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Till statsrådet och chefen for

Finansdepartementet

beslut den juniGenom 1 1995 tillkallade regeringen kommitté meden
uppdrag utreda behovet ändringar i det regelverk fram-att styrav som
för allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet, verk-ävenmen
samhet i andra institut finansiellapå det området, värdepappers-t.ex.
bolag och försäkringsbolag.

Kommittén har antagit Banklagskommittén.namnet
arbetet med detta delbetänkandeI har följande ledamöter, sakkunni-

och sekreterare deltagit.experterga,
Ledamöter: jur.kand. MannheimerSören ordförande, koncemsje-

fen Tormod f.d. kammarrättspresidentenHermansen, Reidunn Laurén,
f.d. ambassadören Malmgren, filosofie doktornKurt Rosenberg,Irma
f.d. statsrådet Gertrud Sigurdsen och advokaten Söderqvist.Lars

Sakkunniga: f.d. bankdirektören Morgan Abrahamsson, ekonomie
doktorn docenten Nyberg,Lars Hömgren, Lars chefsjuristen Hans
Schedin docentenoch Staffan Viotti.

verkställande direktörenExperter: Ulla Lundquist, ekonomie licen-
tiaten och jur.kand. Rolf Skog kanslirådet Walberg.Matssamt

Sekreterare: hovrättsassessom Gustaf Sjöberg, filosofie doktorn
Sonja Daltung hovrättsassessorerna Agneta Frick och Fredriksamt
Schahn.

Kommittén har delbetänkandettidigare Rapporteringsskyl-avgett
dighet för revisorer i finansiella företag SOU 1995: l 06.
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Sammanfattning

Banklagskommittén har i samarbete med Finansdepartementet översett
den associationsrättsliga lagstiftningen för bankaktiebolag och försäk-
ringsbolag. Kommittén har ledningsreglerna medan Finansde-översett

lagstiftningenhar i övriga delar. Departementetöverpartementet sett
läggs fram sambandföreslår i promemoria i med detta delbe-somen

tänkande aktiebolagslagen skall den associationsrättsligautgöraatt
grunden för bankaktiebolag och försäkringsbolag. detta del-I

kommitténbetänkande föreslår aktiebolagslagens ledningsregler,att
gälla för bankaktiebolag och försäk-med vissa undantag, skall även

nödvändiga för bankaktiebolagenringsbolag. särregler skallDe ärsom
för försäkringsbolagenföras in i bankrörelselagen medan de nödvän-

försäkringsrörelselagen.diga reglerna får finnas kvar i
del innebär kommitténs förslag förändringarbankaktiebolagensFör

principiell betydelse. regler enligt vilka all beslutan-framför allt Deav
derätt bankaktiebolag grundar sig på delegation från styrelseni ett av-

får ställningskaffas verkställande direktören bolagsorgan medoch som
för den löpande förvaltningen. praktikeni lagen angivet Iett ansvar

i förhållandeförändringar till vad till-innebär detta inte så stora som
Kommitténs förslag skerlämpas i de flesta banker. bakgrundmot av

ledningsreglerförslag till för allmänna aktiebolag,dels regeringens nya
rörande för banker.dels kommitténs överväganden rörelsereglernya

ledningsregler införs i aktiebolags-Regeringen har föreslagit att nya
kravtillgodoser de tydlig ansvarsfördel-lagen i utsträckning påstorsom

kontroll bör "för bank-ning och väl fungerande intern uppställassom
huvudbetänkande fö-aktiebolag. Vidare kommittén i sittöverväger att

rambestämmelse riskhantering införs i bankrörelse-reslå att en om
lagen. bakgrund de förhållandena föreslår kommitténangivnaMot av

för Till börja med skallendast fåtal särregler bankaktiebolagen. attett
förening.firman i bankaktiebolag tecknas i Vi-minst två personerav

bankaktiebolag krav bolagsdare skall för alltid gälla de påsträngare ett
organisation enligt aktiebolagslagens nuvarande lydelse gäller försom

föreslagit gälla pub-aktiebolag och regeringen har skall förstörre som
lika aktiebolag. Något undantag från kravet på styrelsen skall beståatt

minst ledamöter eller det skall finnas verkställande direktörtre attav en
finns således inte för bankaktiebolag. särregler kommittén för-De som
eslår i dessa hänseenden skulle inte nödvändiga regel inför-om envara

publika aktiebo-des bankaktiebolag alltid skall registrerasatt somom
införs konstaterarlag. Kommittén förordar sådan regelatt attmenen
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den får konsekvenser inte kan överblickas inom för dettasom ramen
delbetänkande. Kommittén lämnar därför inte något förslag i detta hän-
seende. Vid den remissbehandlingen och beredningengemensamma av
delbetänkandet och departementets promemoria fråganbör dock bli
föremål för överväganden.

