartatt mera
uttryck. framgåVidare borde det prövning skulle ske vidävenatt en
förändringar ägarförhållanden.i bolagets ledning och

Departementschefen ansåg också bärande kritik kunde riktasatt mot
utredningens förslag i denna del. Enligt honom förelåg inte de risker för
överetablering frågahysts i bankrörelse för fondkommissions-som om
handelns del. Denna vid tidpunkten starkt koncentrerad till fåtalettvar
företag förutom affärsbankerna. Det saknades därför, enligt departements-
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chefen, anledning dåvarandeskärpa krav. förordade iHan ställetatt att
kraven dåvarandei den lagen fondkommissionsrörelse och fondbörsverk-av
samhet rörelsen inte kunde leda till skada för det allmännaatt antasom
skulle föras till den fondkommissionslagen.över nya

De övriga förslag, här behandlats, godtogs departementschefen.som av
Han uttryckte därvid ansåghan det angeläget de reglernaatt att nya -
liksom dåvarandede innehöll uttrycklig tillståndbestämmelse atten om-
fick meddelas endast bolaget inte olämpligt för uppgiften.ärom

Försäkringslagstiftningens förarbeten

Försäkringsverksamhetskommittén FVK behandlade sitt delbetänkandei
Koncession för försäkringsrörelse, fråganSOU 1983:5, den materiellaom
koncessionsprövningen. FVK ansåg statsmakterna borde behålla möjlig-att
heten materiell prövning koncessioner på försäkringsom-att genom en av
rådet kunna inflytandeutöva utvecklingen. FVK:s förslag till en ny
materiell koncessionsprövning syftade till beviljad koncessionytterst att en
inte skulle bedömas innebära risk för sund utveckling det svenskaatt en av
försäkringsväsendet Förutom den sidan prövningenäventyras. av som avser
den planerade verksamhetens sundhet i det konkreta tillståndsärendet mås-

prövningen enligt FVK också den sökta koncessionens förenlighette avse
med det långsiktiga påkravet sund utveckling försäkringsväsendet.en av
Däremot skulle prövningen, till skillnad dittills, inte innefatta be-mot en
hovsprövning i betydelsen prövning knuten till antalet försäkringsbolagav
och dessas möjligheter täcka försäkringstagarnas behov försäkrings-att av
skydd.

Koncessionsbedömningen borde enligt FVK bakgrund för-motses av
säkringsväsendets allmänna betydelse i dagens samhälle. påFVK pekade

försäkringsverksamheten påverkas förutom försäkringsinspektio-att av-
tillsyn bl. konsumentskyddslagstiftning, handels-, skatte- ochnens a. av-

kreditpolitiska åtgärder och valutalagstiftning. Det uppenbarligenär genom
speciallagstiftning försäkringsverksamheten liksom närings-som annan-
verksamhet i huvudsak skall inom dessa områden. bordeDet dockstyras-
enligt kommittén eftersträvas koncessionsprövningen försäkringsom-att
rådet målsättningarmed inomöverensstämmer andra väsentliga samhälls-

fårsektorer. Det därför ligga i sakens koncessionsärendennatur attanses
måste bedömas delvis bakgrund försäkringsväsendets roll i samhälletmot av
i stort.

Enligt FVK borde de koncessionsbeviljande myndigheterna redan vid
koncessionsprövningen måni möjligaste försöka bedöma den planerade
verksamhetens inriktning för så sålla bort osunda och oseriösasättatt
sökande. sidaEn den materiella koncessionsprövningen föreslogs därförav

bedömning den planerade verksamheten fråninte minst solidi-avse en av
tetssynpunkt. Förutom prövning den tilltänkta rörelsens kvaliteten av
borde den materiella bedömningen enligt FVK ha vidare inslag. Förett att

koncessionsansökan avslåsskall kunna måste den koncessionsprövandeen
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allsidig bedömningvidbegärda koncessionenfinna denmyndigheten att en
innebarförsäkringsväsendet. Dettautvecklingmed sundoförenligär aven

sökanden skulle be-koncessionsmyndigheten ellervarkenenligt FVK att
främjade allmänt sundbehövdes ellerkoncessionpåvisahöva att enen ny

uppgift. FVK menadeomöjligi praktikenutveckling eftersom detta envar
inriktad på bedömabordekoncessionsprövningen i ställetdärför attatt vara

något avseende kundekoncession ibeviljande antasett varaav enom
Vid koncessions-försäkringsväsendet.utvecklingoförenlig med sund aven

rådandeendast till denintemyndigheten hänsynbedömningen borde ta
utvecklingstendenserna. I detöverblickbaratill desituationen ävenutan

koncessionsansökanförmåste enligt FVKavseendet det att ensenare -—
skulletyder detavslås påtagliga teckenföreliggaskall att varasom—

bevilja ansök-sunda utvecklingförsäkringsväsendetsmedoförenligt att
ningen.

möjligt definiera begreppethuruvida det skullediskuteradeFVK attvara
kriteriervissa principiellaförsäkringsväsendet ellersund utveckling angeav

konstaterade begreppetdess innebörd. FVKbestämmaför närmare attatt
gällande försäkringslagstiftningenåterfanns denhävd ihade och somnu

be-koncessionsprövningen vid sidanmateriellaför denhuvudgrund av
hade preciserats. Enligt FVK:sinnebördenhovsprincipen, närmareattutan

innebördensvårligen eftersompreciseringsig göras,uppfattning lät en
inomförhållanden och utvecklingenpå speciellaberoendekunde växla

tillTillståndsgivningen måste kunna flexibeltförsäkringsområdet. anpassas
Vidarelångsiktigt framtidsperspektiv.skönjas iförhållanden kande ettsom

försäkringsom-bedömningen olikadifferentiering ske imåste viss aven
måste möjlighet fördet finnasförsäkringsformer. Slutligenråden och rege-

då utländskt försäkringsföre-reciprocitetsproblem,tillringen hänsynatt ta
därför möjligtfann det intekoncession i Sverige. FVK närmaresöker atttag

några faktorer borde beaktasi motivendefiniera begreppet sommen angav
oförenligtkoncessionsbeviljandet kundebedömningenvid antas varaav om

Uppmärksamhet bordeförsäkringsväsendet.utvecklingmed sund aven
alltför uppsplittringåt faran försålunda bl.enligt FVK ägnas stor avena.

för bolagensförsäkringsmarknaden och följderna häravden svenska ex.
specialbolagtill bildandesoliditet. Tendenserkostnadsutveckling och av

vända sig till goda risker inomhuvudsakeller ienbart extremtattavsersom
också uppmärksammas.försäkringstagarkollektiv bordeett

näringspolitiken198485:77Departementschefen underströk i attprop.
Medfri etablering och fri konkurrens.på principernahär i landet vilar om

påde starka kravoch särskilt tillförsäkringsverksamhetenshänsyn till särart
motiverademåste den däravställas ochför försäkringstagarnaskydd som

frånavståuteslutet heltemellertid detoffentliga tillsynen fann han attvara
anförde därefter:tillståndsprövning. Han

kontrollprövning kan inskränkas tillFrågan dock denna attär avenom
ochordning föreskrivna formellaoch ide i försäkringslagarna annan

uppfyllda. Dettaför den tilltänkta verksamhetenkvalitativa villkoren är
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skulle bl. innebära koncessionsprövningen fick grundas de föratta.
rådandedagen förhållandena på den svenska försäkringsmarknaden.

Enligt min mening det nödvändigt koncessionsreglerna utfonnasär att
så de ocksåmöjlighet utvecklingen inom försäkringsom-att att styrager
rådet på lång måstesikt. Vidare frågeställningarkunna beaktaman som
hänger med den internationella utvecklingen inom försäkrings-samman
området. alltsåJag materiell koncessionsprövning behövsattmenar en

i fortsättningen. Den prövningen bör inriktad påäven allsidigvara en
bedömning huruvida den planerade verksamheten kan för-antas vara
enlig med lång sikt sund utveckling det svenska försäkrings-en av
väsendet. Hänsyn bör därvid både till de blivande försäkringstagarnatas
i sökandebolaget och till utvecklingen försäkringsväsendet i allmän-av
het. Vidare kan det inte förutsättas bli sund igärna utvecklingen
försäkringsväsendet verksamheten skulle tendera få inriktningattom en
stick i väsentliga allmänna intressen. Det blir därförstäv mot ett natur-
ligt led i koncessionsprövningen hänsyn till den planeradeatt ta om
verksamheten kan komma allvarligt motverka påsträvandenantas att
andra samhällsområden.väsentliga Som exempel kan konsu-nämnas

kredit-, valuta-, skatte- och handelspolitikens områden. Prop.ment-,
49.198485:77, s.

Även det gällde faktorervilka borde beaktasnär vid bedömningensom
huruvida den avsedda verksamheten kunde oförenlig medanses vara en
sund utveckling försäkringsväsendet delade departementschefen denav
uppfattning FVK uttryck för.gett

Bankinspektionens framställning behovsprövning förom
fondkommissionsbolag

Bankinspektionen gjorde den 16 februari 1984 framställning till regering-en
tillståndskriteriernaförändring för fondkommissionsbolag. stäl-Ien om av

förlet rekvisitet rörelsen kan bli till skada för det allmännaatt antagas
önskade inspektionen rörelsen kan bli till för det allmänna.antagas nytta

redogörelsenAv för FkL:s tillkomst har framgått den diskussionovan som
förekom då. Bankinspektionen uttryckte sin för ökningfortsattnu oro en av
antalet fondkommissionsbolag. tillståndspröv-Inspektionen framhöll att
ningen inte för någon behovsprövning i detänutrymme annat extremagav
fallet antalet fondkommissionsbolag skulle bli mycket och därmedatt stort
innebära uppenbar överetablering. på råddeInspektionen pekade detatten

påtaglig brist erfaren personal och etablerandet väsentligtatt etten av
antal fondkommissionärerstörre kunde leda till bristande lönsamheten

vilken kunde innebära risker för kundernas säkerhet. Inspektionen ifråga-
också stark ökning tillståndsbundnaantalet företag inomsatte om en av

denna speciella sektor borde ske så länge kreditmarknadskommittén arbe-
tar.

I skrivelse den 28 februari 1984 hemställde Svenska Bankmannaför-en
bundet fondkommissionslagstiftningen skulle och i avvaktanöveratt attses
härpå möjligheterna fondkommissionsverksamhet skulle begrän-att starta

för undvika skadlig överetablering.attsas en
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nuvarandebeslut den 28 juni yttrade regeringen bl. deI 1984 atta.
fondkommissionsrörelsebestämmelserna prövning ansökan drivaattom av

på bankensi första hand sikte kvalitativ bedömning bolagets ellertar en av
sådan vissa villkorförutsättningar driva rörelse. Vidare gäller, utöveratt av

tillstånd får kanformell karaktär, meddelas endast rörelsenatt antagasom
innefattar enligtbli till skada för det allmänna. Det sistnämnda rekvisitet

utgångspunk-frånregeringen, förutom lämplighetsbedömning allmännaen
föreligger.också visst hänsynstagande till behov rörelsenter ett om av

fråganförevarit iRegeringen redogjorde vidare för de diskussioner som
såväl i bankla-vid tillkomst hänvisade till behovskriteriernaFkL:s attsamt

föremål den bak-i försäkringslagstiftningen för Motöversyn.vargen som
Bank-fann regeringen inte de skäl bankinspektionen ochgrunden som

behovs-mannaförbundet anfört tillräckliga för motivera den föreslagnaatt
åtgärd anledningföretog därför ingen iprövningen. Regeringen av

framställningarna.

ställningstagandeKommitténs

såvälTillståndsprövningen formell materiell Enbör natur.somvara av
tillståndsbeviljandeformell tillståndsprövning innebär den myndighetenatt

lagstiftningen preciserade kravhar konstatera huvudvida vissa i äratt upp-
fråga riktiga handlingar fogats tillfyllda eller ej. Det kan attvara omex.

med Enansökningen, bolagsordningen lagöverensstämmer mate-att m.m.
tillståndsprövning tillståndsbeviljande myndigheten harriell innebär denatt

kriterierangivna allmännabedömning huruvida i lagstiftningengöraatt en
Exempelinnehåll uppfyllda.för verksamhetens och inriktning kan anses

bli tillsådana inte kankriterier den tillämnade verksamhetenär antasatt
behövligtillämnade rörelsenskada för allmämnna intressen eller den ärom

behovsprincipen.
fondkommis-På bankområdet behovsprincipen. När det gällergäller

två k.sionsbolag departementschefen vid tillfällen uttalat sighar emot en s.
denbevisbördan på sökanden visarak behovsprövning, dvs. läggs attatt att

Kreditmarknadskommittén harbehövlig.tillämnade rörelsen nyttig ellerär
fråga be-inte de det här införafunnit skäl för bolag äratt om ensom

alltså någon kvantitativ begräns-hovsprövning. inteKommittén attanser
inriktasning tillståndsprövningen. Den skall i stället heltskall ligga i en

prövning skallkvalitativ innebörden dennaprövning. Den närmare nuav
behandlas.

tillstånds-väsentligt inslag iprövningen förutsätts bliDen materiella ett
organisatoriskaområde. Degivningen. Prövningen vittbör spänna över ett

ocksåförhållanden börverksamheten skall drivasunder vilka upp-noga
denskall skeligger prövningmärksammas. l sakens ävenattnatur aven

personliga lämpligheten hos den verkställande ledningen och hos ägarna.
måsteDet därvid finnas rimliga garantier för blir bedrivenverksamhetenatt

Ävenpå korrekt och omdömesgillt några beträffandekravsätt.ett om
formell utbildning eller motsvarande kunskaper in bör detinte skrivs i lag,
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inslag i tillståndsprövningen till verkställande ledningenett att attvara se
högt ställda krav beträffande den personliga ochkompetensenmotsvarar

egenskaper i Övrigt.
tillståndsprövning föreslåsEn bl. för tillse samhällsintressetatt atta.

beaktas i verksamheten. Det förutsättning erhållitbolagär atten som
auktorisation inte lagstiftning. gällabryter KML eller Det kanmot annan
skattelagstiftning, konsumentskyddslagstiftning, kreditpolitisk lagstiftning
eller valutalagstiftning. bör därvid eftersträvas tillståndsprövningenDet att
blir rimlig för målsättningen samhälls-garanti inom andra väsentligaatten
områden förinte motverkas. En grund bedömningen blir den kunskap om
verkställande ledning och bankinspektionen skaffat sig.ägare som

Enligt år.banklagstiftningen oktroj för bestämd tid, högst tio Detges
finns någotemellertid inte i detta sammanhang behov tidsbegränsaattav
tillståndet. tillståndOmprövning givna kan givetvis hinderske attutanav av
de lämnats tills vidare. praktiken innebär det därför ingen väsentligI

tillståndetskillnad tidsbegränsat eller ej.ärom

Undantag från tillståndskravet

Förutom den redan behandlade frizonen till 50 milj. kr. bör antalettupp
ytterligare från tillståndskravet förundantag diskuteras, bl. gäller dettaa.
finansieringsverksamhet bedrivs inom företag eller organisationettsom en

i sig har syfte bedriva finansieringsverksamhet.änett annat attsom
Som framgåtthar den tidigare redogörelsen för finansieringsverksam-av

hetsdefinitionen diskuterades i FiL:s förarbeten definition med kraven
bestånäringsverksamheten helt eller huvudsakligen skulle i bedrivaatt att

finansieringsverksamhet. Diskussionen ägnades främst produktionsföre-
de-kreditgivningsverksamhet konstaterades sammanhänga medtagen vars

likviditetssituation. Resultatet blev emellertid all finansieringsverk-attras
samhet omfattas tillgångarnalagen nettovärdet i verksamhetenav om av
uppgår till 10 milj. kr. omfattar alltså näringslivsföretagLagen även vars
finansieringsverksamhet överskrider värdegränsen 10 milj. kr. olikaAv
anledningar påemellertid lagen inte ha kommit tillämpas all denattsynes
finansieringsverksamhet bedrivs de industriföretagenstörresom av

Det har för kommittén framstått angelägen uppgift nåratt- nysom en en
lagstiftning utformas det månklart i vad näringslivsförstagensgörsnu -
finansieringsverksamheter skall regleras. Allmänt kan det kom-sägas åratt
mitténs uppfattning näringslivsföretagen sigbör ha möjlighet ägnaatt att

likviditetsförvaltning, förhållandetill och omfattning naturlig iärarten som
till företagets Genomverksamhet och storlek. det redan diskuterade gene-
rella undantaget frialla sektor bedriva finansieringsverksamhetattges en

till milj. tillgångarnanettovärde 50 kr. i verksamheten, alltettupp av av
under förutsättning verksamheten inte riktas konsument. F.nansie-att mot
ringsverksamhet föreslås framgåttkonsument redan hargentemot en-som
dast dåundantagen den har direkt samband med avsättningenvara av en

eller tjänst. Kommittén har emellertid funnit det andrautöverattvara en
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särskildefterområde där bankinspektionenundantag bör finnas ett en
finansieringsverksamhetundantaprövning kan finna skäl att annarssom

inte kantillämpning, där verksamheten sägasskulle falla under lagens men
huvudsakliga verksamhet.företagetsha självständigt syfte vid sidanett om

likviditetsförvaltningformulering företagensTanken bakom denna är att
sådan.naturligså sighållas länge detskall utanför reglering rör omsom en
påföretaglikviditeten inomAktiveras emellertid förvaltningen ettettav

kreditinstitutsmedsådant blir jämställaverksamheten isätt ettstort attatt
utanförhålla denna verksamhetskälfinansieringsverksamhet finns inget att

tillsyn och kontroll.
likviditetshanteringenhålla den diskuteradeFörutsättningen för att nu

funnit verksamhetenbankinspektionenutanför regleringen bör attattvara
inte överlämnatillstånd. naturligtkan bedrivas Det har ansetts attutan

ocksåDettahelt till företaget.prövningen syftet med verksamheten ärav
föreslås drabba denstraffsanktionrimligt bakgrund denmot somsomav

tillstånd finansieringsverksamhet.driverutan
presumtionen i de härprövning börNär det gäller bankinspektionens

självständigfinansieringsverksamheten inteavsedda fallen äratt avvara
frågapå själv-pekar detEndast omständigheterna ärnär attnatur. om en

Sådanaunder tillsyn.verksamheten ställasständig finansieringsrörelse skall
förhållandeirelativtomständigheter kan verksamheten är sett storattvara

allmän-den marknadsförstill företagets övriga verksamhet, gentemotatt
kreditprövning.självständig ledning ochheten den harsamt att egen

påbli företagetavsedda fallen torde normaltFörfarandet i de här att
föremål tillsynsmyndighetenför granskninggrund anmälan blir avav egen

fatta besluti varje särskilt fall hardärvid efter utredning attatt ett omsom
fråga från tillämpning. Dettafinansieringsverksamheten i lagensundanta

överskriderverksamhetens omfattningsjälvfallet endast de fall därgäller
föreslåspå kunna föreläggafrizonen 50 milj. kr. bankinspektionenAtt ett

behandlade för-uppgifter för utredning härföretag inkomma medatt av
bankinspektio-hållanden framgår tillsynskapitlet. hindrar givetvisIngetav

finansieringsverksam-själv till granskning företagsinitiativ ettatt ta avnen
ifrågavarandetillhet. för företaget självt initiativEtt starkt incitament att ta

drabbas straff-dock verksamheten eljest kan kommaprövning är attatt av
uppsåtligen oaktsamhet bedriver finan-sanktion. den ellerFör av grovsom

tillstånd föreslås bestämmelsesieringsverksamhet erforderligtutan somen
år. enskilt företag skallfängelse i högst Förstadgar böter eller ett att ett

såundantagsfallenundgå straff fordras sålunda företaget i de berördaatt -
denbort verksamhetens omfattning varitdet inse större änsnart att gene-

erhålla från tillsynsmyndighetenför beslutrellt undantagna ettagerat att~
frånverksamheten befrias lagens tillämpning.innebörd attav

finansieringsverksamhetsdefinitionen har kom-Redan i diskussionen om
och ekonomiskKreditgivningEkokommissionensmittén berört rapport

kunde finnasframförde i detKommissionenbrottslighet. rapporten att
borde ställasoreglerade kreditmarknadendelar denskäl övervägaatt avom

avsåg kreditgivning,i första hand denKommissionenunder offentlig tillsyn.
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sker från företag, stiftelser och intresseorganisationer.som Kommissionen
föreslog därför kreditmarknadskommittén skulleatt tilläggsdirektiv attges
behandla denna fråga.

Regeringen beslutade till kreditmarknadskommitténatt överlämna kom-
missionens såvitt den avsåg bl. frågan delarrapport den oregleradea. om av
kreditmarknaden företag, stiftelser, intresseorganisationer och privatasom
låneförmedlare borde ställas under offentlig tillsyn och kontroll.

Frågan de privata låneförmedlarna har kommittén redan behandlat iom
samband med utformningen finansieringsverksamhetsdefinitionen. Frå-av

företagens finansieringsverksamhet har genomgåtts och förslaggan om nyss
har framlagts.

Stiftelserna står enligt lagen 1929:116 tillsyn stiftelser underöverom
tillsyn länsstyrelsen i det län, där stiftelsens förvaltning huvudsakligenav
skall Pensions-utövas. och personalstiftelserna står under tillsyn länssty-av
relsen i det län, där arbetsgivaren har sitt hemvist. För banks pensions- eller
personalstiftelse gäller, enligt särskild i banklagen,regel bankinspek-atten
tionen tillsynen.utövar

För kommittén har det inte varit möjligt genomföra någonatt större
undersökning den finansieringsverksamhet i dag bedrivs inomav som ra-

för stiftelser och intresseorganisationer. Nedan följermen en samman-
ställning reverslångivningenöver i vissa organisationer och stiftelser för att

bild dess omfattning. Siffran inom reverslångiv-ge en av parentes anger
ningen i de sammanlagda tillgångarna.procent Beloppen i milj. kr.av anges

1984-12-31 1985-12-31
Organisationer
LandsorganisationenLO
Reverslån 20.7258 16.2178
Obligationer och förlagslån 44 39
Kassa, bank, postgiro 243 295
Summa tillgångar 248l 0981

SvenskaArbetsgivareföreningenSAF
Reverslån 732 31.2 807 29.7
Obligationer och förlagslån 86 88
Bankmedel och kortfristig utlåning 620 751
Summa tillgångar 2 349 2 717

Tjt1nstem¢‘1&#39;nnensCentralorganisationTCO
Reverslån 9.87 5 5.6
Kassa,bank 25 22

iSumma tillgångar 71 89

SvenskaIndustritjänstemannaförbunderSIF
Reverslån 926 72.3 67.0943
Obligationer 12 38
Kassa,bank 60 44
Summa tillgångar l 280 l 408
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1985-12-311984-12-31

Organisationer

SvenskaKommunaltjänstemannaförbundetSKTF
Reverslån 18.9 17.547 48
Bankmedel 64 54

77Obligationer 44
Summa tillgångar 249 274

SvenskaMetalinduslriarbetareförbundel
26.4 25Reverslån 355 362

302Kassa, bank, postgiro 389
tillgångarSumma 344 443l 1

Stiftelser
Nobelstiflelsen
Reverslån 13.8 21.348 81
Inteckningslån 17 18
Konvertibla skuldebrev 23 17
Förlagslån 9 9
Summa tillgångar 349 380

Wallenbergstiftelsen
Bedriver enligt uppgift ingen finansieringsverksamhet.