För försäkringsbolagen innebär inte kommitténs förslag några prin-
cipiella förändringar. Reglerna ledning enligt försäkringsrörelsela-om

skiljer sig i mindre betydelsefulla hänseenden från ledningsreglemagen
i aktiebolagslagen. Flera de avvikande reglerna i försäkrings-av
rörelselagen har dessutom nyligen blivit föremål för Försäk-översyn av
ringsutredningen. Dessa omständigheter har gjort Banklagskommit-att

iténs viss utsträckning blivit begränsad. Kommittén ansluteröversyn
sig i utsträckning till Försäkringsutredningens förslag. avvaktanIstor
på beredningen förslagen bör dock vissa bestämmelser i försäkrings-av
rörelselagen behållas. Vissa särregler dessutom nödvändiga för deär
ömsesidiga försäkringsbolagen vilka, de uppvisar många medäven om
försäkringsaktiebolagen drag, inte aktiebolag. Slut-ärgemensamma
ligen skall för försäkringsbolag i huvudsak gälla de kraväven strängare
på bolags ledningsorganisation enligt den nuvarande lydelsenett som

aktiebolagslagen gäller för de aktiebolagen och regering-störreav som
har föreslagit skall gälla för publika aktiebolag.en
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Författningsförslag

Förslag till1

ändring i bankrörelselagen 1987:617Lag om

Härigenom föreskrivs i fråga bankrörelselagen 1987:617om
följandedels kap. och skall ha lydelse,5 5 8 §§att

skall införas paragrafer, kap.dels det i lagen sju 1 26-32 §§,att nya
följande lydelse.av

1 kap.

ledamöter.bankaktiebolag skall ha styrelse med minst26 § Ett treen
skall inte anställda i ban-Flertalet ledamöterna ärvara personer somav

ingår i koncern banken.ken eller i företag somsom samma

skall styrelsen verkställande direktör.bankaktiebolag27 § I utseett en
får inte ordförande i styrelsen.Bolagets verkställande direktör vara

firmabankaktiebolags får endastteckna28 § Rätten utövasatt ett av
inskränkning får regist-flera i förening.två eller Ingen annanpersoner

direktörs finnateckningsrätt finns särskildaverkställandeOmreras.
aktiebolagslagenbestämmelser i kap. § 1975:1385.8 12

bankaktiebolag får följa för-ställföreträdare för inte29 § En ett en
eller bolagsorgan inte gäl-eskrift bolagsstämman något ärannat somav

lag.lande därför den står i strid med dennaatt

ställföreträdare i 8 kap. §rättshandling 1130 § En som en som avses
enligt dennaföretagit i med bestämmelsernaaktiebolagslagen har strid

bolagsorganens behörighet, gäller inte bolaget.lag motom

skall i tillämpligaVad i denna lag styrelseledamöter31 § sägssom om
delar gälla suppleanter.även

bankaktiebolag, skall bolagsstäm-styrelseval förrättas i32 § Innan ett
gäl-uppgift vilka uppdrag den valetordförande inhämta sommans om

till bolagsstämman.ler innehar i andra företag. Uppgiften skall lämnas
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skap.
1

Om stiftare, huvudman, Om stiftare, huvudman,en en
styrelseledamot eller delegat styrelseledamot, verkställande
uppsåtligen eller oaktsamhet direktör bankaktiebolag elleriav
skadar banken då han fullgör sitt delegat uppsåtligen eller av
uppdrag, skall han ska- oaktsamhet skadar banken dåersätta
dan. gäller ska-Detsamma han fullgör sitt uppdrag, skallnär
dan vållas aktieägare, han skadan. Detsammaersättaen en
medlem eller någon gäller skadan vållas aktie-närannan ge- en

överträdelse denna lag, medlem eller någonägare,nom av en
lagen 1995:1559 årsredo- överträdelseom annan genom av
visning i kreditinstitut och denna lag, lagen 1995: 1559vär- om
depappersbolag, bankaktiebo- årsredovisning i kreditinstitut
lagslagen och1987:618, värdepappersbolag, aktie-spar-
bankslagen 1987:619 eller la- bolagslagen 1975:1385 spar-

medlems-1995:1570 bankslagen 1987:619 eller la-gen om
banker eller bankens stadgar. 1995:1570 medlems-gen om

banker eller bankens stadgar.

3§2
aktieägare skyldigEn aktieägare skyldigEnär äratt att
den skada han den skada hanersätta ersättasom ge- som ge-

medverka till medverka tillöverträ-att överträ-attnom nom
delse dennna lag, lagen delse denna lag, lagenav av

årsredovisning1995 :1559 i årsredovisning1995:1559 iom om
kreditinstitut värdepappers- kreditinstitutoch och värdepappers-
bolag, bankaktiebolagslagen bolag, aktiebolagslagen
1987:618 eller bolagsord- 1975:1385 eller bolagsord-
ningen uppsåtligen eller ningen uppsåtligen ellerav grov av grov
oaktsamhet tillfogar bankaktie- oaktsamhet tillfogar bankaktie-
bolaget, aktieägare eller nå- bolaget, aktieägare eller nå-en en
gon annan. gon annan.

medlem i medlemsbankEn eller röstberättigad inte ären en som
medlem skyldig den skada han medverkaär ersättaatt attsom genom
till överträdelse lag, lagendenna årsredovisning i1995:1559av om
kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen medlems-1995:1570 om
banker uppsåtligeneller stadgarna eller tillfogaroaktsamhetav grov
medlemsbanken, medlem eller någonen annan.