Med den modell kommittén har stiftelsernavalt inte generelltärsom
frånundantagna pålagens tillämpning grund de står under tillsynattav

enligt lag. Endast den enligt lag erhållit särskilt tillståndannan som annan
bedriva finansieringsverksamhet bör enligt kommitténs bedömningatt vara

undantagen. Med hänsyn till inte heller begreppet företag används föratt
beskriva de aktörer omfattas lagen sker i till FiL -inteatt motsatssom av -

någon utgallring sig stiftelserna eller organisationerna.av vare
l till FiL omfattas alltså den finansieringsverksamhet liggermotsats som

inom stiftelses eller ideell förenings organisatoriska förlagen,en en ram av
det fall dess omfattning överstiger storlekskriteriet 50 milj. kr. Det finns
flera goda skäl för denna lösning. Enligt kommitténs uppfattning skall all
finansieringsverksamhet ske i och seriösa former. Detta gäller sär-trygga

sådanskilt riktar sig konsument. Det har varit kommitténsgentemotsom
uppfattning det avgörande bör verksamhetens och karaktär. Detatt artvara
har framståttdärför mindre betydelsefullt inom vilken organisatorisksom

verksamheten förläggs. En skyddsvärd finansieringsverksamhet skallram
sålunda träffas lagstiftningens krav tillsyn och kontroll denoavsettav om
bedrivs inom företag, stiftelse eller ideell förening. undantaAttett en en
verksamhet förlagts till stiftelser eller organisationer skulle bara skapasom

Ävenmöjligheter kringgå påkravet auktorisation för verksamheten.att av
effektivitetsskäl det rimligt behandlaär all skyddsvärd finansieringsverk-att
samhet Härigenom kommer ståsätt. verksamheten underattsamma
enhetlig kontroll och tillsyn. En grund läggs också för konkurrensneutralen
behandling finansieringsverksamhet helst den bedrivs.av var



456 Andra institut bedriver finansieringsverksamhet SOU 1988:29som

frågaEn det tordeär mycket sällan skyddsvärdattannan nu vara som
finansieringsverksamhet bedrivs inom stiftelser och organisationer. Kom-
mittén har därför valt behandla dessa näringslivsföre-sättatt samma som

Bankinspektionen alltsåhar enligt förslaget varjei särskilt falltagen. att
fatta beslut undantag från tillståndskravet enligt förevarande punkt.om
Även här bör presumtionen verksamheten inte har självständigattvara
betydelse framstår naturlig del likviditetsförvaltningen.utan som en av
Presumtionen kan brytas sådana förhållandenvid nämndes närings-närsom
livsföretagens likviditetsförvaltning behandlades.

Om inget undantag betyder det verksamheten måste brytas ochgörs att ut
bedrivas i aktiebolagets form. Tillstånd bedriva finansieringsverksam-att
heter i form kreditmarknadsbolag blir sålunda erforderligt. Regeln kom-av

inte i konflikt med den tillsyn stiftelserna länsstyrelsenöver utövar.mer som
Denna tillsyn endast säkerhetsmässigär och stiftelsens medelgaranterar att

placerade på betryggandeär En omfattande finansieringsverk-sätt. mera
samhet därför inte ägnad liggaär under denna form tillsyn. Det äratt av
därför sådannaturligt bryts från stiftelsen och förläggs tillatt ut etten
kreditmarknadsbolag.

I motiven till bankdefinitionen har kommittén redogjort för den dis-
kussion tidigare förevarit den inlåning från de medlemmarnasom om egna

förekommer i Kooperativa förbundet KFekonomisk förening ochsom
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförbund HSB. Eftersom här inte

fråga inlåning från allmänhetenär de högst avsevärda med-trotsom -
lemskadrarna har verksamheten inte strida gällande bank-ansetts mot nu-
rörelsedefinition. frågaEn inställer sig hur dessa organisationerärsom nu
skall behandlas i förevarande sammanhang. Konstruktionen vad gäller KF:s
sparkassor följande. KF har till uppgift främja medlemmarnasär ekono-att
miska intressen i och fortlöpande samverkan med dessanäraattgenom
samordna rörelsens härvid bedriva sådanoch verksamhetresurser som

i stadgarna. Förbundet skall därvid bl. verka för samordninganges a. en av
rörelsens kapitalanskaffning och investeringar sparmedel.uppsamlasamt
KF så, sådanverksamhet skall bedrivas kapitalbildning ägeratt att:s en rum
förbundets och rörelsens utveckling och oberoende kapitalan-säkras. Vid
skaffningen skall eftersträvas verksamheten möjligai utsträck-störstaatt
ning finansieras med medel tillskjutits föreningar ochanslutnasom av
organisationer deras medlemmar enskilt eller kollektivt. Församt att upp-
samla sparmedel har KF sparkassor vilka enligt sina ordningsregler har
till ändamål till förbundet anslutna föreningar medlemmaroch derasatt av
till förräntning och efter återuppsägning utbetala dem. KFmotta pengar
står till alla sparkasseavdelning verkställda insätt-mottagaresom en
ningar, varför sparkasseavdelningen endast förmedlar insättning och iuttag

någonKF sparkassa. Detta betyder finansieringsverksamhet inte skeratt:s
inom för sparkassorna de uppsamlade sparmedlen direktutan attramen
kanaliseras till KF. Sparkassorna träffas därför inte finansieringsverk-av
samhetsdefinitionen.

I den mån bedriver någon finansieringsverksamhet sålundaKF med de
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FiL:s reglering,redan underverksamhetmedlen faller dennauppsamlade
beskriv-träffasekonomisk föreningförbundet i egenskapeftersom avav

ingensålunda för KFinnebärlösningKommitténs valningen företag. av
verksamhetsförutsättningarna.förändring av

före-motsvarande. Kommitténsförhållandenagäller HSBNär det är
den ordningnågon förändringalltsåinnebär inte heller härmodellslagna av

gäller.som nu
sådana föreningarförytterligarefrån tillståndskravet börUndantag ges

medlemmar-tillgodoseendastvinstsyfte och syfte ärdrivs attutan varssom
kreditkassornasådana föreningarExempel ärfinansieringsbehov.nas

insättar-sparlåneverksamhet därföreningar medStudentkårerna ochinom
lågalåna tillgengäld kaninågon på medelerhåller insattainte ränta menna

ekono-Riksförening förJAKpå sådana föreningarExempel ärkostnader.
liknande organisationer.Kulturfonden ochFriamisk frigörelse,

Aktiekapitalets storlek

nuvarande finans-föreslår dekommitténframgår avsnitt 8.3.4Som attav
i företags-integrerasi framtiden skallkreditaktiebolagenochbolagen en

verksamhettill denMed hänsynkreditmarknadsbolag.form kallad som
standardhögbör dessa hadrivakreditmarknadsbolagen kommer att en

nuvarandefall dehöja isoliditetsmässigt. Ettbåde kvalitets- och sätt vartatt
aktiekapi-på hadessa skallställa kravstandardfinansbolagens ettär attatt

I denstabilitet i bolaget.Härigenomminsta storlek.tal viss garanteras enav
det iingå bedömanaturligtvistillståndsprövningen börmateriella att om

förhållan-iframstår välaktiekapitalet avvägtbolagsordningen angivna som
tänkashärvid mycket välDet kanplanerade verksamheten.den attde till

hänsynframstår adekvat medminimikapitalet inteföreskrivnadet i lag som
driva.verksamhet bolaget planerartill den attsom

aktiekapi-uppställningentabell 3 redovisade över8.1.2Den i avsnitt
årsskiftetregistrerade vidfinansbolagfördelning för de 278talets som var

mycket litetarbetar medfinansbolagantalvisar1987, ettatt ett stort
milj. kr.tilluppgår aktiekapitalet 1intedessa bolagaktiekapital. I 100 av

förut-väsentligaktiekapital börvisst minsta utgörakravEtt ett en
kreditmarknadsbolagetsfinansieringsverksamhet ifå drivasättning för att

storlek inteaktiekapitaletsbestämmandetanledning börform. dennaAv av
skallauktorisationenprövningkvalitativaingå led i denenbart ett somsom

särskildinså det i KMLlyftas framkravstället bör dettaI tasattutgöra. en
uppgåskallaktiekapitaletbeloppdet lägstabestämmelse, somsom anger

hakanaktiekapitalmed relativtföretagEftersom endasttill. stortett anses
självständigt ochpåfinansieringsverksamhetförutsättningar driva ettatt

aktiekapitalhakreditmarknadsbolagenbörförtroendeingivande sätt, ett
milj. betyderpå minst 10 kr.uppgår milj. kr. Ett kravtill minst 10 attsom

föraktiekapitalmåste höja sittfinansbolagennuvarandeungefär 75 % deav
finansieringsverksamhet.få tillstånd drivaattatt

aktie-gällerdetdifferentierade kravha närharKommittén övervägt att
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kapitalet beträffande kreditmarknadsbolag de nuvarandemotsvararsom
finansbolagen och de driver långfristigt inriktad finansieringsverk-som en
samhet liknande den bedrivs de nuvarande kreditaktiebolagen.som av
Kommittén har emellertid funnit något differentierat krav i lag inteatt är
erforderligt. Kapitaltäckningsreglerna har här tillräckligt styrande.ansetts

Bankinspektionen bör för dotterbolag ingår i koncern ha möjlig-som en
het medge lägre aktiekapital. Dettaatt bör dock endast dåett ske synner-
liga skäl föreligger. sådantEtt skäl kan mindre bolag underatt ettvara
lagens övergångsperiod införlivas i koncern åstadkommaför atten en
strukturrationalisering marknaden. Dispensen bör tidsbegränsad.av vara

8.3.3 Utländskt ägande

8.3.3.1 1982 års lag utländska förvärv svenskaom av
företag m.m.

Kommittén har redan behandlat utländskt ägande i svensk bank och före-
slagit sammanlagt 20 % aktiekapitaletatt motsvarande högst 10 %av av

i bankrösterna bör få utländskaägas rättssubjekt. För utländskaen av
förvärv svenska företag i allmänhet gäller lagen 1982:617, trädde iav som
kraft den 1 januari 1983. Enligt denna lag fordras förvärvstillstånd för k.s.
kontrollsubjekt, förvärvarensnär andel röstetalet för samtliga aktier iav
bolaget eller antalet aktier överskrider vissa gränsvärden.av

Kontrollsubjekt enligt denna lag framförär allt utländska rättssubjekt
också svenska aktiebolag inte någothar k. utlänningsförbehåll imen som s.

sin bolagsordning. Med utlänningsförbehåll enligt lagen i bolags-ettavses
ordningen för svenskt aktiebolag intaget förbehållett enligt vilket kon-
trollsubjekt teckning eller överlåtelse fårendast förvärva viss delgenom av
aktierna i bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre °o40 helaän av
aktiekapitalet och mindre 20 %än röstetalet för samtliga aktier i bola-av

Utlänningsförbehåll kan också innebäraget. föreskriftersträngare i dessa
hänseenden. Sådant förbehåll får inte ändras eller upphävas tillstånd,utan
Regeringen kan också särskilt tillstånd medge andraävenattgenom typer

förbehåll i bolagsordningen skall likställda med utlänningsförbe-av anses
håll.

I lagen föreskrivs kontrollsubjekt inte förvärvstillstånd fåratt ett utan
förvärva så många aktier i aktiebolag dess andel aktiekapitaletett att av
eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger vissa gränsvärden, 10,
20, 40 och 50 %. Detta innebär tillstånd måste sökas kon-att ettom
trollsubjekt vill förvärva exempelvis 15 °o aktiekapitalet i bolag, därettav
alla aktier har sådantröstvärde. Har tillstånd erhållits, behövs intesamma
något tillstånd för ytterligare förvärvnytt aktier i bolaget så länge detav
sammanlagda innehavet aktiekapitalet inte överskrider gränsvärde,nästaav
dvs. 20 °o Vid procentregelns tillämpning skall inräknas aktier ägdaosv. av,
företag ingår i koncern förvärvaren och, förvärvarensom ärsamma som om
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fysisk företag förvärvaren eller dennes anhöriganärmasteen person, av som
liksom aktier i företag vilka de har bestämmande inflytande.äger, över ett

våren sådana frånSedan 1984 aktieförvärv utländska bolags sidaär som
tillståndspliktigatransaktioner inom och koncernavser sammaen

1984:284.
också påEtt kontrollsubjekt kan förvärva aktier indirekt väg, ex.

sådanafusion med företag redan aktier. Förvärvägerett annatgenom som
fusion och företagssammanslagningar i allmänhet underkastadeårgenom

Ävenreglerna förvärvstillstånd. fusion inte kan vidnär ägerom rum,
kontrollsubjektets förvärv företag, i sin aktier, själva för-ägertursomav

tillståndsgivningföretaget bli tillståndspliktigt. När vid det för-värvet av
värvade företagets aktieinnehav ingått i underlaget för prövningen synes

tillståndlagen inte kräva något för de medföljande aktierna.särskilt
Det bör tilläggas, fusion enligt kap. § ABL, helägt14 8 ettatt som avser

årsdotterbolags uppgående moderbolaget, enligt § andra i 1982i 9 punkten
lag från på förvärvstillstånd.uttryckligen undantagen kravetär

Tillståndsplikten års förvärv konvertiblaenligt 1982 lag gäller inte vid av
skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätt till nyteckning aktier. Dettaav

departementschefen eftersomenligt föredragande i och för sig naturligt,är
sådana något inflytandeinnehavarna skuldebrev i princip inte kan utövaav

emellertidföretaget. När skuldebreven byts aktier uppkommeröver mot ett
förvärv förvärvaren kon-omfattas lagens bestämmelser, ärsom av om

någontrollsubjekt och kontrollgränsernaav passeras.
års regeringen myndig-Förvärvsansökan enligt 1982 lag ellerprövas av av

het i normalfallet länsstyrelsen. Till-regeringen bestämmer, dvs.som av
stånd någotskall meddelas det inte strider väsentligt allmäntmotom

förvärvstillståndinresse. Regeringen frågan i vissa i förordningenprövar om
1982:878 fall,utländska förvärv svenska företag angivnaom m.m.av
bl. 100 tillgångarnas nettovärdeantalet anställda överstiger ellera. om om

000 basbelopp enligtenligt balansräkning överstiger 1 lagensenaste om
allmän försäkring, dvs. för närvarande 25,8 milj. kr.

föredragande departe-Som allmän bakgrund till lagstiftningen anfördeen
vårt näringsliv,mentschefen omfattande utländskt inflytande överatt ett

liksom våra naturtillgångar, kunde innebärautländska förvärv viktigasteav
risker olika nämndes försämrade möjligheter tilli avseenden. Som exempel
insyn påverkan på beslutsprocesser, risk för flyttning till utlandeti och av
produktions-, forsknings- utvecklingsfunktioner, Vidare pekadeoch etc.

tillgångardepartementschefen på skydd för jämväl andrabehovet änav
naturtillgångar, såsom teknik, know-how, dyrbara maskiner, ochpatent

sådantvarumärken. upprätthålla skydd enligt departements-Att ett var
fråga påchefen det företag grundangeläget, i synnerhet när är som avom

sin storlek hade särskild betydelse för landetseller produktionsinriktning
försörjning kunde också, menade departements-eller ekonomi i Detstort.
chefen, finnas företag i branschskäl hindra uppköp svenskaatt somav en
redan förut inslag utländskt ägande.har mycket starktett av
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I den praxis utvecklats vid tillståndsprövningen har följande skydds-som
intressen åberopats -

industri- och regionalpolitiska intressen företag med betydande-
forskning och utveckling, produktion eller sysselsättning m.m.
säkerhets- och beredskapspolitiska intressen företag betydelse förav-
totalförsvaret
intresse nationellt självbestämmande och oberoende företag ellerav—
branscher, i vilka dominerande utländskt inflytande skulle kunnaett
innebära svårigheter hävda oberoende svensk politikatt en
kulturella och liknande intressen företag inom informations- och—
massmediaområdet.

Beträffande nyetableringar anförde departementschefen i propositionen,
utländska företagsetableringar här i landetatt kan ske, dels i form av

övertaganden, helt eller delvis, svenska företag, dels nyetable-av genom
ringar, antingen det helt företagsättet ellerupprättasatt attnya genom
utländska företag redan etablerade utvidgarär sin verksamhet tillsom nya
områden. Departementschefen framhöll flera skäl motiveradeatt en sam-
hällskontroll utländska företagsinvesteringar i Sverige tilladeav attmen
dessa skäl dock gjorde sig gällande frågandetnär förvärvmest var om av
inhemska företag. bl. kunde då viktiga intressen vårgällde för-a. som
sörjning eller sysselsättningspolitik på frågaspel. Isättas upprättandeom av
helt företag eller utvidgning befintlig verksamhet menade departe-nya av
mentschefen däremot fördelarna med etableringen ofta torde dominera.att
I varje fall skälen för kontroll här mindre starka. Det kon-var en nya
trollsystemet i fråga utländska etableringar borde därför begränsas tillom
övertagandefallen prop. 1981822135 28.s.

Enligt lagändring i kraft den juliträtt 1 1987 undantas ocksåsom ut-
tryckligen teckning aktier i samband med stiftandet aktiebolag frånettav av
lagens tillämpning. De vanliga förvärvsreglerna skall dock gälla i de fall
apportegendom tillskjuts i samband med nybildning aktiebolag prop.av
198687:74 238. Inte heller skall bestämmelserna tillämpas såvitt gällers.
förvärv aktier i bolag aldrig har bedrivit verksamhet och saknarav som som
anställda eller förvärv aktier i bolag där nettotillgångarna enligt denav

fastställda balansräkningen inte överstiger 100senast basbelopp eller an-
talet anställda inte överstiger 10 personer.

Ett tillståndspliktigt förvärv blir ogiltigt förvärvstillstånd inte söksom
inom föreskriven tid eller förvärvstillstånd I förarbetena till devägras.om

genomförda lagändringarna fråganväcktes denna ogiltighetsregelnu om
borde med sanktionsreglerersättas straffrättslig Föredragande de-art.av
partementschef fann emellertid det inte fanns tillräckliga skälatt att ta upp
frågan ändring i detta hänseende prop. 198687:74 239.om s.

Lagen tillämpas inte på svenska bankaktiebolag eller på aktierna i sådana
bolag. Undantaget innebär bank aldrig kontrollsubjekt.att är Etten ut-
ländskt bankföretag aktier i bankaktiebolagäger häri landet får inteettsom
förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller
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sådanthindrar emellertid intelandet. Dettadrivs här irörelser ettsom
led i rörelsenfondkommissionstillstånderhållitföretag ettatt somsom

ifrågavarande inteförbudaktiebolag. ärförvärva aktier i svenska avsett att
§ kan skevilka enligt 2 kap. 6 BRLorganisationsförvärv aktier,träffa av

Enligtbankinspektionen.tillstånd regeringen ellerefter propav
Sverige fanns detbanketableringar iutländska198485: 191 med förslag om

restriktivtkreditmarknadskommitténs förslagpåanledning i avbidanatt se
Iorganisationsförvärv.möjligheter tillpå de utlandsägda bankernas motsats
nödvän-departementschefen det inteansåg emellertidtill kommittén att var
förvärvautländska bankernamöjligheten för dedigt helt utesluta attatt

ifrågavarandeaktier slag.av

iutländska förvärvreglering8.3.3.2 Nuvarande av
finansbolag

utländskainga särskilda reglerFiL och FkLUrsprungligen innehöll om
utländska förvärvföljdsådana fick till lagenförvärv i bolag. Detta att om

föreslogs198283:154föregångare tillämplig. Genomeller dess blev prop
rättssubjekt förvärvautländskaförbud föremellertid införandet attettav

och ändringenriksdagenPropositionenaktier i dessa bolag. antogs av
trädde i kraft den juli 1983.11

bankers ochfrågan utländskaBakgrunden till lagändringen att omvar
Depar-Sverige skulleetablering i övervägas.andra utländska finansinstituts

föreslå regeringen tillsättainom kort skulletementschefen han attattangav
kreditväsendet. Direktivenstrukturen inomutredning för överatten seny

Departementsche-år.skrevstill kreditmarknadskommittén sammasenare
påstrukturfrågornalösningenfen viktigt led ianförde detatt ett avsom

utländ-bankers och andrautländskakreditmarknaden ingick övervägaatt
finansbolag.sig i formlandet etableraska rättssubjekts möjlighet här iatt av

bankerna inteutländskafinansbolagsformen för dehänvisade tillHan att
dessa kundeverksamhetnågon begränsning denmedförde väsentlig somav

inskränkningarnaväsentligaförväntas driva Sverige. En devilja i meraav
där-utländskedenförenad med finansbolagsformen ägarenärär attsom

valutaförordningen§Enligt 2igenom inte driva valutahandel.kan
departe-finansbolag. Enligttillstånd beviljas1959:264 sådant intekan ett

vinnakonkurrensfördelar stodmentschefen det emellertid klart attattvar
desåväl svenska bankerförhållande tillför utlandsägt finansbolag iett som

kundefinansbolagEtableringfinansbolag svenska banker.ägs avsom av
Dittills hadebanketablering.alternativ tilldärför framstå fullgottettsom

eller andrautländska bankerfinansbolag däri Sverigeetableringen av
bolag hadebegränsad. Dessavisserligen variträttssubjekt hade intressen
dock enligtDet fannsnågra problem vid tillsynen.inte förorsakatheller

sådana etableringarförintressetdepartementschefen anledning attanta
fått sinbanketableringpå frågan utländskkunde öka i awaktan att om
finans-etablerade i formutsträckning sigilösning. Om utlänningar stor av

konkurrensproblemenrådande struktur- ochdebolag här i landet, skulle
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fördjupas och möjligheterna finna tillfredsställande lösning skulleatt en
försvåras. Mot bakgrund härav ansåg departementschefen förbudatt ett

utlänningar etablerar finansbolag bordemot att införas. Förbudet borde
gälla till dess frågan utlandsägda bankers och andra ñnansinstituts rättom

etablera sig här i landet fåtthade varaktigatt lösning. Utländska förvärven
fondkommissionsbolag reglerades på motsvarande sätt.av

Departementschefen pekade i sammanhanget på viktigt fall deett som
föreslagna förbuden borde omfatta, nämligen utländsk bank självatt en
stiftar bolag skall driva finansieringsverksamhet i Sverige.ett Bankenssom
förvärv aktier i sådant bolag skulle normalt ha skett, innanett nettovär-av
det bolagets tillgångar uppgår till 10 milj. kr. och följaktligen innanav
bolaget hunnit bli finansbolag i lagens mening. Den supplerande regel som
finns i lagen finansbolag och innebär bolagatt ettom oavsettsom om-
tillgångarnas värde uppnått gränsvärdet finansbolag,är det helt ellerom-
delvis bankaktiebolag,ägs svensk bank sparbank föreningsbankochav en
eller dotterbolag till banken borde därför egentligen utvidgas till omfattaatt

utländsktäven bankinstituts och dess dotterbolags ägande. Departements-
chefen visserligen medveten de föreslagna förbuden inte komattvar om att
träffa alla utländska rättssubjekts eller andra kontrollsubjekts förvärv av
aktier i bolag driver finansieringsverksamhet slag finans-som av samma som
bolag inte finansbolag, därförär värdet tillgångarna nårinteattmen som av

till gränsvärdet 10 milj. kr. Inte heller träffade förslaget fall där kon-upp
trollsubjekt förvärvar aktierna i vanligt aktiebolag, ändamål frånett vars
början inte behöver syssla med finansieringsverksamhet, och kon-attvara
trollsubjektet omvandlar bolaget till finansbolag. sådantEttettsenare
förfaringssätt skulle kunna förekomma, 1982 årsäven lag utländskaom om
förvärv svenska företag i och för sig tillämplig på förvärvet.av m.m. var
Med hänsyn till de föreslagna reglerna avseddaatt gälla endast underattvar

begränsad tid och till det skulle krävas relativt komplicerade regleratten
för förhindra de berörda förvärvenatt samtidigt det praktiskanu som
behovet ringa avstod han dock från föreslå några sådanasyntes attvara
regler.

8.3.3.3 Kommitténs ställningstagande

Kreditmarknadskommittén föreslog i delbetänkande Ds1984 1984:20Fi
utländska banker skulle få etableraatt dotterbanker i Sverige. Förslaget

ledde till de lagändringar möjliggjorde för de utländska bankerna attsom
bilda dotterbolag i Sverige fr. år 1986. Regeringen har beviljat oktrojo. m.
för tolv utländska dotterbanker i Sverige, vilka några banker sedermeraav
har lagt sin verksamhet här. Skälen bakom kommitténs ställnings-ner
tagande den ökande internationaliseringen gjort det svårt längrevar attsom
motivera den protektionistiska inställningen i fråga utländska bank-om
etableringar. Det hade också visat sig förenat svårighetermed för svenska
banker, verka utomlands de i flera länderatt krav påatt möttsgenom av
reciprocitet.
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Som redan har framgått motiverades de införda förbuden för utländska
rättssubjekt förvärva andelar i finansbolag och fondkommissionsbolagatt av

utländska rättssubjekt. särskilt banker, inte skulle kringgåkunna för-att
budet verka bankområdet försvåraoch därigenom lösningatt en av
strukturfrågorna den svenska kreditmarknaden. I propositionen pekade
departementschefen på finansbolag bankinlåningmed undantagatt ett av-
och valutahandel kunde driva slags verksamhet bankerna. Församma som-
finansbolag ägda svenska banker innebär sådantpraxis bolag iatt ettav
princip inte kan driva verksamhet sådan faller under banksänannan som en
område. Bl. sådanakan bolag inte lånaaktieplaceringar ellergöra uta.
medel hänsyn till banklagarnas förbud vinstandelslån lånochutan att ta mot

förlagskaraktär. Vidare fick svensk bank då inte i dotterbolag lägga utav en
central bankverksamhet bedömdes böra drivas i bank. Ens. ut-som

ländsk bank hade alltså möjlighet i finansbolagsform såhäri landet drivaatt
alla viktiga former finansieringsverksamhet banker kundegott som av som

driva bortsåg från inlåning från påallmänheten vanliga bankräk-om man
ningar. De inskränkningar gällde för finansbolag ägda svenskasom av
banker drabbade inte finansbolag ägda utländsk bank.av en

Kreditmarknadskommitténs prövning utländska rättssubjekts ägandeav
kreditmarknadsbolag sker bakgrund den principiella uppfattningmotav av

kommittén haft frågai sitt arbete i övrigt. innebär sådantDet attsom om
ägande tillåtasbör efter för företaggäller imönstersamma som gemen om
inte särskilda skyddsintressen sådantalar lösning. Lagenemot ut-en om
ländska förvärv svenska företag bör därför kunna utgångspunktenav vara
för prövningen sådana förvärv det gäller de företag det häräven närav som

fråga En sådan ocksåär lösning ligger i linje med Sveriges inter-om.
nationella åtaganden beträffande utländska rättssubjekts företagsförvärv.
Lagen utländska förvärv svenska företag innebär utländsktatt ettom av
rättssubjekt i och för sig okan 100 svenskt företag, dockäga ett attav
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer skall lämplig-prövasom
heten förvärvet gångenredan andelen första 10 %närav passerar av
aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget. sådanEn pröv-
ning skall sedan ske varje gång andelen kommer överskrida 20, 40 elleratt
50 o. Prövningen åligger regeringen bl. dåi de fall nettovärdeta. av
tillgångarna överstiger 000 gånger basbeloppet,1 eller för närvarande 25,8
milj. kr. Det betyder prövningen förvärv i kreditmarknadsbolagatt av
normalt skulle komma åvila regeringen. Det förefaller dock naturligtatt att
för de företag står under bankinspektionens tillsyn lägga prövningensom
enligt den ifrågavarande lagen inspektionen. Vid prövningen bör beaktas

de svenska intressen ligger i de nuvarande bostadsfinansieran-att stora som
de kreditaktiebolagen inte underkommer utländsk kontroll.

När det gäller nyetablerade företag sker prövningen ägandet iav sam-
band med tillståndsprövningen.

Kommitténs överväganden försäkringsbolagens finansförvaltning in-om
nebär framgår kapitel 10 kommittén ansluter sig till försäkrings-attsom av
verksamhetskommitténs försäkringsbolagbedömning i dotterbolag, inteatt
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tillåten för bolaget.sådanfå verksamhetbör bedriva ärän somannan
kreditmarknadsbolagSåledes det uteslutet för är ägtbör ettett som avvara

leasing.åt factoring ochförsäkringsbolag sigägnaatt ex.
för-otillfredsställande utländskadenna bakgrund detMot är attytterst

idessa bolag harlandet. Bildandetbildat finansbolag isäkringsbolag av
tillför i motivenså departementschefen redogjordenågot fall tillgått som

förstförsäkringsbolagetutländskaårs ändringar i FiL nämligen det1983 att
varit mindreverksamhetsomfattning änfinansieringsföretag,bildat ett vars

sedan omfattningenpå FiL. Närkrav registrering enligtvad stadgas försom
och utlännings-finansbolagautomatiskt blivitrörelsen ökat har bolagetav

detkommerkringgåtts. fortsättningendärigenom lförbudet i lagen har
kreditmarknadsbolagförfarandet inte möjligt eftersombeskrivna att vara

ägarförhållandenagenomgå varvidauktorisationsprövning,alltid skall en
försäkringsbolag harutländsktföremål för prövning. Ett bolag variblir ett

börförsäkringsbolagtillåtet svenskvad förintressen ärstörre än ettsom
andel itillstånd förvärvbör tillfå enlighet med dettainte auktorisation. I av

utländskt försäkrings-vidare medgeskreditmarknadsbolag inte heller tills
intresse.väsentligt allmänteftersom stridabolag detta kan mot ettanses

frågan integrationframgår avsnitt 6.2.5föreslårKommittén att omavsom
Ifrågavarande problem börutredas.försäkringsrörelse skallbank- ochav

utredningen.för den föreslagnainomtas upp ramen

Kreditaktiebolagen8.3.4

påstrukturenuppgift helahar tillKreditmarknadskommittén överatt se
till de i direkti-innan ställningDärför bör kommitten,kreditmarknaden. tas

detkreditaktiebolagen,frågorna beträffande övervägauppställda omven
särskild associationsformbolagfinns tillräckliga ha kvar dessaskäl att som

inordnas i den strukturmed enkla medel kandessa bör ocheller somom
enligtfall bör,Iföreslår för de nuvarande finansbolagen.kommittén vart

tillståndskrävande finansiellai avsnitt 6.2, denvad kommittén utvecklat
bankverksamheten ochkreditmarknaden vid sidanverksamheten av

KML.övergripande lag,verksamhet regleras ihypoteksinstitutens en
framtiden skall haassociationsform ikreditaktiebolagFör att ensom

påbolag menings-dessakreditmarknaden, bör krävasgiven plats ettatt
dagKreditaktiebolagen ifrån kreditinstitut. ärsärskiljas andrafullt kansätt

regleringarmed verksamheter ochföretagheterogen somen grupp av
aktiebolagBolagen definieras i lagföreter klara särdrag.sinsemellan som

utgivandeändamål driva lånerörelse ochhar till attatt genom avsom
förskrivningaravseddaallmänna rörelsenandra för denobligationer eller

gällandeEnligtbedriva bankrörelse.upplåna erforderliga medel utan att
detsåledes kapitalanskaffningssåttet utgördet enbartlagdefinition är som

deras karaktär.kreditaktiebolagensärdrag som ger
utgångspunkt imedkreditinstituti lag definieraLämpligheten ettattav

harlång marknadifrågasättas. Gränsen mellan och kortupplåningdess kan
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visat tendens suddas i takt med homogeniseringatt uten kreditmark-en av
naden. Sortimentet instrument på kreditmarknaden har kraftigt ökatav

instrumenten har samtidigt blivit alltmer likamen med påavseende effektiv
löptid och förräntning. I dag kan formerna för upplåningen knappast sägas
utgöra särdrag hos kreditaktiebolagen.ett Flera bolagens upplåningav
skiljer sig påinte avgörande frånsätt andraett kreditinstituts. Kreditaktie-
bolagen lånar således i allt större utsträckning medel på den kortaupp
marknaden.

En bärande tanke bakom kommitténs överväganden och förslag är att
lagreglerna på kreditmarknadens område inte skall fast rådandecementera
förhållanden reglerna bör medgeutan att anpassning till ändrade för-en
hållanden Äveni takt med utvecklingen. önskar upprätthållaom man en
distinktion mellan lång och kort kreditmarknad framstår det därför som
olämpligt formellt definitionatt institutgenom typ utestängaen av en av
vissa frånandra del kreditmarknaden. Institutens verksamhetsförut-en av
sättningar från tid till bör i stället avgöras andra styrmedel,annan genom
såsom regler auktorisation, kapitaltäckning eller reglerom uppställs försom
kanaliseringen statliga subventioner.av

Kreditaktiebolagen bör således enligt kommitténs mening inte formellt
definieras utifrån kapitalanskaffningssättet. Det bör då undersökas detom
finns behov och det huvudöver möjligtär finnaav tagetom att ett annat
kriterium på meningsfullt särskiljerett sätt kreditaktiebolagensom från
andra kreditinstitut.

Möjligheten ändring definitionenatt begreppet kreditak-genom en av av
tiebolag inordna finansbolagen under KAL:s bestämmelser övervägdes av
FBK i betänkandet Finansieringsbolag, SOU 1977:97. sådanEn lösning
förkastades emellertid FBK anförde bl. följande.av som a.

Kreditaktiebolagens och finansieringsföretagens upplåning har helt oli-
ka karaktär. Kreditaktiebolagens upplåning sker emissiongenom av
obligationer detta ingår i ändamålsangivelsenatt tillhör vad- som
definierar kreditaktiebolag ellerett reverslån främst från all-genom—
männa pensionsfonden. Finansieringsföretagens medelanskaffning är av

helt karaktär. Vid bedömandet vilkaen kreditpolitiskaannan medelav
bör kunna utnyttjas ligger analogin med bankersom tillnärmare hands.

I tidigare kapitel, därett kreditpolitisk reglering finansieringsföre-en av
diskuteradestagen framhölls det lämpligt låtaatt finansierings-attvore

företagen omfattas bl. likviditetskrav och utlåningstak. Någotav a.
motsvarande behov vad gäller kreditaktiebolagen finns ej. En annan
invändning låta och lagstiftningmot att omfatta både kredit-en samma
aktiebolag och finansieringsföretag sammanhänger med den särställning
kreditaktiebolagen har fått på den svenska kreditmarknaden sär-en—ställning dock inte avspeglas i lagstiftnigen kreditaktiebolag.som Deom
i dag existerande kreditaktiebolagen har grundats för tillgodose vissaatt
speciella, samhället särskilt angelägna betraktade ändamål. Tvåav som

de kreditaktiebolagenstörstaav är heltnästan inriktade på att ge
långfristiga krediter till bostadsbyggandet. Två andra kreditaktiebo-av
lagen uteslutande krediter till kommunerna. deger Av övriga har de
flesta tillkommit för långfristiga krediteratt till små- och medelstorage
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Export-Investeringsbanken,ändamålsärskildaförellerföretag som- kreditaktiebo-ställningspeciellaLantbrukskredit. Denkredit och som
deläga-ingårfalli flertaletockså därav statenframgår somlagen har att

fånågramedsåledeskankreditaktiebolagen un-existerandeDe -re.
prägel.offentligmindreellerhadantag sägas meren—

denmenadeBankinspektionen attfrågan.yttrade sig iremissinstanserFlera
finansieringsföretagenförlågdå inomfinansieringsverksamhet ramensom

kredit-fördeninordnas ikundelämpligenintefinansbolagenioch numera
anförderiksbankeniFullmäktigelagstiftningen.gällandeaktiebolagen

karaktär änheltrörelsekreditaktiebolagens annanbl. envar avatta.
i lageninordnasbordeintede omochfinansieringsbolagens att senare

anförde iDepartementschefenpå prop.sätt.medelkreditpolitiska samma
fråga.dennauppfattning ikommitténsdelade21 han197879:170 atts.

iverksamhetsinbedrivittraditionkreditaktiebolagkanDet sägas att av
kreditak-bakomursprungligen legatskälassociationsform. Desärskild som

årtiotaletförframgått, prövatshar,specialiseringtiebolagens ovansom
framför allthadeFBKFörgiltighet.fortfarande ägabefunnitsdåochsedan

skullefinansieringsbolagenpåtanken an-betydelse när attfaktorertre
regle-kreditpolitiskadenkapitalanskaffningen,avvisades;KALtillknytas

prägel.offentligamindreellerkreditaktiebolagensochringen mer
olämpligadetkonstateratsharkapitalanskaffningengällerdetNär ovan

utgådefinitioniAttinstitut.fördennaslå fastpå skett ett eni lag sättatt
undvikas.sålundabörkriteriumfrån detta

kredit-påavregleringenpågåendetidsedandenbakgrundMot enav
någotintenärvarandeförregleringenkreditpolitiskadenmarknaden utgör

kreditaktiebolagochfinansbolagföretagsformernahållaför attargument
bådabeträffandelitetlikanärvarandeförstyrning ärBehovetåtskilda. av

aktuali-fåråterregleringenÄven kreditpolitiskadenföretagsformerna. om
påKravenintegrering.skälutgöra motkommainte ettden atttet, synes
påkravomfattasbörinstitutennämligen sammalikformighet avgör att

insyn.ochstyrning
hakreditaktiebolagenprägeln haroffentliga ansettsgäller dendet enNär

ochdelägarekommun atteller ärsådan prägel genomatt statgenom
angelägnasärskiltsamhälletvissatillgodoseförgrundatsbolagen att somav

kreditaktiebolagflertaletbakgrundändamål. Motbetraktade att svararav
därsituationibefinnerochägandepå sprittkrav nyaatt oss enettmot
offent-denbildas,ägande ärkommunaltstatligt ellerkreditaktiebolag utan

inteägandekommunalt ettellerstatligtbetydelsenprägeln iliga numera
associations-särskildkreditaktiebolagenbehållaavgörande skäl somatt

form.
kreditaktiebolagenbetydelseniprägelnoffentligaden attdet gällerNär

ändamålangelägnasärskiltsamhälletförtillgodose vissaförgrundats att
Vissakreditaktiebolag.beträffande allafalletså inte ärkan konstateras att

kreditaktiebolagetsiverksamhetsintillstånd drivafåtthabolag attsynes
på dettaexempeltydligtEttassociationsform.lämpligpåform i brist annan

i sinkreditinstitutandratillgodoser ävenAB. DessutomFöretagskapitalär
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ändamål.angelägnasärskiltsamhälletvadkreditgivning ansetts varasom av
utvecklingen.medtaktockså skifta itänkasändamål kandessa ärVilka

framstårkapitalanskaffningssättetbeträffandekonstateratsLiksom ovan
skall lättlagstiftningi attolämpligt,det därför anpassaatt varasomensom

skalltidpunktvarjeändamål vidslå vilkafastutvecklingen,till ansessom
samhället.förangelägnasärskiltvara

definitions-meningsfulltdet intehanden är attvidanfördaDet attger
bedrivas iskalldennafinansieringsverksamhet förutskilja viss attmässigt

finansieringsformer,gränsöverskridandeUtvecklingenspecialinstitut. mot
tillståndskrävandeallstället föritalar attbeskrivs i bilaga nrsom

ochbankernabedrivsdensidanvidfinansieringsverksamhet avsomav
associations-bedrivas ikunnalagtekniskt börhypoteksinstituten, samma
villsärskiltsamhället värnade intressentillgodoseendet omform och att av

i lag.definitionstyrmedelmed andra änskekunnabättre bör genom en
vid sidanfinansieringsverksamhettillståndskrävandeinordna allGenom att

associations-underrörelsehypoteksinstitutensochbankrörelse sammaav
lagstiftningen.förenklingockså önskvärduppnåsform aven

finansbolagenmedsamordnasÄven lagteknisktkreditaktiebolagenom
det finnsfråganåterstårkreditmarknadsbolag,benämningenfåroch om

auktorisationsprövningenvidinstitutensärskilja upp-attskäl att genom
fi-långfristigakreditmarknadsbolagsbeträffandesärskilda krav ettställa

anspråk.obligationsmarknaden ifåskallför bolagetnansiering taatt
ochobligationerförhindradei dagframgått finansbolagen att utgeSom är

definitionsmässigtdärigenombolageneftersomlöpandeandra masspapper
ochkreditaktiebolagsammanförandeEttkreditaktiebolag.bliskulle av

pålängreintefinansbolageninnebärlagunder attfinansbolag gemensamen
finansieraobligationsmarknaden förfrån attgrund kannämnda utestängas

finan-storlek ochdenharbolagenförutsättningUnderverksamhet. attsin
således intedetfinnsobligationsfähigaförkrävssiella styrka att varasom
nuvarandeDeobligationer.medellånademnågot hinder för motatt upp
de kankonkurrenskraftiga enbart ut-då bliskullekreditaktiebolagen om

lik-högochvolymerfördelar,relativa storanyttja sina att genomex.
upplåningskostnader.lågahållaobligationerviditet i sina

slå vaktböranförtsemellertidutgångspunkter har att omFrån andra man
långfristiga finan-denochfinansieringsinstrumentobligationen omsom

obligationeremitterautsträcktviddet rätthävdats attharDetsieringen. att
med be-obligationerförsämrasmarknaden attriskfinns genomatten

väsentlig, änEnbörjar emitteras.ränteriskkredit- och av-tydande om
finansieringtillgår alltjämtutlåningkreditaktiebolagens avtagande, del av

skäldärför finnas ävenskulle attinvesteringsprojekt. Detlångsiktigaviktiga
finansieringsverksamhet.bolagsdessasärskiltfortsättningsvis värna om

innebärlösning, attbakgrund övervägtdennaharKommittén somenmot
associationsformunderinordnaskreditaktiebolagen somäven sammaom

därmed för-ochfinansieringsverksamhetlångfristigsådanfinansbolagen,
ikreditaktiebolagen ävenbedrivs ii dagobligationsupplåningknippad som

finansieringsverksamhetfrån samtåtskildhållasskullefortsättningen annan
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långfristig finansieringatt avseende olika ändamål med sinsemellan artskil-
da säkerheter inte skulle få blandas i institut.samma

Styrmedlet för åstadkomma detta skulle kunnaatt ligga i den auktorisa-
tionsprövning bankinspektionen enligt kommitténs förslag skallsom göra.
En förutsättning för kreditmarknadsbolag skulle fåatt ett tillstånd till
långfristig utlåning och emission obligationer skulle då bolagetsav attvara
verksamhet i allt väsentligt koncentrerad till långfristig finansiering ochvar

finansieringsändamålatt med artskilda säkerheter inte blandades. Det skul-
därmed finnas två kreditmarknadsbolag,typer motsvarande dagensav

finans- respektive kreditaktiebolag.
Mot sådan lösning kan emellertid anföras följande. För det förstaen kan

ifrågasättas den åsyftade avskärmningen långfristig finansieringsverk-om av
samhet verkligen uppnås. Det torde svårt förhindra något institutattvara

bedriva långfristig utlåning finansieradatt med reverslån. Däremot kunde
obligationsmarknaden avskärmas så den fick i anspråk endastatt tas av
sådana institut ägnade sig så uteslutande åt lång kreditgivning.gottsom som
Mycket talar emellertid för sådan avgränsning vidatt auktorisations-en
prövningen blir formell och kommer sakna någonart reellav störremer att
betydelse. Auktorisationsprövningen avseende de långfristiga kreditmark-
nadsbolagen skulle liksom för närvarande gäller för kreditaktiebolagen- -
inte komma innefatta någon behovsprövning.att De bolag uppfyller desom
uppställda kvalitetskraven skulle komma auktorisation. Antalet in-att
stitut för långfristig finansiering kan därför komma fortsätta öka.att att
Hinder blanda kort långoch finansieringmot att i och institut,ett samma
liksom kravet hålla isär verksamheter medatt artskilda säkerheter, kan
därför eller mindre komma bli chimär. Syftet bakomatt dessamer kraven
kan också komma kringgås bildaratt finansiell koncernatt igenom man en
vilken lång och kort finansiering uppdeladär i moderbolagdotterbolag eller
i sidoordnade bolag.

Oavsett avskärmning lång finansiering med auktorisations-om en av
prövningen styrmedel genomförs eller ej, kommer således långsom och
kort finansiering kunna fritt blandas påatt koncernbasis. Sådana koncerner
kan bildas andra restriktioner i koncernenutan än ingående kreditmark-att
nadsbolag uppfyller de allmänna kvalitativa kraven för auktorisation.

För det andra kan diskuteras avskärmning långaden finansie-om en av
ringen under alla förhållanden önskvärd.är Sålunda kan ifrågasättas om
den traditionella administrativa uppspjälkningen efter instrument och löpti-
der innebär några fördelar från allmän stabilitetssynpunkt. Marknadsin-
riktningen har väsentligt skärpt kraven på flexibilitet för kreditinstitutens
vidkommande med allt gränsöverskridande finansieringsformermer av som
följd. Dagens begränsningsregler och konkurrenshinder försvårar framför
allt de långfristiga institutens planering och anpassning kreditutbudet,av
vilket bl. tagit sig uttryck i förhållandevis svängningar utlånings-ia. stora
verksamheterna. Matchningen villkor och bindningstider i balansernaav
försvåras. Det kan befaras ingreppen därför fördyrar långfristigaatt den
rörelsen.
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Inte minst inom bostadsfinansieringens område har de årens friasenaste
kreditmarknad medfört förändringar. l det tidigare prioriteringssystemet
hölls bostadsfinansieringens olika faser dvs. byggnadskreditgiv-ex. A
ningen med efterföljande avlyft till den långfristigaslutliga, finansieringen -
väl separerade i skilda institut. Kreditregleringarna ledde tidvis till av-
lyftsproblem och köbildningar. Avprioriteringen har här skapat mark-nya
nadsförutsåittningar för bostadsfinansieringen, där kreditgivningens olika
delar bättre kan samordnas och fungera smidigare med hjälp varierandeav
lánekonstruktioner. låntagarnasUr synvinkel kan det i denna situation
hävdas dessa bör bättre,att tidsenliga förutsättningarges attmer utan-
byte långivare villkoren på eller förfallande krediter efterav anpassa nya-

förväntningar framtiden.egna om
Mot angivna bakgrund föreslår kommittén bankinspektionens aukto-att

risationsprövning inte skall innefatta denna administrativanärmast upp-
spjälkning verksamheten på lång och kort finansiering. Det bör i ställetav
ankomma på varje kreditmarknadsbolag självt vilkenavgöra organisa-att
tionslösning bolaget finner lämpligast för sitt vidkommande. sådanEnvara
valfrihet förutsätter den föreslagnaatt rätten bilda organisationsbolagatt
genomförs. Härigenom kommer uppdelningar och kombinationernya av
lång och kort finansiering i moder-dotterbolagsrelationer bli möjliga.att
Rätten på koncernbasis blanda inriktningatt förändras således inte ex.
för bankkoncern där såväl finansbolag kreditaktiebolag ingår.en som

Det kan emellertid hävdas, vidsträckt för heterogenatt rätten en grupp
finansinstitut emittera obligationer tillför långaatt den marknaden störreett
riskinnehåll, vilket i sin driver obligationsköparnastur avkastningskrav.upp
Resonemanget då främst sikte på obligationernastar kredit- och Iikviditets-
risker. Utgångspunkten är eventuella blandningar ändamålatt ochnya av
säkerhetsarrangemang i marknadsprogrammen ställer krav på obliga-större
tionsköparnas kreditprövning och uppföljning i enskilda fall. Förhållandevis
små volymer för varje begränsat likviditetsinnehåll.ett Sofisti-program ger
keringsgraden växer och därmed kostnaderna.

Den blandning lång och kort finansiering diskuterats börav som ovan
däremot inte motsvarande negativa återverkningar, då väl utveckladege
matchningstekniker för tillgångar och skulder finns tillgå. Institutensatt

riskexponeringar torde alltså kunna minskas.egna Den avgörandesnarast
frågan blir därmed i vilken utsträckning det kan skilda verk-accepteras att
samhetersäkerheter blandas och samfinansieras på den långa marknaden,
exempelvis inteckningslån till bostäder i kombination med industrilån. Nu-
varande regelsystem utesluter sådan blandning för mellanhandsinstitutens
vidkommande.