Senastelydelse 1995:1572.
2 Senastelydelse 1995:1572.
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5§
till Talan skadestånd tillTalan skadestånd ettett omom

enligt kan bankaktiebolag enligt kanbankaktiebolag 1-3 1-3
väckas, vid bolagsstämmavid bolagsstämmaväckas, om enom en
majoriteten eller minoritetmajoriteten eller minoritet enen
bestående till minstbestående till minst ägareägare av enav en

aktier har tiondel samtliga aktier hartiondel samtliga avav
väckaväcka biträtt förslagbiträtt förslag ett attett att omom

eller,eller har skadeståndstalan såvittskadeståndstalan röstat
gäller styrelseledamot ellerbeviljaförslag attmot ett om
verkställande direktör,styrelseledamotnågon röstatansvars-

förslag ansvarsfrihet.uppgörelse skade- Enfrihet. En mot omom
skadeståndsskyl-träffas uppgörelseståndsskyldigheten kan om

träffas endastoch digheten kanbolagsstämmanendast avav
bolagsstämman och bara underförutsättning intebara under att

tillsamtliga förutsättning intetiondeltill ägareägare att enen av
tiondel samtliga aktierförslaget tillaktier röstarröstar mot av

förslaget uppgörelse.tillaktieägareuppgörelse. Om moten
aktieägare för skade-för bolagets Omför skadeståndstalan en

räkning,ståndstalan för bolagetsuppgörelseräkning, kan någon
inte träf-samtycke. kan någon uppgörelsehansinte träffas utan

fas hansskade- samtycke.delegatalanT utanmot omen
hinderbolaget fårstånd till utan
styrel-vad väckassagts avav nu

sen.
föras tion-får till minstskadestånd till bolagetTalan ägareav enom

aktieägare väckts avstårsedan talansamtliga aktier. någondel Omav
talanfullfölja denna. har väcktövriga Denfrån talan, kan likväl de som

har till bolagetersättningrättegångskostnadernaför rättmen avsvarar
till godokommit bolagetkostnad täcks vadför den genomavsom som

rättegången.
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Talan for bolagets räkning Talan för bolagets räkning
styrelseledamot ska-mot styrelseledamot ochmoten om en

destånd på grund beslut verkställande direktörett ska-av om
eller åtgärd under räken- destånd grundett besluten ettav
skapsår skall väckas år eller åtgärd undersenast ett räken-etten
från det årsredovisningen och skapsår skallatt väckas årsenast ett
revisionsberättelsen for räken- från det årsredovisningen ochatt
skapsåret lades fram bolags-på revisionsberättelsen för räken-
stämma. skapsåret lades fram på bolags-

stämma.
Har beslut fattats bevilja ansvarsfrihetett eller inte föraatt attom

skadeståndstalan till minst det antalägare aktierutan att isom anges
första stycket beslutet eller harröstat tiden för talan forsuttitsmot enligt
tredje stycket, kan detta talan enligt första ellertrots andra stycket
väckas, det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller påom
något till bolagsstämman inte harsätt lämnatsannat i väsentliga hänse-
enden riktiga och fullständiga uppgifter det beslut eller den åtgärdom

ligger till grund för talan.som som
Skadeståndstalan grundas brottpå kan alltid föras styrelsen.som av

8§3
Sådan talan för banks räk- Sådan talan for banks räk-en en

ning enligt 1-3 inte ning enligt 1-3 intesom som
grundas på brott kan väckas grundas brott kan väckas
mot mot

styrelseledamot sedan styrelseledamot ellertre verk-
år förflutit från utgången det ställande direktör bankaktie-iav
räkenskapsår då det beslut eller bolag sedan år förflutit fråntre
den åtgärd, ligger till grund utgången det räkenskapsår dåsom av
för talan, fattades eller vidtogs, det beslut eller den åtgärd, som

ligger till grund för talan, fatta-
des eller vidtogs,

delegat sedan förflutitår från det årsredovisningenett ochatt re-
visionsberättelsen för det räkenskapsåret varunder den ansvarsgrund-
ande åtgärden vidtogs framlades på stämman,

revisor sedan år förlutit från det revisionsberättelsentre ladesatt
fram på eller yttrandestämman i denna lagsom avges avgavs,

stiftare sedan år förflutit från det beslutet bankens bildandetre om
fattades på den konstituerande stämman, samt

3 Senastelydelse 1995:1572.
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medlemsbank eller röstbe-huvudman eller medlem iaktieägare,
ellerförflutit från det beslutmedlem, sedan två årrättigad, inte ärsom

grund talan.ligger till förden åtgärd som
den tidgjorts innanansökanbanken i konkursFörsätts somen

enligtkonkursboet föra talanhar kanstycket gåtti första ut,som anges
enligthar inträtt 5-7 §§.skadeståndsansvarfrihet från1-3 atttrots

väck-talan dock intetiden kan sådanden nämndaEfter utgången enav
edgångssammanträdet.frånmånaderän sexas senare

den januari 1999.i kraft 1lag träderDenna
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Förslag till2

Lag ändring i försäkringsrörelselagen 1982:713om

Härigenom föreskrivs 8 kap. försäkringsrörelselagen 1982:713att
skall ha följande lydelse.

8 kap.

försäkringsbolag1 § Ett skall ha styrelse med minst ledamöter.treen

försäkringsaktiebolag2 § I inte uteslutande driver återförsäkring,som
skall minst styrelseledamötema med uppgift särskiltutses atten av va-
ka försäkringstagamas intresse beaktas. Sådanöver styrelseledamotatt
får inte aktieägare eller befattningshavare i bolaget. Styrelse-vara
ledamoten skall enligt bestämmelse, skall intagen bolags-isom vara
ordningen, försäkringstagama eller någon intressegrupputses av av

har anknytning till dem eller förordnas regeringen ellersom av av
myndighet regeringen bestämmer.som

3 § I ömsesidigt försäkringsbolag skall förordna förett rätten ersättare
styrelseledamot i 8 kap. tredje2 § stycket aktiebolagslagensom avses
1975: 1385 på ansökan delägare, delegerad elleräven garant.av

försäkringsbolag4 § I skall styrelsen verkställande direktör.ett utse en
Bolagets verkställande direktör får inte ordförande i styrelsen.vara

5 § I ömsesidigt försäkringsbolag skall styrelseledamötema ochett
verkställande direktören de tillträder sin befattning, för infö-närsenast
rande i aktieboken anmäla sitt innehav aktier i bolag inom koncernav
där det ömsesidiga bolaget ingår. Förändringar i aktieinnehavet skall
anmälas inom månad.en

stycket gäller inte i denFörsta mån anmälningsskyldighet föreligger
enligt insiderlagen 1990: 1342.