I princip det dockär tillåtet för vilket industriföretag helst attsom
finansiera sin verksamhet emittera obligationer.att Variationer igenom
riskinnehåll och säkerhetsarrangemang alltsåär inget okänt fenomen för
svensk obligationsmarknad. Industriföretagens upplåning sker antingen

formella säkerheter fastighets-mot och företagsinteckningar eller, om
låntagaren tillräckligtär direkta säkerheterstor, utan indu-att uppställs
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frågapraktikendet ifalletklausul. detnegativ I ärstrilån k.med senares.
ochstorlekupplåning med stöd företagets namn.avom

betydande roll närratinginstitutspelar oftaPå utländska marknader en
likviditetsrisker ikredit- ochvägledning för värderingengällerdet att avge

bildatsnyligenharSverigedetta slag. I ettemitterade obligationer av
sådanaSRAB. kanDetABratinginstitut Svensk Rating attantas-

värderingenförbetydelsefåframtid kommer störreinstitut inom attsnaren
marknaden.på svenskadenutgivna marknadspapper ävenav

vidkommandehypoteksinstitutensochkreditaktiebolagensFör även --
skeremissionernasårenodlatsgenomgåendeupplåningsformernahar attnu

avgränsad verk-förauktoriseratVarje institutnamnsäkerheter. ärmot en
påoch kravupplåningsrättsreglertillgodoseoch harsamhetsinriktning att

bakomRealsäkerheternaskulder.tillgångar ochförmatchning villkorenav
ochemissionernaförsäkerheterindirektautlåning bildarinstitutens egen

förlustrisker.placerarnashand minimeraskall i sista
Utlåningen skertydligt.dettabostadsinstituten mönsterFör ärex.

affärshus,ochkontors-bostadsfastigheter,igenomgående inteckningarmot
Storskaligborgen.kommunalvissa falleller ijordbruksfastigheter mot

försumbarapå praktisktkoncentrationförening med tagethantering i en
Volymerna,konkurrensmedel.avgörandeframstår heltkreditrisker som

på termin sättetavista ochhandeln attvillkoren, samtstandardiseringen av
förhållandevistillmedverkarfaktorerställa marknad är sammantagetsom

upplåningskostnader.låga
mark-ochintresseväsentligt allmänt ettdetKommittén ettvaraanser -
inslagförförutsättningarfinnsockså fortsättningenidetnadsintresse att-

kreditmarknadsbolag.blandangivet slagspecialisering gruppenovanavav
marknads-nödvändigled ispecialiseringenKommittén ett ensomser

på denfrekventvilkabolagen,för vissaanpassning att agerameravserav
småförhållandevismedvolymerkraftlånga marknaden i stora menav
börsäkerheterartskildaSinsemellankostnadstäckning.marginaler för egen

institut.ochdå blandas inominte ett samma
bör isäkerheterartskildabetraktaGränsen för vad är att somsom

kommun-finansieringbostadslån, jordbruketsså, samthuvudsak dras att
iallmänhetenutlåning tillnäringslivskrediter ochfrånlångivning särskiljs
iuteslutersäkerheternaseftergränsdragningsådan generell artövrigt. En

ytterligarestrukturskäl, övervägerdärutöver,och för sig inte att avman
lånenkommunlånenbostadslånen,därdet avsnitt samtinomuppdelningar

återfinns.jordbruksnäringentill
kredit-blandadedespecialiseradesärskilja deförStyrmedlet att resp.

auktorisationsförfarande. Ettbankinspektionensblirmarknadsbolagen ny-
med ellerbolagsordningväljafritthärvidkreditmarknadsbolag kanbildat

in-begränsningarverksamhetsområdet. Omvad gällerbegränsningarutan
kontrollfortlöpande attbankinspektionen utövarförs förutsätts avatt en

syfteianpassningarmåste eventuella attVidareefterlevs.bolagsordningen
auktorisations-förnyadresultera iVerksamhetsinriktningvidga gällande

valethärvidbörUtgångspunktensida. attfrån inspektionensprövning vara
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utfästelserbeaktandemedskeskallalltidorganisation avochinriktningav
obligationslån.utgivnahand förförstaimarknaden,pågjortstidigaresom

verksamhetspecialiseradbetecknatkommitténfrån vadövergång somEn
skeintesåledesfårriskinnehåll,med högreverksamhet,blandadtill

intressen.obligationsköparnasbekostnad av
medinteVerksamhetsinriktningändraddockbör attDet noteras en

avkastningskra-skärperellerställninglångivarnasförsämrarnödvändighet
portföljerinstitutensrisknivåer ihögreEffekternyplaceringar.vid avven

riskrelateradadekvat,uppvägasdel atttillåtminstone enkan aven -- iskeanpassningarolikakanstånd. Därutövertillfonduppbyggnad kommer
kompletteranderäkninglångivarnasfördirektsäkerhetsarrangemangen

skiljasocksåkan utSäkerheterosv..garantiförbindelsertilläggssäkerheter,
siniobligationslån, vilket turstockutelöpandetillformellt knytasoch aven
gamla.lån tillnyutgivnasubordineringk.tillmöjligheter avöppnar s.

vissaiåterfinnsochpraktiseratsmånnågon ex.iharlösningarSådana
och ut-obligationerförbolagsordningar reverserkreditaktiebolagsäldre

bankinspektio-föreslårKreditmarknadskommittén att1970.årföregivna
tillanslutningislagdettaförfarandenprövauppgiftenfår avatt noganen
deutfärdaochbolagsordningargällandeiändringarframställningar om

påkallade.kansäkerhetssituationi varaföreskrifter resp.som
följakt-måstekreditaktiebolagdagensbolagverksammaredanFör --
blandaochVerksamhetsinriktningändragällerdetvalfriheten när attligen

blirStyrmedletmotsvarande sätt.på sombegränsas ettsäkerheterskilda
härvidkanBankinspektionenauktorisationsförfarandet. av-framgått själva

riskni-bedömer attbolagsordning,ändradframställning manslå omomen
genomgripande sättförändras ettkommersåkerhetsbilden attvån och

obligationslån. Beslutetuteståendeförutfästelsertidigarestrider motsom
del kunnaförbörinspektionenochregeringen egentillöverklagaskan

börVidareavgörande.förregeringenfall tillviktigaprincipiellthänskjuta
utformningeninteinstitutspecialiserade genomtillsebankinspektionen att
finansieringenförkanorganisationslösningarellerbolagsordningar svaraav

institut.andraiverksamheterblandadeav
föreslagnahärdepåverkasorganisationsaktierförvärva avRätten att

kreditmarknadsbolagen rättföreslårKommittén gesattgränsdragningarna.
intedessaförutsättningunder att agerarorganisationsbolag,bildaatt egna

tilldotterbolagEtt ettmoderbolaget.verksamhetsområden änvidareinom
bolagsord-tillåtas hainteexempelvisskallbostadsinstitut enspecialiserat

iSyftet ävennäringslivet. är atttillkreditgivningförning utrymmegersom
uppträdaverksamheternablandade attdemöjligtlångtsåframtiden som

syskonföretag.oberoendemellankoncernbasis,på
fråganockså tillknyterspecialiseringformer anolikaDiskussionen avom

egentligadenvid sidanbestämmelserochförfattningarsärskilda avhuruvida
finansierings-angelägnareglerakunnaskallkreditmarknadslagstiftningen

verksamheter.
kvalitativapåskerenbartauktorisationprövningenÄven grun-självaom

i utbyterättigheter motspeciellaerhållerbolagmedgerinteder och ettatt
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det uppfylleratt vissa krav, kan ändå verksamhetsinriktningen och be-
gränsningarna i denna bestämmas förhållanden.externa Exempelvis kanav

särskildastaten villkor skallange uppfyllda för kreditmark-som attvara ett
nadsbolag skall få delta i bostadsbyggandets finansiering lånattgenom ge
med räntegaranti. Det kan innebära bolaget i fråga inte fårattex. vara
auktoriserat syssla medatt finansiering utlåningänannan säkerhet imot

Ävenbostadsfastighet. för institut handhar statsstödda exportkreditersom
kan särskilda villkor uppställas externt.

Det förefaller konsekvent och logiskt knytamer villkoren till deatt
författningar och bestämmelser reglerar den speciella finansierings-som
verksamhet det frågaär haän generella regleratt för allaom de bolag som
bedriver långfristig finansieringsverksamhet.

Med hänsyn till obligationsköparna ligger det värde i institutett att som
uppträder på obligationsmarknaden tillämpar matchning i sin ochupp-
utlåningsverksamhet. Enligt nuvarande ordning återfinns matchningsregler
i flertalet kreditaktiebolags bolagsordningar. Reglerna utformadeär så att
bolagen huvudsakligen inte får lämna krediter för längre tid än som svarar

upplåningen ochmot de tillkom främst i syfte säkerställa institutensatt
likviditet. Reglerna har emellertid därjämte kommit fylla funktionenatt att
nedbringa institutens ränterisker. I dag, tillgångennär på kapital endast är

prisfråga, har den sistnämnda funktionenen alltmer kommit i förgrunden.
Även i fortsättningen bör huvudregel gällasom institutatt driversomlångfristig finansieringsverksamhet och obligationsmarknadentar i anspråk

har matchningsregel i sinen bolagsordning. En sådan regel bör emellertid
inte absolut förutsättningvara en för kreditmarknadsbolagatt ett skall få
tillträde till obligationsmarknaden bankinspektionenutan bör i det enskilda
fallet kunna medge undantag från kravet på matchning de ändamålom
kreditmarknadsbolaget skall tillgodose i sin finansieringsverksamhet föran-
leder detta. Någon förändring vad gäller för deav som nuvarande kreditak-
tiebolagen alltsåär inte avsedd.

Sammanfattningsvis föreslår kommittén således denatt nuvarande hete-
kreditaktiebolagrogena gruppen lagtekniskt inordnas i det regelsystem somföreslås bli gällande för de nuvarande finansbolagen och liksom dessa blir

kreditmarknadsbolag. Förslaget får till följd KAL upphävs.att Motsvaran-
de bestämmelser kommer i stället finnas i denatt KML:s kapitelnya om

bestämmelser,gemensamma tillsyn, straff och vite. De sakliga förändring-
i dessa avseenden liggerarna främst i auktorisationsprövningen och i det

förhållandet Sveriges Investeringsbankatt AB, i likhet med vad gällersomför andra kreditinstitut, ställs under bankinspektionens tillsyn.
Vidare innebär kommitténs förslag bolagensatt rörelseregler kommer att

framgå lag 4 kap. KML iav stället för institutens bolagsordningar,av dock
med undantag för matchningsregler, även fortsättningsvissom skall finnas i
bolagsordningarna.

De föreslagna rörelsereglerna i KML jfr avsnitt 8.3.5 inteär avsedda att
leda till några drastiska sakliga förändringar i förhållande till vad gällersomenligt nuvarande rörelseregler. Den största förändringen blir upplånings-att
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rättsreglerna medersätts kapitaltäckningsregler sikte på tillgångs-tarsom
sidan. Av konkurrensneutralitetsskäl förutsätter med kapital-ett system
täckningsregler bestämmelsernaatt rörande institutens kapitalbaser lik-är
formiga. För uppnå detta bör denatt skattemässiga särbehandlingen av
SBAB enligt 2§ 8 8 lagen 1947:576st. statlig inkomstskattmom. om
upphöra. I stället bör SBAB liksom övriga kreditaktiebolag möjlighetges

göra avsättningaratt till värderegleringskonto. För kreditaktiebolagen finns
idag inte några anvisningar för hur avsättningar fårstora ske dettautansom
avgörs skattemyndigheterna från fall tillav fall. Det kan i och för sig
ifrågasättas inte på sätt falletom är beträffande banker,samma som-
finansbolag och fondkommissionsbolag generella anvisningar i detta hän--
seende borde fastställas. Detta är emellertid närmast fråga för riks-en
skatteverket kommittén inte sig ha anledningsom ställning till.anser att ta

Utöver kapitaltäckningsreglerna 8-10 §§ 4 kap KML reglerupptar om
bl. aktie- och andelsförvärvsrätt 2-6 §§, förvärva. för skyddande ford-av

7 §, formellt säkerhetskrav 11 §ran bankägda kreditmarknads-samt om
bolags rätt sig åtägna vissa riskaktiviteteratt 12 §. Sistnämnda bestäm-
melse torde endast komma beröra deatt nuvarandeett kreditaktiebo-utav
lagen, nämligen Företagskapital AB. Den bestämmelsen förram som anger
ifrågavarande riskaktiviteter innebär emellertid för närvarande inte någon
begränsning bolagets verksamhet.av

Inte heller övriga rörelseregler innebär någon begränsning i verksamhets-
förutsättningarna i förhållande till vad gäller för kreditaktiebolagen.som nu
Beträffande den innebördennärmare bestämmelserna hänvisas till föl-av
jande avsnitt och till specialmotiveringen.

8.3.5 Rörelseregler för kreditmarknadsbolag
Som framgått i det föregående samlas enligt kommitténs förslag finans-
bolagen, kreditaktiebolagen vissa allmänna aktiebolagsamt bedriversom
fastighetsrenting eller finansieringsverksamhet under associations-annan
formen kreditmarknadsbolag. Den föreslagna definitionen sådantettav
bolag innebär all tillståndskrävandeatt finansieringsverksamhet vid sidan av
bankverksamhet och hypoteksinstitutens verksamhet måste bedrivas i kre-
ditmarknadsbolag.

Enligt kommitténs direktiv bör rörelsereglerna för bank stå förebildsom
när och preciserade rörelseregler för finansbolagennya mer övervägs. Vid
utformningen det kapitel i KML skall rörelsereglerav för kredit-upptasom
marknadsbolagen har kommittén haft de föreslagna rörelsereglerna för
bank i avsnitt 7.2 utgångspunkt. De skillnader föreslåssom följdärsom en

skyddsintressenaatt i kreditmarknadsbolagenav inte likaär starka isom
bankerna.

8.3.5.1 Verksamhetsområdet

Kreditmarknadsbolagen bör liksom finansbolagen ha möjlighet verkaatt
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såsom dehindra de,emellertidbörkreditmarknaden. Inget atthelaöver
fårdärmedverksamhet ochsinkoncentrerarkreditaktiebolagen,nuvarande

specialiseringmöjligheten tillGenomspecialinstitut.karaktären av rena
tillåtasinte kanfrån bankerna, attkreditmarknadsbolagensigskiljer som

tjänsterutbudallsidigtkravpå vilka ställsspecialinstitut, ett avutanvara
betydelsefulltdetKommittén attallmänheten.bredaför den varaanser

verksamhetsfältvittomfattandehaväljakankreditmarknadsbolagen ettatt
utveckling.försvåra bolagensreglering kandetaljrikallförutan somen

verksamhet.driva finansiellprincip endastiKreditmarknadsbolagen bör
påochfinansieringsverksamhetverksamheten attsåledes inriktaDe bör

verksamhet bördennafinansieringsformer. Tilländamålsenligautveckla
aktiviteterandraochfinansiella tjänsterandrakopplasemellertid kunna

kreditaktiebolagenmedverksamhet. l likhetfinansiellmedförenligaärsom
be-aktiebolagde allmännafrån ochskillnad finansbolagentill sommen

fåintekreditmarknadsbolagendockbörfinansieringsverksamhet,driver
verk-andraeller medverksamhetindustriellverksamhet medblanda sin

Påområdet. sättfinansiellautanför detliggersamheter somsammasom
få blandasoch ägandekreditgivningprincip intebör iför bankernagäller

Även likainteskyddsintressena är7.2.avsnittse närmare omsamman
kommit-i bankernas, harverksamhetkreditmarknadsbolagensstarka i som

Kreditmark-6.jfr kapupprätthålla principdennaändå funnit skältén att
Aktieinnehav kanfritt.få aktier heltförvärvasåledes intebörnadsbolagen

för-betydligtinnebär störrekreditgivningtillföranleda bolaget som en
finan-i bolagetsföreliggerriskaktieinnehavet. Denlustrisk självaän som

intedärutöverså avsevärd bolagetockså i sigkansiella verksamhet attvara
hellerbetyda. Inteaktieinnehav kanvilketföretagarrisker, störrebör ettta

föregendomfast eller lösfå förvärvakreditmarknadsbolagenbör egen
medförenliginteverksamhet ärled iförvärveträkning, utgör ett somenom

kreditmarknadsbola-såledesKommitténverksamhet.finansiell attanser
konstruktionenligtverksamhetsområde bör avgränsastillåtna sammagens

bankverksam-avgränsning7.2.3 förföreslår avsnittikommitténden avsom
inteverksamhetsområde dockbehöverKreditmarknadsbolagenshet. gene-

bankernas.utsträckningirellt begränsas somsamma
såverksamhetsområdettillåtnaföreslås detbakgrund häravMot att anges

består i lämnafår verksamhetdrivakreditmarknadsbolagen attsomatt
finansieringtillpå medverkaför kredit eller sättgarantikredit, ställa annat
verksamhet.nämndaförenliga medtjänsterutföra ärdärutöversamt som

finansiell verk-ochfinansieringsverksamhetalltså frågaDet är annanom
medsambandkan haserviceverksamheter sägasvissasamhet ettsamt som

iverksamhetenden finansiellagår förena medi övrigtoch även attsom
liggerskyddsintressenmedstår konflikt deinte itjänstenbetydelsen somatt

verksamhetsområdetillåtetförangivnaverksamhet. Deni denna ramen
ibedrivakommer kunnakreditmarknadsbolagen settstortinnebär attatt

idag. Ikreditaktiebolagen görochfinansbolagenverksamhet somsamma
driver till-aktiebolagde allmännaochförhållande finansbolagentill som
skillnader,vissadockfinansieringsverksamhet föreliggerståndskrävande
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stycke.föregåendeframgåttvilka av
inteEftersomfinansbolagen.förvärvsregler förnågrainteuppställsI FiL

bolagenkani lagen,verksamhetsområde begränsatärfinansbolagensheller
finansbolagenbankägdadeegendom. Förlössåväl fastfritt förvärva som

möjlighetenibegränsningarvissadäremotgällerkreditaktiebolagenoch för
förvärvförundantagMedegendom.fastaktier ochbl. avförvärvtill av a.

tillförslagetinnehåller intehandlingarjämförbaradärmedvissaaktier och
begränsningEnförvärvsregler.någrakreditmarknadsbolagenreglering av

för-emellertid iliggerförvärvsmöjligheter attkreditmarknadsbolagensav
verksamhetsområdet. Dettaangivnadetinomskallvärven ovanrymmas

ochfinansbolagbankägdabeträffandegällerredaninnebär, liksom nu
tillåtna.blirinteplaceringssyfteiförvärvkreditaktiebolag, att

deförteckningen överintagna8.1.4avsnittgenomgång den iVid aven
följandediskuteraskanfinanstjänster,olikafinansbolagensnuvarande om

verksamhetsområdet.tillåtnadetutanförliggaaktiviteter kommer att
utgöratvekanmed vissfårLunchkupongsverksamhet än enansesom --

I begreppetverksamhet.finansiellmedförenlig corpora-verksamhet ärsom
eftersomtveksamma,blikan änverksamheteringårfinance mersomte
inte böravkastningssyfteiportfölj endastplacering iaktieförvärv för egen

föreslår tillåtsnedankommitténvadEnligtkreditmarknadsbolag.tillåtas ett
iaktieförvärvOmaktieförvärv.vissakreditmarknadsbolag göradock att

enbartföretagdelarellerhelavid köpellermed takeoverssamband avav
defall börtillåtna. Iverksamheter annatdessafinansieringssyfte ärisker

detEftersomfastigheter.också ägaförteckningen nämns attdet. Iinte vara
verksamhetsområdet intebeskrivnakreditmarknadsbolagen rymmerför

sådanaendastkreditmarknadsbolag ägafårplaceringssyfte,förvärv i ett
iledexempelvisfinansieringssyfte, ettiförvärvats somfastigheter som

ellerlokalerbehovbolagetstillgodoseförellerfastighetsleasing, avatt egna
behov.sammanhängandedärmed

Förvärvsförbud8.3.5.2

bestämmelsenågonintenuvarande regleringenligt somframgått finnsSom
egendomvissförvärvafinansbolagenbankägda att me-de ickeförhindrar

be-kreditaktiebolagen ärochfinansbolagenbankägdadedan däremot
avseende.dettagränsade i

beverksamhetkreditmarknadsbolagensblirförslagkommitténsEnligt
Servicetjänster.hörandedärtillvissaochverksamhetfinansielltillgränsad

fåägandekreditgivning ochprincip inteibörbankernagäller förLiksom
medförenadägarrollen storaärtidigare nämntsSomblandas samman.

kreditgivare ävenbolagetkan,kreditmarknadsbolagetochrisker somom
intressen.kunderssinamedkonfliktikommapåtar rollensig ägare,som

med detjämförtkapitalÄgarrollen högrebetydligt somdessutomkräver ett
därförKommitténkreditgivare. attväsentligen ärbolaget anserkrävs om

kreditmarknadsbolagenförinförasandelsförvärvsförbud börochaktie-ett
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på gällersätt för bankerna. Undantagen till detta förbud bör emellertid vara
omfattande för kreditmarknadsbolagenmer förän bankerna.

Med aktie- och andelsförvärvsförbudet följer enligt kommitténs mening, i
likhet med vad föreslagits gälla för bankerna,som förbud förvärvaett att
emissionsbevis, depåbevis och andel i aktiefond.

För förhindraatt kringgåenden förvärvsförbudet börav också uppställas
förbudett föratt räkning innehaegen den ifrågavarande egendomen.

Visserligen föregås innehaveget egendom normaltav förvärvettav avdensamma, förvärvet kan hamen skett i juridiskannan exempelvis iperson,
allmänt aktiebolagett efter förvärvet fårsom tillstånd bedriva finansie-att

ringsverksamhet och därmed blir kreditmarknadsbolag.ett Ett allmänt
aktiebolag ombildassom att tillavses kreditmarknadsbolagett måste sålun-
da dessförinnan avyttra eventuella innehav sådanegna egendomav somomfattas förbudet.av

Om inte förvärv rörelse omfattadesav förvärvsförbudet skulleav aktie-
förvärvsförbudet lätt kunna kringgås förvärvgenom bolags helaettav
rörelse. Ett sådant förvärv måste därför jämställas med förvärv aktieaveller andel i företag.

I syfte förhindraatt banker föratt riskertar omfattarstora förslaget till
förvärvsförbud i BRL förvärväven och innehav för räkning ford-egen av
ringsbevis med efterställd betalningsrätt och likartade bevis tillskottom avriskkapital, vilka inte är avsedda för den allmänna marknaden. Eftersom
skyddsintressena inte är lika starka i kreditmarknadsbolagens verksamhet
skall dessa bolag enligt kommitténs förslag kunna välja sig åtägnaatt renariskverksamheter. Bl.a. föreslås nedan bolagenatt möjlighetges att upp-
träda på capitalmarknaden.venture Kommittén finner därför inte skäl att
förhindra bolagen förvärva elleratt inneha ifrågavarande bevis. Frånva-nu

sådant förbudettron medförav bl. kreditmarknadsbolagenatta. kan
lämna förlagslån till varandra. Bolagen får emellertid inte finansiera var-andra låta kapitalattgenom delutgöra bolagenssamma kapitalbaser ochav
därmed grunden för bolagens verksamheter. För de fall syftet med ett
sådant förfarande inte motverkas de regler konsolideradav kapitaltäck-om
ning kommittén föreslår, bör bankinspektionensom med stöd den före-av
slagna sundhetsparagrafen 6 kap. 13 § KML kunna förhindra förfarandet.
Som nedan skall framgå avsnitt 8.3.5.8 föreslås i detta avseende ytter-
ligare begränsningar för de bankägda kreditmarknadsbolagen.

8.3.5.3 Undantag från förvärvsförbudet

Förvärv aktier och andelar i vissaav fastighetsfiirvaltande bolag
Liksom för bankerna bör för kreditmarknadsbolagen undantag från för-
värvsförbudet beträffandegöras aktie- och andelsförvärv i företag somförvaltar fast egendom eller tomträtt förvärvats för beredasom kredit-att
marknadsbolaget lokaler för verksamheten eller för tillgodose därmedatt
sammanhängande behov.
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Förvärv aktier och andelar i k. organisationsföretagav s.

Ett kreditmarknadsbolag bör också kunna aktie- och andelsförvärvgöra i
organisationsföretag. Kommittén den princip enligts. 2attanser som

kap. §4 BRL föreslås gälla för bankernas förvärv aktier och andelar börav
vägledande för kreditmarknadsbolagensäven motsvarande förvärvs-vara

möjlighet, dvs. förvärv får endast ske företagi driver verksamhetsom en
kreditmarknadsbolaget självt får bedriva jfr avsnitt 7.2. Påsom samma

isätt BRL bör detta komma till uttryck i lagtexten företagetssom attgenom
verksamhet skall ha anknytningnära till kreditmarknadsbolagets verk-en
samhet. Ramen för denna verksamhet dras i 4 kap. §1 KML enligt vadupp

föreslagits jfr avsnitt 8.3.5.1. Rätten förvärva organisations-som ovan att
aktier bolagen möjlighet indirekt dotterbolag eller intressebo-attger genom
lag driva denna eller näraliggande verksamhet.

Organisationsförvärv bör få ske endast efter bankinspektionens tillstånd
förvärvet innebär kapitaltillskott eller ändring ägarförhållande-ettom en av

i företaget. Liksom för bankers motsvarande förvärv föreslår kommitténna
sådant tillstånd skall hinderatt inte från allmän synpunkt.möterges om

Kreditmarknadsbolaget självtavgör organisationsförändringen ef-om av
fektivitets- eller andra skäl bolaget. Bankinspektionen kan motsättagynnar
sig denna förändring uppdelning pårörelsen olika juridiskaom en av

innebär eller medför risk för regler i KML eller lagstift-personer att annan
ning inte får avsedd verkan. sådanEn risk kan uppstå kreditmarknads-om
bolaget endast mindreäger del i organisationsföretaget och detta ären ett
allmänt aktiebolag. För verksamheten i detta bolag skall kunnaatt bedrivas
i överensstämmelse med de regler uppställts för kreditmarknadsbolagetsom
bör därför huvudregel gälla bolaget aktie- eller andelsför-attsom genom

får bestämmande Årvärvet inflytande iett organisationsbolaget. däremot
detta bolag kreditmarknadsbolag behöver någotett krav på bestämmande
inflytande inte uppställas, eftersom rörelsereglerna för kreditmarknads-
bolag blir direkt tillämpliga. För det fall det kreditmarknadsbolag som avser

förvärva aktier eller andelar ingår i bankkoncernatt bör däremot fören -
inte riskera BRL:s åsidosättsregleratt krävas bolagetatt att genom-

förvärvet får bestämmande inflytande i organisationsföretagetett oavsett
detta kreditmarknadsbolagär eller allmänt aktiebolag. Beroendeom

samarbetspartner och faktorerandra bör dock undantagsvis kunna godtas
kreditmarknadsbolagetatt minoritetspostäger i organisationsföretag.etten

Nu berörda frågor har behandlatsnärmare i avsnitt 7.2.3.7.2.
När det gäller kreditmarknadsbolagavgöra skall få tillståndatt ett tillom

organisationsförvärv, bör bankinspektionen också kunna andra hänsynta
samhällsekonomisk eller för kreditmarknaden i sin helhetnaturav av mer

övergripande karaktär. Mot bakgrund kreditmarknadens uppbyggnadav
torde exempelvis kreditmarknadsbolags förvärv bankaktierett normaltav

hinder frånmöta allmän synpunkt.
Dotterbolag till kreditmarknadsbolag bör fåendast förvärvaett aktier

och andelar under förutsättningar gäller för moderbolaget. Församma som
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omfattasdetkreditmarknadsbolag kommer attdotterbolagetdet fall år ett
ibankinspektionendotterbolag kanandradet gällertillståndskravet. Närav

moderbolagetkreditmarknadsbola-tillståndsprövningen församband med
anmälningsskyldighetålägga bolagettillståndförvillkor omget ett ensom

organisationsföre-andelar iaktier ochförvärvadotterbolagdess attavser
för-informationfåkontinuerligtpå såBankinspektionen kan sätt omtag.

hinderbedömande möterinspektionensenligtdet fall dessaoch, förvärven
moderbolagetskreditmarknadsbolagetssynpunkt,från allmän ompröva

förvårvstillstånd.
jäm-kommitténdelvis harellerrörelse heltföretagsFörvärv ett avav

förvärvSådanaandelar i företaget.elleraktiermed förvärvställts om-av
dockKommitténaktieförvärvsförbudet.det generellafattas därför anserav
irörelsenförvärvakreditmarknadsbolag ettmöjligt fördet bör attatt vara

ellerrörelsehelaföretagetsförvärvorganisationsföretag. Om detta enavser
förvärvförtillstånd krävasdockdenna börobetydlig delinte avsomav

irörelsendelobetydligendastOm förvärvetaktier eller andelar. avenavser
tillstånd.sådant krävs dock ingetföretagett

förbörföretagutländskaiandelaraktier ochförvärvdet gällerNär av
främjaförvärvetmed ärsyftet atthuvudsakligadettillstånd krävas att

be-måste vidaretillståndsprövningenVidekonomiska intressen.svenska
betydligtinnebärautomlands kanmarknader ettetableringaraktas att

marknaden. För ettpå den svenska attetableringarrisktagande änstörre
därför,utomlands börsigfå tillstånd etablerakreditmarknadsbolag skall att

ställasföreligga, sär-skallsynpunkt intefrån allmänhinderför ansesatt
deklaraförutsättningarandrakunnande och attgällerdetskilda krav när

Vidfinansieringsverksamhet.internationellmedförenaderisker ärsom
bankinspektio-börföreliggerförutsättningardessahuruvidabedömningen

riksbanken.samråda medregelmässigtnen
bankinspek-huvudregelsåledes görasskallTillståndsprövningen avsom

emellertid in-börprincipiell vikttillståndsärende ärtionen. Om ett av
motsvarandebankernasprövningvidföreslås gällaliksomspektionen, av

prövning.förregeringentillhänskjuta ärendetskyldighetförvärv, ha atten

emissionsaktierFörvärv av

Föremissionsinstitut.Kreditmarknadsbolagen bör kunna uppträda som
del verksamhetenvissa dessa bolag kommer betydelsefull att varaen avav

således vid före-medverka andraemissionsverksamhet. Bolagen bör kunna
därvidlång- kortfristiga värdepapper och haremissioner och atttags av

bankerna.vända sig till riksbanken sätt somsamma
tillståndinföra krav särskiltKommittén har inte funnit skäl attatt ett

sambandbankinspektionen ibedriva emissionsverksamhet. I stället bör
framställ-samband med prövningmed auktorisationsprövningen och i av

kreditmarknadsbolags bolagsordning ining ändring nämntett nuom av
och tekniskaavseende, bl. bolaget har de personellapröva resursera. om

krävs för emissionsverksamhet.som



479finansieringsverksamhetbedriverAndra institut som1988:29SOU

på denaktieremissionvidmedverkarkreditmarknadsbolagEtt avensom
ingår emissionen.iaktierockså få förvärvabörmarknadenallmänna som

kunnaskallbolaget garanteranödvändig förförvärvsmöjlighet är attDenna
kapitalförsörj-näringslivetsförbättratilldärmed bidraochemissionen att

uttrycketMedkapitalanskaffning.förkostnaderföretagensoch minskaning
utgivningmarknadenallmännapå denaktier av nyaemission avsesav

iaktieinnehavbefintligtspridningteckningsrätter ettelleraktier avenmen
i begreppet.intolkaspraxis,iredan skersåsombörbolag även,ett

utgörakommeremissioneningår i attaktierförvärvaRätten att som
Föraktieförvärvsförbudet. attgenerellatill detundantagytterligare ett

spridninggällerdetbör,emission näringå i avskallaktierna enanses
på allmännadenintroduktionmedsambandbolag iiaktieinnehavet ett

förestående.elleromedelbart näraintroduktionen ärkrävasmarknaden, att
emellertid sättböremissionsaktier somförvärva sammaRätten att

långsiktigaförhindraförtidsmässigt begränsasbankerna attför mergäller
föruppställtsinnehavstidförordar härKommitténplaceringar. somsamma

lämpligenså detsåledesskall snartEmissionsaktierna avyttrasbankerna.
kreditmarknadsbolagetInneharförvärvet.år efterochskekan ettsenast

miss-emissionengrundpåexempelvisettårsfristen, attaktierna utöver av
kapitaltäckningskrav.med högreriskenökade mötas ettbör denlyckats,

aktiernaettårsfristenefterkommitténföreslårframgå attskallnedanSom
kapitaltäckningdärmed krävafinansieringssyfte ochförvärvade iskall anses

ettårs-efterkreditmarknadsbolagbankägtinnebär%. Dettamed 24 att ett
de begräns-tillämpningenvidemissionsaktiernamåste medräknafristen av

häravinnebördenBeträffandesådana bolag.föreslås förningsregler som
8.3.5.8.avsnitttillhänvisas

emissions-förvärvat§ harBRL5till 2 kap.förslagetenligtbankOm en
banken ägttillinnehavetöverföra ettmöjlighetbankenharaktier, att av

emissionnågot kravsåledes inte attDet somkreditmarknadsbolag. är en
sådanVidbanken.iockså avslutasskallbankeni själva engaranterats

förvärvkreditmarknadsbolagetsemellertidbliraktieinnehavöverföring av
vadenligtfinansieringssyfteiaktieförvärvförreglernaenligtbedömaatt

följande.i detsägssom

finansieringssyfteiandelarochaktierFörvärv av
finansbolag,nuvarandeliksomkreditmarknadsbolag,framgått skallSom

hakommerkreditmarknadsbolagen attVissabreddinstitut.kunna avvara
olikanäringslivetpå lämnainriktadhuvudsaki är attverksamhet somen

valvidflexibilitetmedgesbolagetDärvid bör stor avtjänster.finansiella en
verksamhetensåkreditvillkor attutformningoch m.m.,avengagemang

börVidarefinansieringsbehov.kommandeelleraktuellatill nuanpassas
förmöjligtvadriskprofil äruttalad änkunnaverksamheten sommerges en

kreditgivningsedvanligrisktagande iänhögreSåledes börbank. etten
med-aktivt kunnabörKreditmarknadsbolagetingå verksamheten.ikunna

omstruktu-medsambandifinansieringsbehov,näringslivetstillverka ex.
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rering företag, företagsgrupper eller branscherav och rekonstruktion av
enskilda företag delta i kredit- ochsamt garantigivning för och andraexport
projekt. Ett kreditmarknadsbolag valt bedriva sådan verksamhetattsom
bör ha möjlighet arbeta med okonventionellaatt finansieringslösningar
beträffande företagens investeringar i anläggningar, maskiner, forsknings-
och utvecklingsverksamhet Företagens finansieringsbehov härvidlagm.m.
kan leda till speciella lösningaratt krävs med hänsyn till säkerhetsbild,
bindning räntan, särskilda amorteringsvillkorav I finansieringsverk-etc.
samheten skall därutöver, till skillnad från vad gäller för bankernassom
verksamhet, kunna ingå inte obetydligt inslagett risktagande bl.av a.

förlags- och vinstandelslån.genom Utrymme bör kunna delta iattges
projektfinansiering, där återbetalning lån beroendegörsett projektetsav av
framgång.

För såha frihetatt möjligtstor vid valet olika finansierings-som av
lösningar, bör kreditmarknadsbolaget ha möjlighet i finansieringssyfteatt
kunna tillskjuta riskkapital till företag såväl svenska utländska isom- —form aktier, andelar eller andra rättigheter.av Denna möjlighet bör till-
komma såväl bankägda icke bankägda kreditmarknadsbolag.som Vissa
begränsningar för deltagandet i nämnda verksamhet bör dock Sålun-gälla.
da bör för ifrågavarande riskengagemang uppställas högre krav på kapital-
täckning vadän för närvarande gäller för finansbolagen.som Därutöver bör
särskilda begränsningar uppställas för de bankägda kreditmarknadsbolagen
se avsnitt 8.3.5.8.

Förvärv aktier och andelar i syfte placeraav dessa iatt portfölj föregen
avkastning bör tidigare nämnts förbjudna.som Vidare bör de tillåtnavara
förvärven transaktionsförvärven endast få ske led i totalett- som en-
lösning företags finansieringsproblem,ettav dvs. komplement tillettsom

kreditgivning.annan
Förvärven aktier och andelar bör endast få skeav i företag kan antassom

utvcklingsbara. Kreditmarknadsbolagetvara bör således bakgrundmot av
omständigheterna kunna förutse det riskkapitalatt lämnas kundföre-som
tag, aktieförvärv, inom rimligex. genom tid kan återföras till bolaget.en
Genom förvärven bör kundföretagen huvudregel tillföras nettotill-som ett
skott riskkapital. Så kan ske vid företagsav etableringett eller vid en
rekonstruktion företag, koncernett eller bransch.av Vidare kan företagett

står inför snabb expansionsom ha behoven stort riskkapital. Ettexterntav
fall ärannat företagsatt kapitalett kan behövaeget stärkas inför en

introduktion börsen. Kreditmarknadsbolaget bör också i vissa fall få
förvärva aktier och andelar i andra sammanhang, vid utlösenex. av
delägare.

Gränsen mellan transaktionsförvärv tillåts och placeringsförvärvsom nu
skall förbjudnasom är emellertid flytande.vara I själva syftet med de

tillåtna förvärven ligger dock innehavstiden inte fåratt för lång. Någravara
fasta placeringar får det intenämnts fråga Aktiernasom ellervara om.
andelarna skall därför så finansieringssyftetavyttras snart med förvärvet är
uppnått, dvs. sådantnär klart finansieringsbehovett förutsättningårsom en
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blifall kan tänkasEftersom det i vissaföreligger.för förvärvet inte längre
uppnåttfinansieringssyftet ochförproblematiskt dra ärnärgränsenatt

placering, harövergå bli betraktaförvärvet skall till att att som enanses
föreslagits för emissionsaktier,påkommittén sättövervägt somom, samma

fastställas.innehavstid börlängstaen
det finns behovcapitalmarknaden utvisarUndersökningar attventureav

utvecklingsstadier medan detidigadet gäller företagensägarinsatser närav
torde ha sin för-tillgodosedda. Dettautvecklingsstadierna välärsenare

svårigheter. Det krävsinnebär risker ochklaring tidiga satsningari storaatt
före-långsiktiga bedömningtillräckligt i sindärför investerare är avsom

åtskilliga årtålamodoch förtillräckligt med väntaoch har atttaget resurser
högteknologis-främst det gällerpå Erfarenheten har visatresultat. näratt-

nå fram tillår för företag10-15ka företag det kan attett nystartatta-
CTC-registrering.

vid finan-skall kunna medverkakreditmarknadsbolagenAvsikten är att
och finan-kostnaderna inledningsvis högaföretag därsiering i nystartade är

lång på grundtid,under relativtsieringsbehovet föreligger attaven ex.
förforsknings- och utvecklingsinsatsermåste utföra betydandeföretaget att

påframgång mark-och vinnafå kan introducerasfram produkten som
Å också in ikreditmarknadsbolagen kunnasidan skallnaden. andra ett

betydligt kor-föreligger underdär finansieringsbehovetstadium, ensenare
tid.tare

så välfastställas, behöver dennaOm innehavstid skalllängsta varaen
år. Mångatäcks, dvs. 15de tidiga satsningarnatilltagen att engagemangca

inne-längstabetydligt tidigare ochemellertid kunna awecklasskulle en
mellangränsdragningentill underlättahavstid därför inte bidraskulle att

för längstaåOm andra sidanfinansiering och placering. snäv ramen
finansieringssyftetmed möjlighet till dispensinnehavstid fastställs om

utnyttjas regel änuppnåtts, dispensmöjligheten behövaskulle snararesom
föreslåavstå frånförKommittén har därförundantag. attstannat att en

tillinte skall frestaskreditmarknadsbolagenlängsta innehavstid. För att
aktierna ellerlånga föreslår kommittén i ställetalltför innehav att, om
därefter skallår från innehavetinom fem förvärvet,andelarna inte avyttras

kapitaltäckning med 100 °o.kräva
bistå fö-kreditmarknadsbolagetGenom aktie- och andelsförvärven skall

intefårkapital. Syftetlångsiktigt med anskaffande nämntsegetretag somav
därförskallverksamheten. Aktieförvärvenföröveratt ta ansvaretvara

kreditmarknadsbolagsEttföreträdesvis förvärv minoritetsposter.utgöra av
aktierna iså fördels röstetaletinnehav aktier bör därför begränsas ettattav

isamtliga aktierförfår tredjedelkundföretag aldrig överstiga rösternaen av
företagetstredjedelså får överstigaföretaget, dels innehavet aldrigatt aven

bankinspektionen kunnaFrån böraktiekapital. denna begränsningsregel ge
lidaskulledispens det uppenbart kreditmarknadsbolagetär att annarsom

synnerliga skäl.förlust det orsak föreliggereller om av annan
bör gällafinansieringssyfteBegränsningarna i förvärva aktier irätten att

ingår.för kreditmarknadsbolagethela den koncern i vilken
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Förvärv för skyddande fordranav

få aktier ochbör kreditmarknadsbolagen förvärvaLiksom bankerna an-
på skydda sinadelar för bolagen möjlighet okomplicerat sättettatt attge

obeståndssituationer. föreslås få inne-fordringar Reglerna häromi samma
jfrför avsnittbörd och utformning motsvarande regler bankernasom

framgått kreditmarknadsbolag7.2.3.7.4. Som kan emellertid ut-ettovan
fordran aktier och andelar ivad bolagets förvärvaöver motsom svarar

företag. Dyli-finansieringssyfte, i samband med rekonstruktion ettex. av
§med stöd 4 kap. 6ka förvärv dock i fall riktad emission alltidsker en avav

fordran.KML och inte enligt reglerna skyddandeom av

8.3.5.4 Kapitaltäckning

såmål för kommitténs förslag i sin helhet skapaEtt grundläggande är att
framstårmöjligt. särskilt viktigtkonkurrensneutrala regler Detta somsom

ikapitaltäckning. Kommitténs förslag innebärdet gäller reglernanär attom
kapitaltäckningkommer ha reglerprincip samtliga institutgrupper att om

förutsättningarna bättre för skapaefter i BRL. Detta görmönster att
alltså finans-betyder de nuvarandeneutralitet i regelsystemet. Det att

får begränsarbolagen och kreditaktiebolagen inte längre regler upp-som
låningen förhållande kapitalbas, i hänsyn till derasi till deras ställetutan tas

ocksåriskprofil. Kommitten har varitplaceringar och därmed till deras
få någonpå förändring inte skall medförainriktad denna i sig tekniskaatt

denuvarande gällerdrastisk förändring bolagens villkor. Detta ävenav
kreditmarknads-blirallmänna aktiebolag enligt kommitténs förslagsom

några kapitaltäckningskrav alls.bolag och i dag inte harsom
kapitaltäckning för kreditmarknadsbola-Bakom kommitténs förslag till

undersökning utfallet för fjorton kreditaktiebolag,ligger delsgen en av
undersökningåtta och näringslivsinstitut, delsbostadsinstitut envarav sex

bankägda.utfallet för finansbolag, därav sju bankägda och fem icketolvav
bolagen i kommer ha rörelseut-Beräkningarna visar att stort sett att samma

med förslagets kapitaltäckningsregler med nuvarandesom upp-rymme
läningsrättsregler.

upplåningsrättsregeln högstanuvarande generella i FiL innebärDen en
påuppläningsrätt på gånger krav12,5 det kapitalet och motsvarar ettegna
%,exakt 7,4kapitaltäckning med ungefär 8 %, eller för att vara mera

Detta kraveftersom det kapitalet kan användas för placeringar.även egna
idag dri-gäller för samtliga de skiftande verksamheter finansbolagensom

upplåningsrätten respektive institutsFör kreditaktiebolagen regleras iver.
gångerupplåningsrätt 3 och 50 detbolagsordning. Högsta varierar mellan

på kapitaltäckning varierarkapitalet. Institutens genomsnittliga kravegna
såväl finansbolagen ställsmellan 1,3 och 33 °o. För kreditaktiebolagen som

således upplåningen kapitalbashela i relation till bolagens respektive oav-
upplåningen inteför vilken verksamhet sker. Detta har ansettssett vara

deframgått därför funnittillfredsställande. Som har kommittén attovan
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upplåningsrättsreglernanuvarande inte bör överföras till stället börKML. I
för kreditmarknadsbolagen liksom för övriga bolag införas kapitaltäck-- -
ningsbestämmelser hänsyn till placeringar och därmed till bolagenstarsom
riskprofil.

De reglerna såkapitaltäckning bör långt möjligt utformas inya om
överensstämmelse med vad gäller för bankerna.som

När det gäller graden kapitaltäckning det risken i placeringarnaärav som
skall avgörande. Därför påbör krav kapitaltäckning uppställasvara samma

förgäller bankernas motsvarande placeringar. Kreditmarknadsbolagensom
skall emellertid kunna bedriva vissa riskfyllda verksamheter inte ärsom
tillåtna för bankerna. Sålunda skall bolagen bl. kunna förvärva aktier ocha.
andelar i finansieringssyfte, förvärva fordringar återbetal-med villkorad
ningsskyldighet och fordringar med efterställd betalningsrätt, des-även om

inte avsedda för den allmänna marknaden.är För dessa riskfylldasa mer
placeringar bör krävas högre kapitaltäckning %8 den högstaän ärsom nu,
kapitaltäckningsgraden för banker. Kommittén kreditmarknads-attanser
bolagens nämnda riskverksamheter bör kräva täckning i kapital medeget
24 °o föreslåroch således sådan riskklass införs. När det gälleratt en
fordringar med efterställd påbetalningsrätt aktiemarknadsbolag, dvs. börs-
bolag CTC-bolag,och kommittén emellertid risken i placeringenattanser

lägre kapitaltäckningskrav påär än 24 °o. Dessa place-motsvarar ettsom
ringar bör därför hänföras till 8-procentsklassen.

Enligt vad kommittén tidigare anfört skall kreditmarknadsbolagen kunna
utveckla och sig verksamheter, sådana.ägna riskfylldaävennya mer
Därför bör den föreslagna 24-procentsklassen inte begränsas till placeringar
i aktier, andelar återbetalningsskyldighet.och fordringar med villkorad Den
bör i stället utformas sådanauppsamlingsklass för placeringarsom en som
inte särskilt angivits någonhänförliga till de riskklasserna,andravara av
dvs. motsvarande 8-procentsklassen har utformats i BRL.sätt som

I 2 §kap. 9 fjärde stycket finnsBRL regel förenklat innebär atten som
banks tillskott någontill företag bedriver form bankverksamhet skallsom av

frånavräknas bankens kapital eller fonder. har iKommitténeget egna
avsnitt 7.3 föreslagit det nuvarande kravet på konsoliderad kapitaltäck-att
ning §i 2 kap. BRL utvidgas11 till omfatta svenska företag och iävenatt
samband därmed den nämnda avräkningsregeln avskaffas. skälDeatt som
anförts för dessa förslag talar enligt kommitténs mening med styrkasamma

det gäller kreditmarknadsbolag. föreslårnär Kommittén därför kravatt
konsoliderad kapitaltäckning ochskall uppställas för dessa bolagäven ut-
formas så någon för företag inte be-avräkningsregel tillskott till vissaatt
höver införas.