6 § Styrelsen i försäkringsbolag skall fastställa sådana riktlinjerett som
i kap. och7 10 § till de följs. Styrelsen skall fortlöpandeattanges g se

riktlinjerna behöver ändras.pröva om

§ Styrelsen7 för uppgifter enligt kap. §sfjärde7 9 stycketattansvarar
lämnas och informationsskyldigheten enligt kap.7 10 § andraatt g
stycket fullgörs.

8 § Beslut antagande och ändring grunder fattas styrelsen.om av av
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styrelsen eller någonömsesidigt försäkringsbolag får9 § I ett annan
andraföreta rättshandlingar eller åtgär-ställföreträdare för bolaget inte

eller andrabereda otillbörliga fördelarägnadeder garanterär attsom
ellernackdel för bolaget andratill garanter.

före-får inte följaför försäkringsbolagställföreträdare10 § En ett en
gäl-inteeller bolagsorgannågotskrift bolagsstämman ärannat somav

strid med denna lag.den står ilande därför att

kap.i 8 ll §ställföreträdarerättshandling11 § En som avsessom en
enligt dennastrid med bestämmelsernaföretagit iaktiebolagslagen har

bolaget.behörighet, gäller intelag bolagsorganens motom

skall de försäk-meddelar livförsäkringförsäkringsbolag§12 I som
under överinse-beräkningarna utförasochutredningarnaringstekniska

aktuarie.ende av en
med-Finansinpektionen,bemyndigandeeller, efter dessRegeringen

aktua-för behörighet tjänstgöravillkorenföreskrifterdelar att somom
från dessa villkor.fall medge undantagsärskiltInspektionen kan irie.

aktuarie antagitsdirektör skall,verkställandeellerStyrelsen när en
registrering. Sådananmäla detta förbefattning,frånträtt sineller genast

aktuarien.ocksåanmälan kan göras av

januari 1999.kraft den 1träder ilagDenna
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1987:1245om om
styrelserepresentation för de privatanställda

Härigenom föreskrivs 13 lagen§ 1987:1245att styrelserepre-om
sentation för de privatanställda skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13
En arbetstagarrepresentantema får och delta inärvara överlägg-av

ningarna ärende,när skallett styrelsen,avgöras förbe-som senare av
reds därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavareav
i företaget.

Om beslut enligt kap.7 Omett beslut enligt kap.3 6ett
§6 andra stycket bankaktiebo- § sparbankslagen eller 6 kap. 6 §

lagslagen 1987:618, kap.3 6 § andra stycket lagen 1995:1570
sparbankslagen 1987:619 eller medlemsbanker innebär attom
6 kap. 6 § andra stycket lagen uppdrag regionsty-ett ges en
1995:1570 medlemsbanker relse eller motsvarandeettom organ
innebär uppdrag i region,att ett har de anställda in-ges en en
regionstyrelse eller regionenett bestämmamotsva- rätt attom
rande i region, har de för dem ochattorgan representanten en
anställda inom regionen suppleanträtt skall omfattasatt en av
bestämma för uppdraget.att representant En sådanen represen-
dem och suppleant skall har motsvarandetant rätten om- som
fattas uppdraget. sådanEn i första stycket.av avses

har motsvaranderepresentant
i förstarätt stycket.som avses

Om bankaktiebolag harett
inrättat regionstyrelse elleren
motsvarande i region,organ en
har de anställda inom regionen

bestämmarätt att att en repre-
för dem och suppleantsentant en

skall ha motsvarande rätt som
förstai stycket.avses

Om arbetstagarorganisatio- Om arbetstagarorganisatio-
inte inteannat, utsesnema enas om annat, utsesnema enas om

den i denrepresentant irepresentantsom avses som avses

4 Senastelydelse 1995:1585.



Lagförslag 151998:27SOU

denstyckenaförsta-tredjestyckenaoch andraförsta avav
företräder detorganisationföreträderorganisationden somsom

kollektivavtals-antaletkollektivav-antaletdet störstastörsta
vid företa-arbetstagarevid bundnafö-arbetstagaretalsbundna
moderföre-i frågaeller,moder-i frågaeller, getretaget omom

koncernen.inomkoncernen.företag, inom tag,

januari 1999.kraft denträder i 1lagDenna
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Inledningl

de-juni Ii 1995.arbetebörjade sitt1995:09FiBanklagskommittén
Rapporteringsskyldighetdelbetänkandetavlämnadesårcember samma

106.1995:företag SOUfinansiellairevisorerför
uppdragikommitténhar2bilaga1995:86,DirdirektivenEnligt se

framför alltregelverki detändringar styrbehovetutreda somatt av
iverksamhetenverksamhet ävenkreditinstitutsandraochbankers men

ochvärdepappersbolagområdet,finansiellapå det t.ex.institutandra
led-frågoraktuellaocksåingåruppdragetförsäkringsbolag. I omnu

instituten.angivnadekontroll inominternochdelegeringning,
aktiebolagför degällerreglerassociationsrättsligaolikaDelvis som

Kreditmarknadsbolagenområdet.finansielladetinomverksammaär
med undantagaktiebolagslagenreglerasvärdepappersbolagenoch av

lyderförsäkringsbolagenochBankaktiebolagensärregler.för några
bankaktie-regelverk. Förassociationsrättsligasärskildaunderdäremot

delartill överensstäm-bankaktiebolagslagen storagällerbolagen som
såvälförreglernaassociationsrättsligaaktiebolagslagen. Demedmer

ifinns intagnaförsäkringsbolagömsesidigaförsäkringsaktiebolag som
försäk-förreglerinnehåller andraocksåförsäkringsrörelselagen som

ringsbolag.
dethar ärbl.a.kommittén övervägaattDirektiven mo-omattanger
avseendenaktuellaregler iandrahafortsättningsvistiverat även nuatt

aktiebolag.för allmännaförsäkringsbolag änochbankaktiebolagför
huru-uppdragkommitténs övervägaattärpå sättFormulerat annatett

medbl.a.tillfyllestreglernaaktiebolagsrättsliga ärallmännavida de
des-beträffandeföreliggerskyddsintressensärskildadetillhänsyn som

institutstyper.sa
såtillsyftararbete attbedrivsFinansdepartementet ettInom som

och debankaktiebolagslagenisärreglemaavskaffamöjligt asso-långt
Finansdeparte-försäkringsrörelselagen.särreglema iciationsrättsliga
medarbete överkommitténs attönskemåluttryckthar att sementet om

för-ochbankerkontroll föroch interndelegeringledning,reglerna om
resultatenocharbete attmed departementetssamordnassäkringsbolag

Finansdepartementet attvarandra.tillanslutningi avserpresenteras
iremisspåsändasskallpromemoria utiarbetesittpresentera somen

bankaktiebolagslagenföreslåspromemorianfebruari. attImitten av
ibestämmelsernaassociationsrättsliga stortdeochskall upphävas att

skallAktiebolagslagenförsäkringsrörelselagen.skall utmönstrassett ur
Iförsäkringsbolagen.ochbankaktiebolagenförgälladärmed även
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promemorian föreslås vidare de särregleratt alltjämt nödvän-ärsom
diga för bankaktiebolagen skall föras till bankrörelselagenöver medan
de för försäkringsbolagen nödvändiga reglerna skall kvarstå i försäk-
ringsrörelselagen.

Samordningen har lett till kommittén har haftatt begränsad tid till
förfogande för sitt arbete med dessa frågor. Eftersom översynen av
reglerna för sparbanker, medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar
föranleder delvis andra överväganden och eftersom översynen av reg-
lerna för dessa institut inte påkalladär samordningen med departe-av

har kommittén valtmentet i det här betänkandetatt endast behandla
bankaktiebolag och försäkringsbolag.

Aktiebolagskommittén har föreslagit ledningsregler försatt inya
aktiebolagslagen Efter beredning inom Justitiedepartementet har rege-
ringen lämnat förslag i frågor i lagrådsremissf Förslagensamma en
tydliggör styrelsens för klar ansvarsfördelning och välansvar en en
fungerande intern kontroll i allmänna aktiebolag. Försäkringsutred-
ningen har genomfört Över-försäkringslagstiftningen.7översynen av

innefattar flera regler betydelseär i dettasynen sammanhang.som av
Försäkringsutredningens förslag bereds för närvarande inom Finansde-
partementet.

Gemenskapsrätten har betydelse för regelverkenstor verk-styrsom
samheten för banker, försäkringsbolag och övriga institut inom den
finansiella sektorn. Endast i begränsad utsträckning berör gemenskaps-

emellertidrätten frågor ledning och beslutsfattande inom instituten.om
Det finns inte några gemenskapsrättsliga regler hinderutgör ettsom

tillämpning aktiebolagslagensmot ledningsregler för bankaktie-en av
bolag och försäkringsbolag.

5Aktiebolagets organisation, SOU 1995:44.
6Lagrådsremiss den januari22 1998, Aktiebolagets organisation, härefter oftast benämnd
lagrådsremisscn.
7Försäkringsrörelse i förändring SOU 1995:87.
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Utgångspunkter2

aktiebolagslagenlåtaförstarka skälmening talarkommitténs attEnligt
inomaktiebolagsamtligagrunden förassociationsrättsligadenutgöra

lagstift-medförordningennuvarandesektorn. Den attfinansielladen
risker förmedföri sinsvåröverskådlig.bli Dettariskerar turningen att

ochkunderderasför företagen,kostnaderonödigaochrättsosäkerhet
ochrevisorermyndigheter,hosarbetetförsvårarallmänheten. Det t.ex.

frågaockså rätts-lagstiftningen. Detskall tillämpa ärandra omensom
Även lag-ochstyrelseledamöteranställda, motparter.forsäkerhet t.ex.