Av skäl angivits i funnitavsnitt 8.3.5.3 har kommittén emellertid attsom
innehav frånaktier år för-och andelar i finansieringssyfte femutöverav

skall kräva fullvärvet täckning i kapital. stället för införaIeget att en
särskild avräkningsregel sådanaför placeringar kapital-kommittén attanser
kravet bör utformas riskklass på 100 %.som en

Med utgångspunkt i det sagda föreslås paragrafer rörande kapitaltäck-tre
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§ för olika§§ behandlas kapitalkravetning, nämligen kap. 8-10 KML. I 84
§10 inne-§ bestämmelser kapitalbasen.placeringar medan 9 upptar om

håller konsoliderad kapitaltäckning. För kommen-reglerna närmareenom
specialmotiveringen.till bestämmelserna hänvisas tilltar

Formellt säkerhetskrav8.3.5.5

verksamhet.innehåller några säkerheter i ñnansbolagensFiL inte regler om
i flertalet desäkerhetskravDäremot finns bestämmelser upptagna avom

bolagsordningar.nuvarande kreditaktiebolagens
på i denbör motsvarande BRLEnligt kommitténs mening sätt yttresom

framgåverksamhetkreditmarknadsbolagensför kravet säkerhet iramen
säkerhetskravenförändra de gällandelag. Avsikten härmed inteär attav nu

såledeskreditaktiebolag. de sistnämndaför finansbolag respektive För är
framgåfortsättningsvis skallavsikten de säkerhetskraven ävennärmareatt

nuvarandedärvid mening debolagsordningama. Det kommitténsär attav
också ibostadsinstitutensäkerhetskraven inte skall lindras. Exempelvis bör

fastsäkerhet i ifortsättningen huvudregel endast kredit panträttmotsom ge
vissdet olika säkerheter iegendom. valfriheten gäller blandningAtt när av

framgåttmåste nuvarande har imån bli begränsad för de kreditaktiebolagen
avsnitt 8.3.4.

Enhandskrediter8.3.5.6

för bör bola-kreditmarknadsbolagminska de risker utsättsFör ettatt som
på låntagare,på låntagare eller ärfåinte ha fordringarget somsamma

sådanintressegemenskap iekonomiski väsentligförbundna med varandra
solvens.kreditmarknadsbolagetsuppkomma föromfattning fara kanatt

oför-kreditportfölj kanstorlekshänseende ojämntEn i sammansatt vara
i högBolaget kansunda utveckling.kreditmarknadsbolagsenlig med ett

och dennesutvecklingkredittagarens ekonomiskagrad bli beroende av
utsträckning desssådansvårigheter drabba bolaget iekonomiska kan att

låntagare kanochfara. Stora krediter till ävensäkerhet kommer i sammaen
sig tvingatlockas ellerför kreditmarknadsbolagetmedföra risk attatt anser

undgå hotandepå såför försökaytterligare krediter till dennebevilja sättatt
kreditgivningen.avseende den tidigareförluster

vissnågot belopp,fixeras till bestämttillåtna bör inteStörsta engagemang
på i BRLliknandeomslutningen ellerandel sättutan ges ensamma somav

hållen beskrivning.allmänt
bankinspek-harenhandskreditbestämmelsen i BRLVid tillämpningen av

kundmedbegränsarekommenderat bankernationen att engagemangen en
inräknas förutomkapital. I detta kapitalriskbärandetill 15 % bankensav

förlagslån värderegleringskonto förutelöpandekapital ut-även samteget
någon absolut% emellertid inte15låning fullt belopp. Dessa utgörtill

exempelvisutsträckning kunnat tillsåledes i vissharHänsyn tasgräns.
kredittagarensochsäkerhetens art person.
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riskexponeringfölja bankernasbankinspektionen skall kunnaFör tasatt
banker-undersökningar hosfrågor alltid videnhandsengagemang uppom

specifikationår 30 junivarje denDessutom lämnar bankerna enperna.
riskbärande% detuppgår till 15alla änöver avengagemang som mer

årvarjebeloppöverstigande vissakapitalet och rapporterasengagemang
möjlighetersålunda vissaBankinspektionen harden 31 december. attper

avseende.ifrågavarandefölja kreditgivningen i nu
fårinspektionenföreslårframgår kommitténSom i avsnitt 12.6.2.4 att

ingripandemöjlig-så reellautfärda bindande föreskriftermöjlighet attatt
böra gällareglerinstitut bryter deheter föreligger ansettsmotett somom

enhandskreditbestämmelsen.för efterlevnaden bl.av a.
enhandskreditbestäm-tillämpningenEnligt kommitténs mening bör av

motsvarande be-vid tillämpningenmelsen i BRL vägledande enavvara
bankerna börgäller förkreditmarknadsbolagen. Liksomstämmelse för

kreditmarknadsbola-tillämpligenhandskreditbestämmelsen ävenvara
ikläder sig.bolagetpå garantiförbindelserfordringsförvärv och somgens
måstekreditmarknadsbolaget ägnaBeträffande garantier innebär detta att

sådan fara kanåt omfattninguppmärksamhet bolaget inte i attatt upp-
åtaganden. Dettagarantier förkomma för dess säkerhet lämnar annans

låntagareså avseende ochskall tolkas bolagets garantigivningatt en samma
såvälbolagetmåste åtagandensammanställas med dennes direkta gentemot

uppnålåntagares åtaganden.låntagare Förför attgarantsom som annan
på förvärvbör den tillämpassyftet med enhandskreditbestämmelse ävenen

finansieringssyfte.andelsförvärv iemissionsaktier aktie- ochsamtav
åtagandensammanlagdaVid beräkningen kredittagares gentemotenav

borgensförbindelser och garanti-medräknas dekreditmarknadsbolaget bör
åtagandenåtaganden ingått för kredittagareskredittagaren gent-annansom

kreditmarknadsbolaget.emot

8.3.5.7 Kreditjäv

§ följerframgår KML gäller inteSom förslaget till 2 kap. 4 annatom avav -
innebärföreskrivet aktiebolag i allmänhet. DettaKML vad är attsom om-

träffas låneför-kreditmarknadsbolageninget i KML kommersägs att avom
§budet i 12 kap. 7 ABL.

låneförbudABL:s

§låneförbud följande. Enligt 12 kap. 7Innebörden i korthetABL:s ärav
får penninglån sig tillförsta stycket aktiebolag inte lämnaABL ett vare

oavsett person, styrelseleda-aktieägare denne fysisk eller juridiskärom
deni bolaget eller i bolag inomeller verkställande direktör annatmot

§ ochföljd kap. fjärde stycket 8 kap.koncern bolaget tillhör. Som 8 1en av
penninglån§ förbudet till styrelsesupp-3 andra stycket ABL gäller även

hindradirektör i bolag inom koncernen. Förleant och vice verkställande att
ocksåkringgående lagstiftaren det till gällaförbudet har utsträckt attett av
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penninglån till fysiska eller juridiska närstående tillärpersoner som en
i den angivna primärkretsen. I paragrafens andraperson stycke finnsnyss

vissa undantag från låneförbudet. Sålunda får lån bl. till rörelseid-ges a.
kare, lånet betingas affärsmässiga skäl och uteslutandeom är förav avsett
gäldenärens rörelse. Det också tillåtetär lån till aktieägareatt ge om
innehavet aktier i bolaget inte uppgår till aktiekapitalet.av procenten av
Vid sidan det beskrivna låneförbudet finns i paragrafens tredje styckeav nu

särskilt förbudett penninglån i syfte förvärva långivandemot aktier i detatt
bolaget. Detta förbud gäller i princip I fjärde stycket finns dock ettenvar.
undantag från dettaäven förbud. Penninglån sålundakan lämnas tillsenare
anställd i bolaget bl. lånebeloppet inte tvåöverstiger basbeloppa. om per
anställd. Då aktiebolag grund deett nämnda förbuden förhindratärav

lämna penninglån får detatt inte heller ställa borgen ellerpant, annan
säkerhet för förbindelse.

Såväl finansbolagen kreditaktiebolagen träffas enligt gällande lagsom av
låneförbudsbestämmelse.ABL:s Som blir sånämnts fallet medäven kredit-

marknadsbolagen frågan inte regleras i KML.om

Kommitténs förslag

Kreditgivning är normalt inslag i kreditmarknadsbolagensett verksamhet
och det bör naturligt utgå från erhållande lån frånatt detattvara av egna
bolaget fulltär legitimt och naturligtett utnyttjande bolagets tjänster. Iav
normalfallet finns således knappast anledning misstänka lån frånatt att
dessa bolag skulle utgöra orättmätiga förmåner för låntagaren. Redan det
anförda förhållandet det rimligtgör kreditmarknadsbolagen iatt avsettnu
hänseende behandlas annorlunda aktiebolagän i allmänhet. Härtill kom-

bolagen har svårt förebygga låneförbudetatt överträds,mer att vilketatt är
följden dels mängden kreditärenden och dels den vittomfattande kretsav

enligt 12 kap. §7 ABL frånår utestängd lån. En ytterligaresom väsentlig
aspekt detär inte finns anledning föratt kreditmarknadsbolagens kredit-att
givning uppställa längre gående restriktioner gäller för bankerna.än som
Med hänsyn till likheterna och beröringspunkterna mellan bolagens och
bankernas verksamhet detär tvärtom naturligt sådan regleringatt en av
bolagens kreditgivningsrätt väljs, står i nära överensstämmelse medsom
banklagstiftningen.

De ovannämnda ställningstagandena gjorde värdepappersmarknadsut-
redningen beträffande finansbolagen i sitt betänkande Värdepappersmark-

SOUnaden 1984:2. Mot bakgrund det anförda föreslog utredningen attav
finansbolagen skulle undantas från bestämmelsen i §12 kap. 7 första styck-

ABL. Utredningen lämnade förslag till kreditjävsbestämmelseet tillen som
delar överensstämmer med den finns intagen §stora i 2 kap. 16 BRL.som

Dock begränsas förbudet i utredningens förslag i likhet med ABL:s be-
stämmelse till förbud penninglån.mot

Kommittén delar i värdepappersmarknadsutredningensstort ställnings-
tagande. Med hänsyn till de föreliggande likheterna i kreditmarknads-
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för dessadet naturligtverksamheterbolagens och bankernas attsynes
så långtvilket personkretsenlikalydande kreditjävsförbud, iföretag ha ett

värdepappersmarknadsutred-fråndensamma. Till skillnadmöjligt ärsom
inte enbartifrågavarande bestämmelsesåledes kommitténningen attanser

kreditpenninglån. vidare begreppet lämnaförbud Detskall reglera mot
kreditmarknadsbolagenvidarei användas. Kommitténbör stället attanser

§ helhet, dvs.7 ABL i dessfrån tillämpning 12 kap. ävenbör undantas av
penninglån syfte gäldenä-lämnande ifrån särskilda förbudetdet attmot av

närstående förvärva aktier i bolaget.skalleller honomren

bankägdaförsärskilda rörelsereglerBehovet8.3.5.8 av
kreditmarknadsbolag

iverksamhetfinansbolagen i sinde bankägdanärvarande begränsasFör
bolagenMedan debankägda finansbolagen.förhållande till de icke senare

får bankägda finans-begränsning defår verksamhet i principdriva utan
moderbolagettillåten försådan verksamhetbolagen driva endast ärsom

såiför avsiktframgått har kommitténbanken. Som tidigare stor ut-att
kreditmarknads-och de övrigamöjligt de bankägdasträckning som ge

verksamhetsförutsättningar.bolagen samma
aktieförvärvsför-det principiellalång tid tillbakabank gäller sedanFör

avsnittbeskrivits idetta förbud hartill grund förbudet. De skäl liggersom
spekulation med insättarnasmed risk försammanfattas7.2.3.6. De kan kort

objektivitetbristandekreditgivning, bl.för osundmedel och risk a. genom
Även för makt-befarade riskerkreditansökningar.vid bedömningen av

främjahandägarinflytande för i förstakoncentration och utnyttjande attav
enligtfår hellerförbud. Bankerna intedettabankens affärer undviks genom

förbehållarörelse§ eller i övrigt för sinvid avtal kredit2 kap. 14 BRL om
råderVidarefår avsluta.på inte självai affär bankernasig andel vinst som

förlagslån, vilket§ princip förbud för bank lämna13 BRL ienligt 2 kap. att
aktiekapi-egentligttillskottkreditform ligger mycketden närautgör avsom

skul-förlagslån härKännetecknande för den ärtal. atttyp avsessomav
standardiserade villkordebrevet inte medär utanett en reversmasspapper

gällerbankernakreditgivningen. För ävenför den aktuellautfärdad enkom
bestämmelsernafråga kreditgivningen,andra begränsande regler i ex.om

§ BRL. regler har2 Dessakap. 18kortfristighet i kreditgivningenom
beskrivits i avsnitt 7.2.2.

restrikti-motiv för denfinns det rad starkaEnligt kommitténs mening en
får tala medalltjämtbeskrivits. Dessa motivvitet i BRL ansessom ovan

föreslå i nämndaförändringarsådan befogatstyrka det inte kan attatt vara
sin nuvarandeframhållas regler idessarörelseregler. Samtidigt bör att

medverkanbankernas aktivamöjligheter förutformning blockerar antalett
strukturomvandling.i industriell utveckling och
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Nya riskverksamheter för bankägt kreditmarknadsbolag

En förutsättning för nyföretagande bl.är kapital kan tillhandahållasatta.
på villkor ofta avviker från sedvanliga påvillkor kreditmarkanden.som
Kombinationer tillskott ägarkapital och krediter kan sådanai fallav av

lösning på såvälutgöra företagets finansiärens problem. Den striktaen som
gränsdragningen mellan ägarkapital lånekapitaloch svåraredetgör att
utveckla finansieringsformer bättre med företagensstämmer olikanya som
utvecklingsskeden och finansieringssituationer. Med tanke på de resurser

bankerna besitter detär angeläget vidta åtgärder för bl.som att att a.
underlätta bankernas medverkan i vissa företags långsiktiga anskaffande av

kapital. sådanEn öppning för bankernaeget till aktiv medverkan ien
företagens kapitalanskaffning bör naturliga skäl förenad med olikaav vara
restriktioner, vad gäller omfattningen aktieägandet, aktieinneha-ex. av

längd Dessa restriktioner bör såvets deavvägas nuvarande skydds-attm.m.
reglerna i banklagstiftningen inte urholkas på oacceptabelt samtidigtsättett

tillräckligt för erforderligaett finansiella lösningar förutrymmesom ges
näringslivets utveckling.

Förutom vissa aktieförvärv bör ocksåtyper möjlighetöppnas förav en
bank förvärva andelar i företag. Föratt bankerna aktivt skall kunnaatt

företagensmöta finansieringsbehov bör andraäven finansieringsformer
komma iñåga. Bankerna bör kunna erbjuda krediter med påkrav amorte-
ring och säkerheter kan till enskilda företag och projekt.som anpassas
Andra tänkbara finansieringsformer vinstandelslån lånochär med eller-

förlagskaraktär skuldebrev,utan eventuellt medförande till kon-mot rätt-
vertering aktier. Vidare bör för framtida behov möjlighet föröppnasav en
bankerna till andra finansieringsformer inte tillåtna för dem.ärsom nu

Flertalet de nämnda finansieringsformerna ligger i fält mellanettav
aktieförvärven, får den riskfylldautgöra formen, och ban-mestsom anses
kens traditionella kreditgivning. En möjlighet till de finansierings-nya
formerna tillsammans med förvärvarätt aktier och andelaratt ävenen om-
dessa förvärv bör ha speciellt syfte och begränsad omfattningett utgören -
väsentliga genombrott de skyddsregler finns intagna i banklag-av som nu
stiftningen. Genom dessa verksamheter kan banken ikläda sig be-nya
tydande risker. Skyddet för insättarnas medel måste dock hållas intakt.
Kommittén har diskuterat flera lösningar frågan bank skall för-var
lägga dessa verksamheter och hur de skall begränsas. Den lösning, som
kommittén för, finner kommittén fylla kravet påstannat tillfredsställan-ett
de skydd för bl. insättarmedlen i banken, varför bank bör rätta. attges
driva nämnda riskfyllda fråneller den traditionella bankverksamhetenovan
avvikande finansieringsformer. Förslaget innebär verksamheterna skallatt

frånavskiljas bankens verksamhet och förläggas i banken hel-ut ettegen av
eller delägt kreditmarknadsbolag. I detta bolag skall för verksamheten gälla
vissa begränsningar.
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Nödvändiga begränsningar riskengagemang och andraav engagemang
frånavviker traditionell bankverksamhetsom

Avser bankägt kreditmarknadsbolag sig i de nämndaett att engagera ovan
verksamheterna bör omfattningen dessa begränsas medav engagemang
hänsyn bolagetstill koppling till bank. Förluster i dessa verksamheternära
bör inte få på såsmitta sig banken, bankens förmåga fullgöra sinaatt attav
förpliktelser ifrågasättas.kan Insättarskyddet måstei banken som ovan
framhållits alltid hållas intakt. Det bankägda kreditmarknadsbolaget skall
således bl. kanal, vilken banken under kontrolleradeutgöraa. en genom
former få åtskall sig i själva banken förbjuden finansieringsverksam-ägna
het.

Som tidigare kommittén efter sånämnts enhetlig regleringsträvar en som
möjligt bankägda och icke bankägda kreditmarknadsbolag. Kapitaltäck-av
ningsbestämmelserna såledesskall gälla för samtliga kreditmarknadsbolag.
På ifrågavarande risk bör ställas förhållandevis Såhögt kapitalkrav.ettnu

ocksåblir fallet enligt de föreslagna kapitaltäckningsbestämmelserna. För
samtliga kreditmarknadsbolags riskfyllda placeringar krävs täckning imer

påkapital 24 °o. För aktieinnehav fem år uppställs vidareutövereget ett
kapitalkrav på förlagslån100 %. För börsbolagtill aktiemarknadsbolag
och CTC-bolag har emellertid endast uppställts kapitaltäckningskravett
åtta procent.

Kommittén det inte tillfyllest enbart kapitaltäck-attanser vara genom
ningsbestämmelser reglera de bankägda kreditmarknadsbolagens riskverk-

såsamheter. I fall skulle för dessa placeringar krävas betydligt påhögre krav
kapitaltäckning, vilket troligtvis helt skulle förta bolagets drivaintresse att
dessa verksamheter. Kapitaltäckningsregler kan vidare endast sägas styra
bolaget i sitt val verksamheter någonoch inte absolut försätter gränsav
bolagets i speciell verksamhet.engagemang en

Som ytterligare begränsning har kommittén tvådiskuterat olika kon-en
struktioner, har det de uppställer för deövre gränsattgemensamtsom en
riskfyllda placeringar det bankägda kreditmarknadsbolaget skallsom ges

till. Begränsningen läggs således endast pårätt de riskverksamheter som
Övrigbolaget såsomdriver. verksamhet kreditgivning med sedvanligtett

risktagande, factoring och leasing egendom såledeslös berörs inteav m.m.
denna begränsning. Införandet sådan möjliggörövre gräns ettav av en

kapitalkrav på de bankägda kreditmarknadsbolagens riskplaceringar, som
kan nivåligga i med det krav uppställs för de icke bankägda kredit-som
marknadsbolagens motsvarande bådaplaceringar. Vidare har de konstruk-
tionerna det den dvs. den möjligaövre gränsen, störstagemensamt att
omfattningen riskverksamheterna, i relation till bankens eller,sättsav om

företag moderbolag i bankkoncern, moderföretagetsär konsolide-annat en
rade kapitalbas.

En konstruktionerna innebär följande. Det bankägdaövervägtsav som
kreditmarknadsbolaget bestämd inom bolagetsvilken risk-ges en ram,
placeringar alltid skall Det sammanlagda värdet förvärvaderymmas. av



490 Andra institut bedriver finansieringsverksamhet 1938:29SOUsom

aktier och andelar det nominella beloppet utestående krediter isamt av
form vinstandels- och förlagslän får således inte något tillfällevidav m.m.
överstiga visst belopp. Detta belopp bestäms viss procentuellett som en
andel bankens eller moderföretagets konsoliderade kapitalbas. Kommit-av

har inte förordattén denna konstruktion, eftersom den har den nackdelen
för de riskfyllda placeringarna alltid lika gradenatt är stor oavsettramen av

risktagande vid de olika placeringarna. Teoretiskt skulle kunna tänkaman
sig hela det tillåtna fylls enbart med de riskfyllda place-att utrymmet mest
ringarna, samtidigt storlek bestämd bakgrund detär mot attsom ramens av
skall föreligga jämn spridning riskaktiviteterna.en av

Kommittén förordar i stället begränsningsregel, innebär varjeatten som
ifrågavarande verksamhet vid varje tillfälle begränsas förhållandei till ban-
kens eller moderföretagets konsoliderade kapitalbas. Genom de olika kapi-
talkraven §i 4 kap KML kan framläsas8 hur risktagandet vidärstort
nämnda verksamheter. Eftersom denna regel begränsar bolagets riskexpo-
nering beträffande dessa verksamheter, kan bolaget i räknatkronor ex.
lämna förlagslån till aktiemarknadsbolag i omfattning förvärvastörre än
aktier. Bestämmelsen kan innebära den tilltåna för risk-sägas att ramen
verksamheter varierar beroende på graden risktagande vid de placeringarav

görs.som
När det gäller bestämma omfattningen den tillåtna riskverksam-att av

heten i de bankägda kreditmarknadsbolagen måste awägning ske mellanen
olika intressen. För det första påbör bolagen effektivt konkurrens-ochett
mässigt åtkunna sig dessasätt verksamheter. Ett bankägt kreditmark-ägna
nadsbolag såledesbör inte endast undantagsvis få använda sig finan-av en
sieringsform ifrågavarandemed riskinslag. Tanken i stället dettaär attnu
bolag moderbanken bör kunna merchantbankkaraktär. För dettaav ges en
krävs bolaget väl tilltaget driva riskverksamheter.att ett utrymme attges
Banken skall finna det meningsfullt till sitt kreditmarknadsbolag till-att
skjuta nödvändiga i form kapital och personal med specialist-resurser av
kunnande för bygga merchantbankfunktion inom bolaget. Sam-att upp en
tidigt bör tillåtnaden omfattningen fåriskverksamheten inte störreav vara

banken har möjlighet bära det fullaän för verksamheten.att att ansvaret
Banken skall alltså via sitt kreditmarknadsbolag ifrågavarandedriva risk-

Ävenverksamheter under kontrollerade former. måste för-bankernaom
lägga riskverksamheterna till särskilda bolag, innebär förslaget inteut ett
obetydligt från det principiella aktieförvärvsförbudet. Motiven bak-avsteg

detta inte enbart bankernas soliditet ochär nämnts värnaattom som om
därmed insättarnas medel. Förbudet förhindra de riskeräven attom avser

förenade med sammanblandning ägande och kreditgivning.ärsom en av
fårDet ha tillkommit frånför maktsynpunkt förhindra alltföräven attanses

ägarintressen i det frånprivata näringslivet bankvâsendets sida.stora
Mot bakgrund de kapitalkrav i kapitaltäckningsbestämmelsernaav som

föreslagits gälla för kreditmarknadsbolagens riskfyllda verksamheter före-
slår kommittén föregåendelämplig avvägning de i stycket nämn-som en av
da intressena, §det sammanlagda kapitalkravet enligt 4 kap. för8 KMLatt
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ifrågavarande verksamheter aldrig får överstiga bankens ellertre procent av
moderföretagets konsoliderade kapitalbas eller kreditmarknadsbola-om-

helt eller delvis flera banker eller moderföretag tillägs bankget av -
bankernas eller moderföretagens sammanlagda konsoliderade kapitalbaser.