Översyn omfattandeblirändringarochpåverkas.stiftningsarbetet mer
reglering.med olika Deti flera lagarfinnsreglernabetungandeoch om

ochde olika lagarnamellanuppkommitskillnaderangelägetär att som
motivbärandei dag saknar ut.rensassom

regelverk,enhetligtfördelar medobestridligadet finns ettTrots att
skyddsintres-särskildaförsäkringsområdet vissaochbank-finns det på

bestämmelser.avvikandeaktiebolagslagenfrånmotiverakansomsen
betydelseavgörandeharBankernabankerna.försärskiltgällerDetta en

fåkaniStörningarfinansiella systemeti detstabiliteten systemet.för
tillMed hänsynsamhällsekonomin.helaförkonsekvenserallvarliga

också konsument-samhällsekonominroll i ärväsentligabankernas
framfördetförsäkringsbolagenbanker. För ärstarkt iskyddsintresset

motiverakankonsumentskyddfungerandevälallt intresset ett somav
bestämmelser.avvikandeaktiebolagslagenfrån

vadutformningenfrämsttillgodosesSkyddsintressena avgenom
dele-ledning,gäller frågordetrörelseregler. Närkallasbrukar omsom

associationsrättsligadekontroll dockharinternoch ävengering reg-
tillgodoses.skyddsintressenabetydelse förlerna att

bestämmelserna förassociationsrättsligadeanpassningVid aven
aktiebolagslagen måstetillförsäkringsbolagbankaktiebolag och en av-

enhetligt ochoch intressetskyddsintressenamellan ettskevägning av
avvägningenbörmeningkommitténsregelverk. Enligtöverskådligt

avvikandeaktiebolagslagenfrånkrävs förstarka skälså attgöras att
falldetförsäkringsbolag. Förbankaktiebolag ochgälla förskallregler

i bank-föras inbanksidanskall de påerforderliga såbedömssärregler
försäkringsrörelselagen.ibehållasförsäkringssidanoch pårörelselagen

identifi-idel beståttbetydandehittills tillhar attarbeteKommitténs
iochbankområdetfinns även att utar-skyddsintressende somera

dessatillgodoserför bankernarörelsereglerförslag tillbeta som
Även offentligt såredovisatsintearbetedettaskyddsintressen. ännuom
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ligger det i hög grad till grund för övervägandena i det här betänkandet.
gällerDet i synnerhet kommitténs överväganden rörande särskilda

regler med krav på riskhanteringen i banker. En följd sådana reglerav
krav på bankernaär utarbetaett interna instruktioneratt i syfte att styra

beslutsfattande och intern kontroll. Det kommitténsär uppfattning att
det förslag till rörelseregler i bankrörelselag kommitténen ny som ar-
betar med väsentligt kommer stärka skyddet på detatt finansiella om-
rådet. Genom förslagen till ledningsregleratt för allmänna aktie-nya
bolag samtidigt stärker regleringen ledning, delegering och internav
kontroll i allmänna aktiebolag blir behovet särskilda associations-av
rättsliga regler för banker mindre.

Kommitténs förslag i det här betänkandet bygger till del för-stor
utsättningen kommitténs förslag i övrigtatt kommer genomföras ochatt

förslagen tilläven ändringaratt i aktiebolagslagen genomförs. Under
dessa förutsättningar innebär den föreslagna ordningen förstärkningen

lagregleringen ledning, delegering och intern kontroll i banker.av av
detNär gäller försäkringsområdet har kommittén enligt direktiven

frånutgå Försäkringsutredningensatt uppfattningar i den grundläg-
gande på regleringen försäkringsrörelse. Flera de aktu-synen av av nu
ella reglerna har nyligen varit föremål för Försäkringsut-översyn av
redningen. Eftersom kommitténs reglernaöversyn ledning, dele-av om
gering och intern kontroll inte helhetssyn på försäkrings-ger samma
frågoma Försäkringsutredningen redovisat för fö-ärsom utrymmet att
reslå några förändringar i förhållandestora till deras förslag begränsat.
Det emellertid kommitténsär mening Försäkringsutredningensatt för-
slag bättre förutsättningar för ändamålsenlig ledning, delegeringger en
och intern kontroll i försäkringsbolag Ävennuvarande reglering.än på
försäkringsområdet innebär genomförande förslagen tillett led-av nya
ningsregler för allmänna aktiebolag förbättring regelverket jäm-en av
fört med nuvarande reglering.
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Bankaktiebolag3

Inledning3 1
.

lednings-bankaktiebolagslagensmellanskillnaderbetydandefinnsDet
bankaktiebolagaktiebolagslagen.regler i Imotsvarande ärochregler

beslutsbefogenheterAlla deledningsorganet.endastyrelsen det som
grundarbefattningshavareövrigaochverkställande direktören utövar

bådeaktiebolagslagenEnligtfrån styrelsen.delegation ärdärförsig
med i lagenledningsorgandirektörenverkställandeochstyrelsen an-

betydanderegelverken imellanSkillnadernaansvarsområden. ärgivna
för till-redogörelsekortaremotiverade. Enhistorisktutsträckning

banklagstift-delegation ireglernautvecklingenochkomsten omav
aktiebolagslagstiftningenutvecklingenparallella äroch denningen av

bankaktiebolagslagenmellanskillnadernamotiverad. Eftersomdärför
motiveratkaraktär det vidareprincipiellaktiebolagslagen äroch är av

delegationsreg-avskaffakonsekvensernaanalyslägga attatt aven av
Övriga bankaktiebola-förbedömning.kommitténsgrund förlerna till

omfattandedäremot mindreföranlederbestämmelseravvikandegen
överväganden.

beslutsdelegationReglerna3.2 om

utvecklingtillkomst ochReglemas3.2.1

Äldre banklagstiftning

gäll-banklagarenligt debeslutsfattandeochledningReglerna somom
motsvarandehuvudsak medil900-talets överensstämdebörjande i av

ifrågavarande lagarnadeEnligtaktiebolagslagar.gällanderegler i då
aktie-traditionelladenenda ledningsorganet. Istyrelsen detvar

ledningenföreställningenfrånnämligenutgickbolagsrätten att avman
uppfattningsådanEnligtuppgiftskomplex.enhetligtföretaget är ett en

verkstäl-beslutande ochmellanbefogenhetsfördelningenorganiseras

8 1903 års lagbankaktiebolag,solidariska1903 års lagbankaktiebolagslag,1886 års om
års bankrörelselag.och 1911bankaktiebolagom



22 Bankaktiebolag SOU 1998:27

lande delegation Vare sig i de angivna banklagamaorgan genom ovan
eller i aktiebolagslagarna fanns emellertid några uttryckliga bestämmel-

delegation beslutanderätt från styrelsen. Däremot fanns be-ser om av
stämmelser enligt vilka styrelsen kunde delegera företrädarätten att
banken utåt eller med andra 0rd teckna dess firma till utan-personer- -
för styrelsen.

Regler beslutsdelegation införsom

Det 1924 års bankkommitté föreslog vissa regler be-var attsom om
slutsdelegation skulle föras i 1911 års bankrörelselag. bank-Av
kommitténs betänkande framgår kommittén övervägde möjlighetenatt

lagfästa den redan då i banker allmäntatt förekommande uppdelningen
ledningsfunktionen mellan två styrelse och direktion.av organ, en en
sådanEn uppdelning vilken de olika bolagsorganen fick sitt be-genom

stämda kompetensområde enligt kommittén ägnad "att till förvar gagn
bankens sunda ledning skärpa ansvarskänslan hos de beslutande". Vid

samlad bedömning fann bankkommittén dock inte tillräckliga skälen
ändra på "de allmänna grundsatseratt ... innebära styrelsen iattsom

dess helhet bankens verkställandeär ... å andra sidanattorgan men
styrelsen skall befogenhetäga åt eller flera styrelsens leda-att en av

eller utanför styrelsenmöter stående delegera viss beslutande-personer
rätt."

Bankkommittén fann emellertid formerna för delegationatt be-av
slutanderätt borde regleras uttryckligen i bankrörelselagen för rådaatt
bot på vissa missförhållanden. Det hade, enligt bankkommittén bl.a.
uppmärksammats mycket hadeatt ingåtts ellerstora andraengagemang
viktiga avgöranden träffats styrelsen fått vetskap däromutan att förrän
efteråt. Vidare hade det, enligt kommittén, det gällt klargöranär att an-

för åtgärder vidtagits verkställandesvaret direktören ellersom av annan
direktör understundom visat sig råda oklarheter förgränsernaom ve-
derbörandes befogenhet. Mot bakgrund de angivna förhållandenaav
föreslog bankkommittén dels vissa särskilt viktiga angelägenheteratt
inte fick bli föremål för delegation, dels styrelsen, den önskadeatt om
delegera förvaltningsuppgifter, i instruktion skulle meddela före-en
skrifter de befogenheter följde med uppdraget.om som

Bankkommitténs förslag ledde inte omedelbart till lagstiftning.ny
Efter Kreugerkraschen antalår 1932 tillsattes emellertid banksak-ett
kunniga för utreda behovet lagstiftningatt på bankområdet. Deav ny

9 Rolf Dotevall, skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, 1989, s.
170.
° sou 1927:11 122 ff.s.
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banksakkunniga lämnade år betänkande i de aktuellaettsamma som
hänseendena väsentligen överensstämde med bankkommitténs för-
slag." följande infördesDet året de bankkommittén och de banksak-av
kunniga föreslagna reglerna i bankrörelselag.1911 års

Den efterföljande utvecklingen

allmän aktiebolagslagstiftningen inleddesEn i mittenöversyn av av
Översynen1930-talet i samarbete med övriga nordiska länder. ledde

fram till års aktiebolagslag, vilken trädde ikraft januari1944 den l
ledning aktiebolag fick1948. Reglerna aktiebolagslagenom av genom

principiellt utformning. aktiebolag med minst styrelseleda-I treen ny
skulle det finnas två ledningsorgan, styrelse och verkstäl-möter en en

lande direktör. Enligt aktiebolagslagen skulle verkställande direktören
sköta den löpande förvaltningen aktiebolaget medan skullestyrelsenav

angelägenheter osedvanlig beskaffenhet eller betydelse.avgöra storav
ledningsfunktionen i aktiebolagUppdelningen mellan två in-av organ

till faktiska förhållandenanebar anpassning de i bolagen. Genomen
uppstoduppdelningen ledningsfunktionen den principiella skillnad iav

förhållande alltjämt består.till bankaktiebolag som
Införandet aktiebolagslag föranledde1944 års ånyo översynav en

medbanklagstiftningen. Avsikten bl.a. iöversynen avgöraattav var
i bankrörelselagenvilken utsträckning reglerna kunde till be-anpassas

Översynenaktiebolagslagen.stämmelserna i den resulterade i 1955nya
bankrörelselag. lagenårs den skedde viss anpassningGenom nya en

aktiebolagslagen. dentill ledningsreglerna i I lagen föreskrevs bl.a.nya
verkställandealltid direktör. huvudsak in-styrelsen skulle Iatt utse en

utveckling denebar lagen emellertid för bankaktiebolagen gäl-aven
och beslutsdelegation.lande reglerna ledning Till skillnad från vadom

gällde enligt aktiebolagslagen skulle verkställande direktören intesom
bolagsorgan med i lagen angivna befogenheter endastutgöra utanett

handha förvaltningsuppgifter delegation från styrelsen.på grund av
Verkställande direktören skulle alltid styrelsen och detinomutses om
behövdes kunde dessutom flera verkställande direktörer denIutses.