Inom sparbanksrörelsen och föreningsbanksrörelsen mångafinns banker
småalltför för bilda kreditmarknadsbolag.är De aktiviteterattsom egna av

riskkaraktär frågadet här bör för dessasvidkommandeär kanalise-som om
Sparbankernas Bank eller Föreningsbankernas Bank. Det ärras genom

därvid logiskt sparbankernas föreningsbankernas sammanlagdaom resp.
konsoliderade kapitalbaser grunden för verksamheten. Om någonutgör
enhet emellertid tillståndväljer efter bilda kreditmarknadsbolagatt ett eget
bör givetvis denna banks konsoliderade kapitalbas inte komma det gemen-

Ävenkreditmarknadsbolaget till godo. från ansvarssynpunkt ärsamma
denna lösning den följdriktigaste eftersom det finns anledning utgå ifrånatt

respektive rörelse för det under den centralaatt tar ett gemensamt ansvar
banken bedrivna kreditmarknadsbolaget.

I detta sammanhang skall erinras den bestämmelse kommit-även om som
föreslagittén beträffande förvärv emissionsaktier. Medverkar ettav

bankägt kreditmarknadsbolag vid emission påaktier den allmännaen av
marknaden, får bolaget förvärva aktier ingår i emissionen. Dessa aktiersom
får bolaget inneha under år. Om bolaget inte lyckas aktiernaett avyttra
inom ettårsfristen skall bestämmelserna aktieförvârv i finansieringssyfteom
gälla för aktierna. Sedan ettårsfristen utgått kommer således emissions-
aktierna falla inom den föreslagna riskramen. Det bankägda kreditmark-att
nadsbolaget måste således beakta innehavet dessa emissionsaktier vidav
beräkningen bolagets sammanlagda kapitalkrav. Innehavet emissions-av av
aktier, kräver 24 % kapitaltäckning, såledesskall medräknas så attsom

detta innehaväven inom den beskrivna för risk-övre gränsenryms ovan
fyllda placeringar.

8.3.6 Hypoteksinstituten
Som framgått under avsnitt 8.2.4-8.2.6 har hypoteksinstituten gamla Ianor.

198687:145 konstaterade chefen för finansdepartementet institu-attprop.
Organisationsform framstår föråldrad och i behovtens ärnu som av en

genomgripande Kommittén delar denna uppfattning.översyn. En organisa-
torisk skulle emellertidöversyn förutsätta omfattande utredning ochen
förmodligen i deti total omarbetning hypotekslag-närmasteutmynna en av
stiftningen. Mot bakgrund den tidspress kreditmarknadskommittén arbe-av

under det inte möjligt för åtaär kommittén sig sådant omfattandetar att ett
arbete. En organisatorisk berör inte heller direkt de strukturfrågoröversyn

Översynenkommittén har utreda. såvitt hypoteksinstitutensatt avser orga-
nisation bör därför i särskild utredning.göras en

Kommittén har för sin del dock funnit starka skäl förtala att en om-
arbetning hypotekslagstiftningen inte helt skjuts framåt i tiden. Enligtav
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moderniseringförvägande skäl anföraskommitténs uppfattning kan att en
samband medomedelbartgenomförs i de delar harlagstiftningen somav nu

lik-reformförslag avseendeanknytning till kommitténs närmasteller nära
påsikte för hypoteks-modernisering börartade kreditinstitut. Denna attta

långtså möjligt likformiga med demreglerinstituten införa är somsom
moderniseringbörföreslås för dessa andra institut. Härutövergälla nuen

enligtdär anpassning till utvecklingenockså ske på vissa andra punkter, en
denändringar kanledning angelägen och därinstitutens görasär utan att

föregrips.kommande översynen
hypoteksin-föreslår kommittén de förtill det anfördaMed hänvisning att

upplåningsrättsreglerna med kapitaltäcknings-stituten gällande ersättsnu
ochpå utlåningssidan. Vidare bör för Stadshypoteksikteregler tarsom

likviditetshållningenaktieförvärvsrätten, säkerhetskraven,Landshypotek
belåningsändamålenoch för Stadshypotek över.även ses

Kapitaltåckning8.3.6.1

upplåningsrätthypoteksinstitutensEnligt nuvarande ordning grundas en
delreservfond för stadshypoteksstatlig grundfond och ävensamt enen
gångerUpplåningsrätten maximerad till tiokapitaltäckningsfond. är sum-

fonderna.man av
Stadshypotek ka-upplåningsrättshänseende harbegränsning iUtöver ett

utlåningen. Sålunda skall kassansdelpitaltäckningskrav i relation till viss av
uppgå till lägstkapitaltäckningsfonder tillsammansoch föreningarnas ett

fordringarfyra föreningarnasbelopp sammanlagt procentmotsvarar avsom
°o egendomensligger mellan 75 och 85med inteckningssäkerhet avsom

åtta fordringar meduppskattningsvärde föreningens pant-samt procent av
i bostadsrätt.säkerhet

Kapitalbasen

tilluppfattning liggabör enligt kommitténsHypoteksinstitutens fonder även
utlånings-kapitaltäckningskrav helaberäkning institutensgrund för av

stadshypoteks-ochsådan beräkning bör stadshypotekskassansidan. Vid en
för lands-bör gällabetraktas koncern. Detsammaföreningarna som en

hypoteksorganisationen.
skeppshypotekskassan skallhypoteksbanken ochStadshypotekskassan,

reservfonder. stadshypo-behållna årsvinster till Förenligt lag sinaavsätta
uppgå till lägstreservfonden skalltekskassan och hypoteksbanken gäller att

detta kravinstitutets skulder. Närbelopp procentett motsvarar en avsom
föreningarårsvinst bevilja sinauppfyllt får kassan och banken sinär resp.ur

förutsättningfår underåterbetalningsskyldighet. Kassanbidrag utan samma
tvåUppgår reservfondenkapitaltäckningsfond. tillavsättning tillgöra en

vinstmedel förvälja användaskulder, kan kassankassans attprocent av
ändamål.medsyfte sammanhänger kassanssom

på motsvarandelandshypoteksföreningarna gällerstads- och sättFör som
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årsvinsten skallbehållna avsättas,denhypoteksbankenför kassan och att
landshypo-säkerhetsfonder och fördel tillstadshypoteksföreningarnasför

uppgå belopptillskallreservfonder. Fondernadel tillteksföreningarnas ett
stadshypo-medskulder.I likhetföreningensmotsvarar procent avsom en

kapitaltäck-tillavsättningfår stadshypoteksföreningtekskassan göra en
uppfyllt.säkerhetsfondentillpå avsättning ärningsfond minimikravetom

påuppbyggdasåledessäkerhetsfonderStadshypoteksföreningarnas är
landshypoteksföreningarnasochbankenskassans,sätt reserv-somsamma

olikaomotiverat haframstår detkommitténs meningfonder. Enligt attsom
ifrågavarandeStadshypoteksföreningarnaspå fonder.typsamma avnamn

också reservfonder.benämnasfonder bör därför
Vidpå olikaskattemässigtbehandlas sätt.fondavsättnningarnaolikaDe

skattebefri-hypoteksinstituten heltframgårhistorisk tillbakablick att varen
förskattskyldighetprincipiellföreliggerår Därefterfram till 1942.ade en

1947:576lagen2§ 8Enligt 8och Landshypotek.Stads- st. ommom.
hypoteksban-ochstadshypotekskassanemellertidinkomstskatt harstatlig

tillför belopp avsättsinkomsttaxeringentill avdrag vidken rätt reserv-som
bankenskassanstvåfond intill dess denna procentmotsvarar resp.av

nämnda lag-enligthypoteksföreningarnaPå harmotsvarandeskulder. sätt
reservfond intillsäkerhetsfondavsättning tilltill avdrag förrätt resp.rum

skulder.föreningenstvå och halvfondendess procentmotsvarar aven
stadshypoteksföreningarnasoch avsätt-stadshypotekskassansDäremot ger
till avdrag.kapitaltäckningsfond intetill rättningar

för avsättningavdrag inom visstill gränsLandshypoteksStads- och rätt
möj-kreditinstitutsandrareservfondsäkerhetsfond kantill sägas motsvara

sådanförLiksom gällervärderegleringskonto.tilllighet avsättninggöraatt
avdragsgillahypoteksinstitutensårs taxering1986fr.avsättning ger o. m.

Enskattekrediter.tillreservfondsäkerhetsfond upphovavsättningar till
år ellergjorts 1985till avsättninghänför sigminskning fonderna somsomav

jfrbeskattningsålundamedgivits utlöservilken avdragoch för prop.senare
dedefinitiva ochavsättningarnagällde1984851150 bil. Tidigare att var

beskattade.ansågs formelltmedlenavsatta
tillvinstmedel och,består såledesReservfondernasäkerhetsfonderna av

äktabetecknaskankapitalföreligger,skattekredit inteden del somsomav
hypoteksinstitutensidärförFonderna bör utgörakapital. stommeneget
huvud skapahärför och förförutsättning över tagetkapitalbaser. En att

med demlikformigamöjligtkapitaltäckningsregler, vilka är närmast som
ochrenodlasfondernakreditinstitut, attföreslås för jämförliga ärgälla att

dessaförpåbehandlas sättskattemässigtfondavsättningarna somsamma
föruppställassåledes inteminimikrav börNågotandra. reserv-separat

uppgå till minstfonder skalldvs. dessafondernasäkerhetsfonderna att en
enligtsärskilda avdragsrättenskulder och deninstitutsprocent av resp.

avskaffas.fondavsättningar bördessaförinkomstskattstatliglagen om
beskattatbestå enbarttillsåledes renodlasskallReservfonderna att av

andramöjlighetmotsvarandehaiställetHypoteksinstituten börkapital. som
värde-tillavsättningarbokslutsdispositioner göraformkreditinstitut iatt av
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regleringskonto. Hur avsättningar kan får, liksom gäller förstora görassom
de nuvarande kreditaktiebolagen, Skattemyndigheten frånavgöras fallav
till fall. Eftersom värderegleringskonton består obeskattade får iav reserver
kapitaltäckningshänseende endast 40 % inräknas i kapital-av reserverna
basen. En kapitaltäckningsbestämmelse för hypoteksinstituten bör inne-
hålla motsvarande begränsning.

En renodling reservfonderna till bestå enbart beskattade medelattav av
förutsätter det gäller Stads-när och Landshypotek också övergångsregelen
beträffande sådana redan gjorda avsättningar behäftade medärsom en
skatteskuld, dvs. avsättningar fr. år 1985 för vilka medgivits avdrag0. m.
vid inkomsttaxeringen. Dessa avsättningar kan med fog betecknas som
obeskattade eftersom varje minskning dem utlöser beskattning.reserver av
De skiljer sig emellertid i väsentliga hänseenden från värderegleringskonton
och andra obeskattade Ett finansföretag kan helst upplösanärreserver. som
sitt värderegleringskonto och därigenom förbättra resultatet och höja ut-
delningskapaciteten. Om lagret värdepapper återförsminskar vidare ettav
värderegleringskonto tvångsvis till beskattning. Hypoteksinstitutens reserv-
fondersäkerhetsfonder kan däremot i anspråk endast i två situationer;tas
dels i form bidrag till förening drabbats förlust vissav en som av av
omfattning, dels förlust uppkommit på rörelsen i bådadess helhet. Iom
fallen torde det finnas goda möjligheter kvitta bort återföringen ochatt
därigenom åstadkomma skattemässigt nollresultat. Det kanett nämnas att
stadshypotekskassan och hypoteksbanken har till föravdrag belopprätt

överförs till stads- respektive landshypoteksförening SFS 1976:225.som en
Skillnaderna i förhållande till andra kreditinstituts obeskattade reserver

således möjligheterna förfoga över Enligt kommitténsattavser reserverna.
någotmening bör hinder inte föreligga hypoteksinstituten fårmot rättatt att

transformera ifrågavarande avsättningar till värderegleringskonto. Intill
sådess skett bör inte någon del ifrågavarande fåavsättningar inräknas iav

kapitalbasen. Kommittén föreslår Övergångsbestämmelser sådanmed inne-
börd. Om överföringen inte genomförs på korrekt bör bankinspek-sättett
tionen med stöd tillsynsreglerna i stads- landshypotekslagen kunnaav resp.
ingripa.

Reservfonderna kommer således enligt kommitténs beståförslag att en-
bart beskattade vinstmedel i sin helhet ingåskall det äktaav som som egna
kapitalet i hypoteksinstitutens kapitalbaser. Kommitténs förslag i detta av-
seende innebär några särskilda kapitaltäckningsfonder inte behövs.att
Kommittén föreslår därför bestämmelserna i stadshypotekslagenatt om
dessa fonder utgår. De medel finns i fonderna, bestårvilka be-som av
skattade avsättningar, kan lämpligen överföras till reservfonderna.

För skeppshypotekskassan situationenär annorlunda. §Enligt 7 4 mom.
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt kassan frånär befriad skattskyl-om
dighet för inkomstall inkomst fastighet. Avdrag för reservfondsav-utom av
sättningar såledeshar varit obehövliga. Detta innebär reservfonden inteatt
innehåller någon latent skatteskuld fondmedlen formellt beskatta-ärutan
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de. Kassan därför inte behov särskilda föri obeskattadeär av reserver
medel.

Den skattemässiga särbehandlingen hypoteksinstitutens reservfonderav
säkerhetsfonder, dvs. skeppshypotekskassans nämnda skattebefrielsenyss

Stads- åroch och Landshypoteks avdragsgilla avsättningar före 1985, inne-
bär emellertid instituten i dessa delar kunnat bygga sina kapitalbaseratt upp
med förmånobeskattade medel. Detta har hävdats otillbörligutgöra somen
inte tillkommit något de institut med vilka hypoteksinstituten konkurre-av

Härtill kommer har det vid diskussionerna inom kommitfnsagts attrar. --
det avskaffade med prioriterade obligationer inneburitsystemet ettnumera

förhållandegynnande hypoteksinstituten i till vissa andra kreditinstitut.av
Vid ovanståendeöverläggningarna inom kommittén har det bak-mot

grund ifrågasatts det ifrågavarandeberättigade i de fondmedlen i kapi-att
taltäckningshänseende fåfullt skall räknas äkta kapital.ut egetsom
Kommittén har ingående fråga låtitdenna och dessutomövervägt göra en
särskild för frågeställningarna.utredning belysa de här aktuellanärmareatt

någonNär det gäller skeppshypotekskassan kan först konstateras att
favorisering konkurre-knappast inte föreligger eftersom kassan inte direkt

någotmed Från såledeskreditinstitut. konkurrenssynpunkt finnsannatrar
något ingåinte skäl inte låta reservfond fullt fåskeppshypotekskassansatt ut

i kapitalbasen.
Sådana skäl finns däremot det gäller Stads- och Landshypoteksnär re-

servfondersäkerhetsfonder. Kommittén har olika teoretiska möj-övervägt
ligheter påstådda förhållandeeliminera den konkurrensolikheten i tillatt
andra kreditinstitut, särskilt de bostads- och jordbruksfinansierande kredit-
aktiebolagen. Ett alternativ därvid diskuterats avskattningärsom en av
reservfondsavsättningar årgjorts 1984 och för vilka avdragt.o.m.som
medgivits vid inkomsttaxeringen. Om sådan följandeavskattning kanen
anföras.

Stadshypotekskassans reservfond och stadshypoteksföreningarnas säker-
hetsfonder utgången åruppgick vid 1984 sammanlagt till omkring 5,4av
miljarder kr. siffraMotsvarande för hypoteksbankens och landshypoteks-
föreningarnas miljarder delreservfonder omkring 0,6 kr. Hur storvar av
fonderna vid tidpunkt hade byggts intedenna med avdragsrätt ärsom upp
känt och torde svårt fastställa. i efterhand företagenEnytterst attvara

årstaxering förutsätter nämligen kännedom utfallet vid 1943-1985 taxe-om
Ävenringar. det skulle möjligt fastställa del fonder-huratt storom vara av

föremålskall bli för beskattning, kan ifrågasättas bestämmel-na som om en
engångsskatt det diskuterade grundlagsenlig.slaget äromse en av nu

Eftersom anspråk fåtalriktar sig rättssubjekt vid endastatens ett ettmot
tillfälle frågakan hävdas det statligt förfogande enligtnärmast äratt ettom

§2 kap. 18 RF. Finner likväl regler avskattning fonderna kanattman om av
införas i den ordning för skattelagstiftning, frågangäller uppkommersom

§avskattningen strider förbudet i 2 10kap. andra stycket RFmot motom
retroaktiv beskattning. nämligenDet kan hävdas avskattningen i realite-att
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innebär inkomster intjänats under tidigare år till beskattningten att tassom
i efterhand.

Med hänvisning till ovannämda grundlagsbestämmelser har kommittén
sig förhindrad föreslå beskattningsåtgärderansett avseende de reservfonds-

avsättningar gjorts 1984. dettaI måstesammanhang ocksåsom 0. m.
särskilt beaktas riksdagen framgått det föregåendeatt beslutatsom av- -

minskning reservfondsåkerhetsfondatt skall föranleda beskattningen av
endast avsättningen gjorts år 1985 eller SkU 198485:64.om senare

Ett alternativ ingående övergångs-kommittén diskuterat ärannat som en
bestämmelse med innebörd de avsättningar till reservfondsäkerhetsfondatt

gjorts år kapitaltäckningshänseende1984 i reduceras och åsättst.o.m.som
ingångsvärde. Detta värde skulle kunna bestämmas till 50 %ett utav av-

sättningarna för ungefär det belopp reservfondenlsäkerhets-att motsvara
Ävenfonden uppgåttskulle till beskattning hade andra underskett.om

kommitténs överläggningar väckta förslag har ingående iFörövervägts. att
drag kontrollera effekterna förändringar i kapitalbasen, härstora av som

åtgärderdiskuterade skulle medföra, har kommittén utfört beräkningar
utifrån olika förutsättningar och antaganden beträffande bl. genomsnitt-a.
lig ökning årenkapitalkravet. Under 1984-1986 den genomsnittligaav var
ökningen kapitalkravet 14 % för Stadshypotek och 10 % för Lands-av ca
hypotek. Siffrorna påhöga beroende den kraftiga utlåningsexpansionenär

årunder 1986. Men årkapitalkravet varje faktisktäven antar attom man
ökar med %14 10 kommer institutens kapitalbas inte attresp. resp. vara
fullt utnyttjad förrän påtidigast in ZOOO-talet. dåHänsyn har inte tagits till

Ävenkapitalbasen rimligen bör öka.även konstruktionen medatt ettom
ingångsvärde reservfonden i kapitaltäckningshänseende kan ettvara av
teoretiskt värde, får således påden verkan först sikt.längre

Resultatet de gjorda alltsåberäkningarna visar lagstiftningensattav
konstruktion i sådannämnda hänseenden hittills varit den tvingat deattnu
berörda hypoteksinstituten till soliditethögre vad har gällt för deänen som
jämsides på marknaden arbetande kreditaktiebolagen. Följden detta blirav

omläggning kapitaltäckningssystemet övergångsvisi fallatt varten av - -
kommer hypoteksinstituten. Relevant också på grundvaläratt attgynna en

fiktiv beskattning framräknad kapitalbas inte får någon effekt iav en
praktiken förrän påin ZOOO-talet.

Som redan framgått har kommittén föreslagit särskild utredningatt en
tillsätts för hypoteksinstitutensöveratt organisation. Med hänsyn tillse
hypoteksinstitutens starkt föråldrade organisation kan denna utredning för-

bli djupgåendeutsättas och komma omfatta för dessa institutatt grund-
läggande frågor, bl. deras ställning i olika avseenden. Med dennaa. ut-
gångspunkt för utredningens arbete bör denna även i likhetom man nu-
med kommittén finner fondavsättningama före år 1985 böra betraktas som

kapital oförhindradeget i detta vidare sammanhangatt beakta dessavara-
fondavsättningars förutsättningar vid regleringen institutens kapitalbasav
enligt lagstiftning. Likaså bör utredningen, framgåren detny som av
följande, fråganöverväga och i vad mån den statliga grundfonden iom
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kapitalbasen. Med hänvisningskall beaktas vid beräkningenframtiden av
kapitalbasenföreslår regleringen föranförda kommittén,till det att av

föreslåspå grundval de regler gällahypoteksinstituten utformas somavnu
institut på kreditmarknaden.för övriga

grundfonder enbart utfärdade statligaHypoteksinstitutens utgörs ga-av
således garantifonder. För skeppshypoteks-rantiförbindelser och är rena

också garantifond. undvika sammanbland-fonden Förkassan benämns att
och hypoteksbankensbör stadshypotekskassansning begreppen ävenav

benämnas garantifonder.statliga fonder
garanti för hypoteksinstitutensfonderna liggerDe statliga upp-som en
avgifter för stadshypotekskassanlåning. betalar institutenFör fonderna som

uppgår % grundfondsbeloppet och förhypoteksbanken till 0,33och av
garantiåta-% grundfondsbeloppet. Statenstillskeppshypotekskassan 1 av

åstadkomma kapitalganden kan sätt utan attatt ett stort egetettses som
någraskjuta till medel.statsmakterna behöver egna

det olyckliga isammanhang konstateratKommittén har i ut-annat en
densammauttunning kapitalbasen iveckling innebärande attav genom

Internationelltgarantier inte inbetalade belopp.inräknats svarat motsom
garantifonder inbetalats intepågår utveckling innebär inteattsom somen

kapitaltäckningsgrundande. Emellertid i dag fler-byggerskall beaktas som
på sådana fonder. Kommittén harkreditaktiebolag sina kapitalbasertalet

konstateravid uniformeringen kapitaltäckningssystemet tvingatsdärför av
bort dessa fonder. emellertidinte möjligt helt Detdet ärär att taatt nu

uttunning kapitalbasenkommitténs mening den utvecklingatt mot en av
föreslår denna riktningbör brytas och kommittén iskett ett stegsomsom nu

möjlighet bilda garantifonder ochfondhandlarbolagen inte iattattatt ges
kapitaltâckningshänseende garantifonderna för de nuvarande kreditaktiebo-

gånger aktiekapitalet i enlighet med vad gällerlagen begränsas till fem som
frågan måsteövrigt har kommittén konstateratför finansbolagen. I att

pådå det internationella arbetet kapitaltäckningensuppmärksammas om-
råde förhållanden.skall transformeras till svenska

Mot bakgrund det sagda och dessutom hypoteksinstitutensnärav nu
upplåningsrättsregler enligt kommitténs förslag med kapitaltäck-ersätts

på tillgångssidan, ifrågasättasningsregler sikte kan inte hypo-tarsom om
teksinstitutens statliga garantifonder borde avvecklas i takt med att ute-
stående obligationslån uteståendeförfaller till inlösen. En del denstörre av
obligationsstocken förfaller emellertid inte förrän åren in påde första
200-talet. fonderna får effekt iDet betyder avveckling inteatt en av

sådankapitaltäckningshänseende år.förrän drygt 15 Dessutom skulleom en
avveckling frågor avseendekunna komma aktualisera grundläggandeatt
institutens ställning organisation. Frågan deoch avskaffandeettom av
statliga fonderna bör därför i samband med den kommitténövervägas av
förordade organisatoriska hypoteksinstituten.översynen av

För det fall med garantifonder kommer finnas kvar iett system att
framtiden bör hypoteksinstituten, liksom andra kreditinstitut, själva kunna
bestämma institutet såi behov garantiförbindelser. Om falletär ärom av
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utgå. avgift fastställasmarknadsmässig garantiavgift Denna börbör en
Hypoteksin-förhandlingar mellan respektive institut och regeringen.genom

sådana förhållanden också ha möjlighetbör under framtidastituten att
erhållandeför garantiförbindelser.vända sig till än statenannan av

på organisatorisk hypoteksin-avvaktan resultatetI översyn avav en
någonföreslår således inte förändring det gäller dekommitténstituten när

föreslårframgått kommittén kreditmark-statliga fonderna. Som attovan
skall inräknas i den kapitalgrundandenadsbolagens garantifonder endast

gångerfem bolagets aktiekapital.basen intill belopp motsvararett som
för bolagens garantifonder till delbegränsning har uppställtsDenna storatt

Äveninbetalt kapital. hypoteksin-består garantiförbindelser och inte avav
garantifonden kapitalbasen bör därför be-möjlighet inräkna istitutens att

fem gånger reservfonden bör införas.varvid maximering tillgränsas, en
iföreslås kreditmarknadsbolagen hypoteksinstitutenLiksom gälla för bör

också nominella värdet förlagsbevis ochkapitalbasen inräkna detsina av
betalningsrätt intill beloppskuldförbindelser med efterställdandra ett som

reservfonderna.institutens äkta kapital, dvs.egetmotsvarar
kapitalgrundandesåledes hypoteksinstitutensSammanfattningsvis skall i

femgarantifond intill belopp motsvarandefå inräknas reservfond,baser ett
efterställdförlagslån och andra skuldförbindelser medgånger reservfonden,

och för stads-belopp motsvarande reservfondernabetalningsrätt intill ett
intill belopplandshypoteks del 40 °o värderegleringskontooch även ettav

Landshypo-reservfonderna. Vid beräkningen skall Stads- ochmotsvarande
koncern-Detta förutsätter bestämmelsertek betraktas koncerner. omsom

för hypoteksinstituten.redovisning

Kapitalkravet

för kapital-placeringar skall styrandeEftersom det institutensär som vara
kredit-föreslagits förden indelning i riskklassertäckningskravet bör som

24-procentsklas-för hypoteksinstituten.marknadsbolagen kunna gälla även
sådana placeringar.eftersom instituten inte kan hakan dock undvarassen
riskklassernaskeppshypotekskassan kan skäl därutöverFör enav samma

respektive fyra undvaras.procent
stadshypotekskassanför deras skuld tillHypoteksföreningarna attsvarar

föreskrivenlånefordringar medhypoteksbanken ständigt motsvaras avresp.
Vida-bank kontanta medel.säkerhet tillgodohavanden hos ellereller avav

respek-lånat obetalt kapitalbelopp, för kassansföreningarna, intillre svarar
inte krävaUtlåningen till föreningarna bör därförtive bankens förbindelser.

utlåning.på Iföreningarnaskapitaltäckning kapitalkravet bör läggasutan
givetvisandra placeringar skall dessamån kassan respektive banken harden

förhållande till risken i placeringen.täckning i kapital ikräva eget
för bankerfrån kapitaltäckningsbestämmelserTill skillnad förslaget till

några reglerföreslås för hypoteksinstituten inteoch kreditmarknadsbolag
möjlighetKommittén har denkonsoliderad kapitaltäckning. ansett attom

dotterbolagsbildning hypoteksinstituten inteinnebär förtill förslagetsom
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motiverar inför så komplicerade regler de konsoliderade kapi-att man som
föreslåstaltäckningsreglerna ställetI avräkningsregelutgör. motsvaran-en

de den enligt nuvarande BRL förgäller bankerna.som

belåningsändamål8.3.6.2 Stadshypoteks

Stadshypotekskassan ändamål lånerörelsehar till driva lämnaatt attgenom
lån till stadshypoteksföreningar driva stårverksamhet isamt annan som
samband därmed. Inriktningen för organisationens totala verksamhet kom-

till uttryck beskrivningen föreningarnas belåningsändamål.mer genom av
Stadshypoteksförening såledesskall inom sitt verksamhetsområde utöva
låneverksamhet 1avseende fast egendom med upplåteneller tomträtt
fastighet bebyggs för användas huvudsakligen till bostäder ellerattsom
affärslokaler, 2 bebyggelse den finansieras med stöd statligtannan om av
bostadslån låneller statligt för anordnande 3allmän samlingslokal ochav
bostadsrätt i bebyggelse under 1 eller 2 driva verk-samtsom avses annan
samhet långivningen.har samband medsom

Som framgått under avsnitt 8.2.1 har stadshypotekskassans styrelse i
skrivelse till regeringen hemställt stadshypoteksföreningamas belånings-att
ändamål påbeskrivs för de bostadsfinansierande kreditak-sättsamma som
tiebolagen. I skrivelsen redovisar kassastyrelsen den nuvarande beskriv-
ningen belåningsändamålen anföroch därefter följande.av

framgårSom det belåningsända-redovisade beskrivningentarav av
målen för utgångspunktStadshypotek i första punkten sin i det äratt
fast egendom eller med upplåtna fastigheter skall kunnatomträtt som
belånas. någraDetta har under tid i sammanhang visat sigsenare vara

besvärande inskränkning, eftersom det förekommit lånesö-fall dären
kanden uppföra byggnad slag i och för sig falleravsett att etten av som
inom belåningsändamålen, endast disponerat marken nytt-men genom
janderättsavtal arrende. då frågaDet har i formell mening inte varit

fast egendom Säkerhetsfråganoch varit möjlig lösatrots att attom
lånkommunal borgen har inte kunnat lämnas Stadshypotek.genom av

fallAntalet den angivna inte Likväl kassasty-ärarten stort.av menar
relsen det motiverat undanröjasöka det formella hindret föräratt att
belåning. En möjlighet därvid följa den metodattsynes vara som
utnyttjas bolagsordningarnai för de bostadsfinansierande kreditaktie-

belåningsändamålenbolagen. Beskrivningen nämligen där sintarav
utgångspunkt i det bebyggelse medvisst slag skalläratt av som avses
långivningen. fråganDärmed blir den fastighetsrättsliga karaktärenom

tillåtligheten, fortfarandebetydelselös för själva givetvisdenäven om
påverkar möjligheten godtagbar säkerhet.att en

betona framhävandet låne-Kassastyrelsen vill bebyggelsenatt somav
ändamålverksamhetens inte skall tolkas så endast själva byggnader-att

får belånas. frågan ocksåNär fast egendom, dvs. markär närna om
ingår, lånen påskall givetvis hittills fastig-helasättsamma som avse

Också lånheten. för upplåtasfinansiera enbart mark avsedd medatt att
för tillåtligtbebyggelse slag bör kunnatomträtt lämnas, detta iav om

enstaka fall blir aktuellt. byggnadernaAtt och marken har skilda ägare
bör låneändamålets tillåtlighet.inte ändra bedömningen av
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I framställningen till regeringen har stadshypotek vidare hemställt rättenatt
bidra till finansiering lokaler för allmänna ändamål inte skallatt av vara

knuten till förekomsten lån.statligtettav
framgåttSom i avsnitt 8.3.5.1 har kommittén valt inte i lagatt ange

belåningsändamålen för kreditmarknadsbolagen, däribland de bostadsfi-
nansierande kreditaktiebolagen, dessa ändamål skall fortsätt-ävenutan
ningsvis framgå institutens bolagsordningar. Detta innebär de bo-attav
stadsñnansierande kreditmarknadsbolagen fortsättningsvis kommeräven

låtakunna belåningsändamålen sin utgångspunkt i viss bebyggelse ochatt ta
inte i den fastighetsrättsliga karaktären, under förutsättning säkerhets-att
kravet kan upprätthållas. Vidare innebär förslaget instituten kommeratt att

oförhindrade lånlämna till ändamållokaler för allmänna obe-attvara
roende förekomsten lån.statligt konkurrensneutralitetsskäl börAvettav av
dessa möjligheter finnas för stadshypoteksföreningarna.även Kommittén
föreslår därför 19 § stadshypotekslagen ändras i dessa avseenden.att

8.3.6.3 Aktieförvärvsrätten

I avsnitt 8.3.4 har kommittén framhållit varje kreditmaknadsbolag självtatt
skall ha möjlighet vilken organisationslösning det finneravgöra lämp-att
ligast för sitt vidkommande och konstaterat denna valfrihet förutsätteratt

den föreslagna bilda organisationsbolag genomförs.rätten Hypoteks-att att
instituten bör konkurrensneutralitetsskäl ha möjlihet läggaatt utav samma
viss verksamhet i organisationsbolag.ett

Kommittén föreslår därför 39 § stadshypotekslagen 30 §att a resp. a
landshypotekslagen såändras stadshypotekskassan och hypoteksbankenatt
liksom fårandra kreditinstitut möjlighet tillståndefter bankinspektio-att av

förvärva aktier och andelar i organisationsföretag, dvs. i företagnen som
bedriver verksamhet faller inom för hypoteksinstitutenssom ramen resp.
ändamål. förutsättning tillståndEn för bör, liksom för kreditmarknadsbolag
och banker, hinder inte från allmän synpunkt.möterattvara

Stadshypotekskassan och hypoteksbanken såledeskommer kunnaatt
spela rollen koncernmoderföretag med kreditmarknadsbolag dot-som som
terbolag. Som följd härav bör kassan ocksåoch banken möjlighet attges

för dotterbolagens upplåning och sedan låna upplånadede medlenutsvara
till bolagen. Principen företag i upplåningenkoncern sköter föratt ett en
alla de i koncernen ingående företagens räkning tillämpas redan i Spin-nu
tabGruppen, där Spafi för all marknadsupplåning för de i koncernensvarar
ingående kreditaktiebolagens räkning. Detta medför betydande admini-
strativa skalfördelar upplåningskostnader.och lägre konkurrensneutra-Av
litetsskäl bör motsvarande möjlighet för stadshypotekskassan ochöppnas
hypoteksbanken.

För den möjlighet till koncernbildning föreslårkommittén skallatt som
fungera måstetillfredsställande vinstöverföringar kunna ske mellan kon-
cernföretagen. föreslårKommittén därför stadshypotekskassan och hy-att

åretspoteksbanken inom för fårresultat lämna bidrag återbe-utanramen
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talningsskyldighet till sina organisationsbolag. En förutsättning härför bör
emellertid kassan banken har bestämmande inflytande iatt ettvara resp.
bolaget. För överföringar vinstmedel skall kunna ske med skatterätts-att av
lig verkan föreslås också §ändringar i 2 3 §och 7 8 lagenmom. mom. om
statlig inkomstskatt.

I detta sammanhang ocksåskall beröras möjligheten för kassan och
banken lämna bidrag återbetalningsskyldighet till sina för-att utan resp.
eningar. Som framgått får enligt gällande sådantlag bidrag endastovan
lämnas kassans bankens reservfond uppfyller det minimikravom resp. som

påställs fonden, dvs. den uppgåskall till lägst beloppatt ett motsvararsom
kassans bankens skulder. Kommittén har föreslagitprocenten av resp. ovan

det minimikravet på reservfonden upphävsatt led iseparata ett syste-som
kapitaltäckningsregler.med Med hänsyn härtill kommitténmet attanser

det inte längre finns skäl bibehålla den nuvarande begränsningen föratt
lämna bidragrätten till föreningarna. På beträffandeatt sättsamma som

organisationsbolag föreslås därför bidragsrätten skall obegränsadatt vara
inom för kassans bankens årsresultat.ramen resp.

Den föreslagna möjligheten till koncernbildning förutsätter också regler
koncernredovisning. Stads- och landshypotekslagarna överhu-om upptar

vudtaget inte några regler redovisning. januariDen 1 1981 trädde lagenom
1980:1103 årsredovisning i vissa företag innehålleri kraft. Lagenom m.m.
bestämmelser årsredovisning, koncernredovisning och revision. Ut-om
tryckligen undantagna från lagens tillämpningsområde aktiebolag, eko-är
nomiska föreningar och stiftelser. lagens förarbeten SOUAv 1978:67 s.
160 torde emellertid kunna utläsas avsikten inte heller hypoteks-att attvar
instituten skulle omfattas lagens bestämmelser. Det i förarbetenaav angavs

det finns särskilda regler årsredovisningatt och revision för dessaom
institut. Som framgått finns någraemellertid inte särskilda reglerovan om
årsredovisning för hypoteksinstituten. När dessutom regler koncern-nu om
redovisning blir nödvändiga för Stads- och Landshypotek har kommittén
funnit det ändamålsenligt låta instituten omfattas nämndamest attvara av
lags regler redovisning. föreslårKommittén därför i stads- ochattom
landshypotekslagen införs bestämmelse med innebörd ifrågaatt,en om
årsredovisning och koncernredovisning, lagen årsredovisning iom m.m.
vissa företag i tillämpliga delar skall gälla för dessa hypoteksinstitut. Be-
stämmelserna koncernredovisning i denna ocksålag bör kunna applice-om

den koncernredovisning måste ske med anledning deras som av ovan
föreslagna kapitaltäckningsreglerna.

8.3.6.4 säkerhetskraven

Enligt 28 §§och 30 stadshypotekslagen huvudregeln stadshypoteks-är att
förening får lånlämna endast betryggande inteckningssäkerhet ochmot att
pantbrev skall ligga inom 85 °o fastighetens uppskattningsvärde. Förav
byggnadskreditgivning krävs därutöver betryggande säkerhet.annan

För landshypoteksföreningarna gäller §enligt 41 landshypotekslagen att
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lånandra statliga garantilån fårän lämnas endast säkerhet i formmot av
i fast egendom ellerpanträtt betryggande säkerhet. §§Av 44 och 48annan
lag framgår lån får beviljas till högst fastighetens75 oattsamma av

belåningsvärde och pantbrev skall ligga inom detta värde.att
Dessa säkerhetskrav innebär konkurrensskillnad förhållandei till and-en
kreditinstitut bedriver likartad verksamhet hypoteksinstituten.ra som som

Sålunda har de nuvarande kreditaktiebolagen inte någon absolut förgräns
belåningen Vidare finns inget hinder för dessa bolag säkerhetatt som
godtar till 100 % med förstärkning borgen ellerpan. vrev upp av ex.
kreditförsåkring. Begränsningar i dessa avseenden kommer inte heller att
uppställas enligt kommitténs förslag till rörelseregler för kreditmarknads-
bolagen.

För i nämnda avseenden uppnå möjliga konkurrenslikhetstörstaatt
föreslår kommittén säkerhetskraven för hypoteksinstitutens kreditgiv-att
ning. liksom för kreditmarknadsbolagens. utgångspunktskall sin ita att
säkerheterna skall betryggande. Avsikten inte säkerhetskravenär attvara
skall lindras förslaget innebär instituten frihet kombi-störreatt attmen ges

olika former säkerheter.nera av
Kravet på obligatorisk tilläggssäkerhet för byggnadskreditiv infördes i

stadshypotekslagen det skälet befarade frånlönefordringaratt attav man
byggherrens anställda skulle kunna reducera långivarensvärdet pant-av
brev. Sedan frågadenna lösts lönegarantilagen 1970:741 finns integenom
längre något skäl bibehålla påkravet tilläggssäkerhet. Något sådant kravatt
uppställs inte heller för de bostadsfinansierande kreditaktiebolagen. Efter-

tilläggssäkerhet fördyrar låntagarenkreditiv för innebär bestämmelsensom
också konkurrensnackdel för Stadshypotek. Mot bakgrund vaden av nu

föreslås bestämmelsen såändras tilläggssäkerhet endast be-sagts att att
höver ställas det krävs för betryggande säkerhet föreligga.skallattom anses

8.3.6.5 Likviditetshållningen

§I ll stadshypotekslagen regleras stadshypotekskassans placering lik-av
vida medel. Genom påuppräkning vilka fårkassan placerasätten anges
medel inte omedelbart används för infria kassans förbindelser ellerattsom

utlåningför till stadshypoteksföreningarna. Placeringsalternativen utgörs av
insättning hos riksgäldskontoret eller bank, placering i statsobligationer,
andra eller i hypoteksbankens obligationer, utlåning be-statspapper mot
tryggande sådanasäkerhet obligationer eller i form fastipanträttav av
egendom eller i utlåning samfällighetsförening.tomträtt samt

Som framgått i avsnitt har8.2.1 styrelsen för stadshypotekskassan i fram-
ställning till regeringen den junill 1986, hemställt uppräkningen deatt av
till buds stående placeringsalternativen med pågenerellt kraversätts ett att
placeringarna skall betryggande. I framställningen, finns intagenvara som

bilaga 2 i regeringens proposition 198687: 145, beskriver kassastyrelsensom
22 f utgångspunkten för bestämmelsen och den utveckling föranlettsom

styrelsen hemställa nämnda ändring.att om
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kas-delar uppfattning bestämmelsenKommittén kassastyrelsens att om
likviditetshållning utgångspunkt likvida medelbör sin i kassansatttasans

på och deskall räntebärande placering betryggande sättgöras attgenom
buds stående place-snabba förändringarna på kreditmarknaden och i de till

blirringsformerna uppräkning placeringsalternativenexaktgör att aven
opraktiskt bindande.

där-Kommitténs förslag rörelseregler för kreditmarknadsbolagen,till
innehålleribland nuvarande bostadsfinansierande kreditaktiebolagen,de
fårpå placerainte någon bestämmelse konkret vilka bolagensättangersom

auktorisation delikvida medel. villkor förInte heller uppställs attsom
bolagsordningar.tillåtna placeringsalternativen skall i institutensanges

Även place-konkurrensneutralitetsskäl talar därför för uppräkningenatt av
föreslår§ringsalternativ i stadshypotekslagen bör slopas. Kommittén11 att

paragrafen ändras i enlighet med vad kassastyrelsen föreslagit.
frågan placeringar, de uppräknade, skallNär det gäller vilka utöver som

andrabetryggande, kommittén kassastyrelsens uppfattningdelar attanses
ifrågakomma.värdepapper bästa och god likviditet bör kunnakvalitetav

någonLandshypotekslagen överhuvudtaget inte bestämmelseupptar om
Även på betryggandehypoteksbankens likviditetshållning. kravettom

framgåändåplacering likvida medel gäller, bör detta uttryckligen avav
föreslårlagtexten. Kommittén därför motsvarande bestämmelseatt som

föreslås för hypoteks-för stadshypotekskassan införs i landshypotekslagen
banken.

för stadshypoteks-I sin framställning till regeringen hemställde styrelsen
stadshypotekslagen,kassan också § enligtbestämmelsen i 8 sista stycketatt

påvilken för den vid varje tidpunkt har fordringarkassan attansvarar
samtligastadshypoteksföreningarna minst beloppet ute-motsvarar avsom

löpande obligationer, modifieras.
skyddet för obligations-Bestämmelsen betrakta bakgrundär att mot av

årköparna. Syftet med bestämmelsen vid dess tillkomst 1970 varaangavs
fordringarklart kassans obligationsskuld skulle täcktgöraatt att vara av

95.med författningsenlig säkerhet prop. 1969:171, s.
lånföreslås få organisationsföretag ochNär kassan bilda lämnarätt attnu

kvarståtill sådana oförändrad. Beteck-företag, kan bestämmelsen inte
ningen obligation torde sammanhanget omfatta certifikat ochi även

låneverksamhetandra marknadspapper, vilket innebär kortfristigävenatt
träffas bestämmelsen. lösning skulle i och för sig kunna iEn attav vara

dotterbolag.lagtexten efter ordet föreningarna lägga till eller hos
Som framställning till emellertidkassastyrelsen gjort i sin regeringen kan

ifrågasättas från obligationsköparnas finns något behovdet synpunktom av
uppfattningbestämmelsen. Kommittén delar därvid kassastyrelsens att en

tillfällig upplånade fullgoda värdepap-placering medel i bank ellerav ex.
med-knappast kan obligationsköparna säkerhet änsämreper anses ge om

omedelbart lånas föreningar Därtilllen till eller dotterbolag. kommerut att
för nuvarande kredit-kassan, kunna omsättningen, liksom deatt garantera

genomföra upplåning hålla deaktiebolagen, bör ha möjlighet ochatt upp-
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lånade medlen i likvida placeringar enligt §11 i påavvaktan koncen-stora
trerade utbetalningstillfällen, inlösen volymer äldre för-storaex. av
fallande obligationslån. Mot bakgrund härav bör bestämmelsen utgå. Som
kassastyrelsen själv framhöll i sin framställning innebär ändringen inte att
kassan får driva någonrätt form allmänatt finansieringsverksamhet medav
upplånade medel. Placeringen medlen måste alltid kunna motiverasav som

led i den egentliga låneverksamheten.ett
En bestämmelse med motsvarande innebörd den behandladesom nu

återfinns §i 25 landshypotekslagen. Av skäl angivits för Stads-samma som
hypoteks del bör bestämmelsenäven i landshypotekslagen utgå.











Statens offentliga utredningar 1988

Kronologisk förteckning

Översyn utlllnningslagsstiltningen.A.av
Kortareväntan.A.
Arbetsolyeka olycka eller arbetsmiljöbrott A-
Kunskapsöverföring företagsutveckling.genom
UD.
Samcrattochsameting.Ju.
Provningochkontroll i internationellsamverkan.
Frihet från Ju.ansvar.
En skyddslag.Fö.ny
Sverigeinformationochkulturutbyte.UD.
Rätt adress.Fi.
öppenhetochminne.U.
Civil i försvaret.personal Fö.
Handel optionermed och terminer.Fi.
ÖversynV bostadsrâlttslagen.Bo.av
Medborgarkommissionens svenskrapportom

SB.vapenexport.
SÃPO-Sllkerhctspolisens. inriktning organisa-och
tion. Ju.
Reklamskatten.Fi.
Rapport denparlamentariskakommissionenav
medanledning mordet Olof Palme.Ju.av
U-lands-ochbiståndsinformaüon.UD.

förändradEn ansvarsfördelning styrningoch
skolområdet.U.
Ny taxeringslag Reformeradskatteproeess.Del-
Fi

N taxeringslag Reformeradskatteproeess.Del-
Fi

N SIIESTA internationelltEtt institut för värdering-
miljöriktig teknik. UD.av

Lotteri i radio ochTV. U.
Förnyelse utveckling.C.och
Frikommunförsöket.C.
Lönegarantinoch förmansrättsordningenom-
lönegarantinsbetydelseför detökadeantalet
företagskonkurser.A.

28. Vidcovald förslag till atgärder.U.-
29. Förnyelse kreditmarknaden.Fi.av





offentligaStatens utredningar 1988

Systematisk förteckning

IndustridepartementetStatsrådsberedningen
Provningochkontroll i internationellsamverkan.[6]Medborgarkommissionens Svenskrapportom vapen

[15]export. Civildepartementet
’°‘“‘“8- [251Förnyelse°°Justitiedepartementet

Frikommunförsöket.[26]Samara och Samcung.[S]
frånFrihet [7]ansvar.

SÄPO-Säkerhetspolisensinriktning och organisation.
[16]

parlamentariskaden kommissionenRapport medav
Olofanledning mordet Palme.[18]av

Utrikesdepartementet
Kunskapsöverföring företagsutveckling.[4]genom
Sverigeinformationochkultursamarbete.[9]

bistándsittfortnation.U-lands-och [19]
SllESTA Ett internationelltinstitut för värderingav-
miljöriktig teknik. [23]

Försvarsdepartementet
[8]En skyddslag.ny

Civil personali försvaret.[12]

Finansdepartementet
[10]Rättadress.

Handelmedoptioner tcrmincr.och [13]
Reklamskatten.[17]
Ny taxeringslag Reformeradskatteprocess. [21]Del-
Ny taxcringslag Reformeradskatteproccss. [22]Del-
Fömyelse kreditmarknaden.[29]av

Utbildningsdepartementet
öppenhetochminne. [11]

ansvarsfördelningförändrad styrningEn och skolom-
[20]rådet.

Lottcri i radioochTV. [24]
förslagVideovâld till [28]åtgärder.-

Arbetsmarknadsdepartementct
Översyn utlanningslagstiftningen.[l]av

[2]Kortareväntan.
Arbetsolycka olycka eller arbetsmiljöbrott[3]-
Lönegarantin förmánsrâlttsordningcnoch lone-om-

förgarantinsbetydelse detökadeantaletföretagskon-
[27]kurser.

Bostadsdepartementet
Översyn bostadsrättslagen [14]m.m.av



L.lBaGL.KU N
51988 -H

STOCK





FÖRLAGETALLMÄNNA

BESTÄLLNINGARZALLMÄNNAFÖRLAGET,KUNDTJÄNST,106 STOCKHOLM,47
TEL:08-73996 FAX:08-739 48.30. 95

INFORMATIONSBOKHANDELN, VIDMALMTORGSGATAN BRUNKEBERGSTORG,STOCKHOLM.5