lagen infördes vidare bestämmelse styrelsensuttrycklignya omen
möjlighet delegera förvaltningsuppgifter till verkställande direktörenatt
eller annan. for-Dessförinnan hade endast begränsningarna ochav

för delegationsrätten till uttryck i lagtexten. Slutligenkommitmerna

sou ff.1932:30 70s.
2 Lag den Zjuni 1933.
3 sou 1952:2, 1955:3, NJA 1955 1-144.prop. ss.
M Westerlind, med 1958, 256 ff.Banklagen den 31 1955 kommentar, s.av mars
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infördes bestämmelse i lagen enligt vilken den erhållit uppdragen som
styrelsen handha viss förvaltningsuppgift, den s.k. delegaten,att in-av

för sitt uppdrag kunde bli skadeståndsskyldig underom ramen samma
förutsättningar styrelseledamot.som en

En aktiebolagslagstiftningen iöversyn slutet 1960-talet ochny av av
början 1970-talet resulterade i den gällande aktiebolagslagenännuav
från 1975. lagenDen innebar inte några genomgripande föränd-nya
ringar ledningsreglerna. Reglerna styrelsens och verkställandeav om
direktörens befogenheter och skyldigheter blev kortfattade iänmer
1944 års aktiebolagslag. förarbetenaAv framgår emellertid någonatt
förändring i avsågs.sak inte

Med anledning den aktiebolagslagen påbörjades under andraav nya
Översynenhälften 1970-talet banklagstiftningen.översynav en av re-

sulterade i banklagar trädde i kraft den januaril 1988. denInya som
bankrörelselagen infördes bl.a. bestämmelsernya som var gemen-

för de olika bankinstituten. De associationsrättsliga reglerna församma
bankaktiebolagen fördes till bankaktiebolagslag.över Denen ny nya
bankaktiebolagslagen innebar endast förändringar reglernasmärre av

ledning och beslutsdelegation, vilka ansågs motiverade hänsynom av
till intresset god intern kontroll i bankaktiebolag. viktigasteDenav en
förändringen den tidigare uppräkningen särskilt viktigaatt ären-var av
den inte fick bli föremål för delegation generell regelersattessom av en
enligt vilken styrelsen inte får delegera ärenden principiell beskaf-av
fenhet eller i övrigt vikt. Vidare kom begreppetstörre delegat tillav
direkt uttryck i lagtexten.

3.2.2 Gällande rätt

Av redogörelsen i det föregående avsnittet framgår reglerna be-att om
slutsdelegation i bankaktiebolagslagen och aktiebolagslagen skiljer sig i
två viktiga avseenden. bankaktiebolagI styrelsen det enda lednings-är

medan i allmänna aktiebolag både styrelsen och verkställandeorganet,
direktören ledningsorgan med i lagen angivnaär ansvarsområden.
Samtidigt har styrelsen i bankaktiebolag lagstöd för delegera vis-ett att

beslut till verkställande direktören eller Aktiebolagslagensa annan.
innehåller inte några uttryckliga bestämmelser delegation för-om av
valtningsuppgifter från styrelsen eller verkställande direktören. Därmed

det inte det inte skulle tillåtetär med delegation ochsagt att vara av
naturliga skäl det vanligt förekommande i aktiebolagär större att sty-

5 Prop. 1975:103 367 ff.s.
6 sou 1984:27 217 ff.s.
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verkställande direktören delegerar förvaltningsuppgifter tillrelsen eller
styrelsen i bankaktiebolagandra. väsentlig skillnad dockEn är ettatt

skadeståndsansvar för uppdragsta-delegera med i lagen angivetkan ett
i lagen benämnd delegat har inomUppdragstagaren ramengaren. --

gäller för styrelse-skadeståndsskyldighetför sitt uppdrag somsamma
avskaffa delegationsreglema dis-ledamot. konsekvensernaInnan attav

gällande bestämmelsernalämpligt kort redovisa dekuteras detär att nu
bakgrund kommitténsbankaktiebolagslagen.delegation i Mot avom
redovisa vad gäller iskäl därefter kortuppdrag finns det också att som

och regeringens förslagenligt aktiebolagslagenmotsvarande hänseende
till ledningsregler.nya

för förvalt-styrelsenbankaktiebolagslagenEnligt svarar ensam
kan emellertidangelägenheter. Styrelsenbankaktiebolagsningen ettav

verkställande direktören ellerförvaltningsuppgifter tilldelegera annan
i lagen benämndbankaktiebolagslagen. Uppdragstagarenkap. 6 §7 är

verkställande direktörer kanflerabör anmärkasdelegat. Det utses.att
visst områdesärskilda ledningsorgan förfår ske tillDelegation även

kontorsstyrelse.flera bankkontoreller för ellerregionstyrelse ett
fastställs för i sänder, med-instruktion, årskall iStyrelsen ettsomen

verkställandeskall tillkommabefogenheterdela föreskrifter de somom
kreditgivning skalluppdragetandra delegater. Omdirektören och avser

instruk-fastställas. avskriftkreditgivningen Engrunderna föräven av
kan enligt kap.Finansinspektionen. Delegater 5sändas tilltionen skall

skadeståndsskyldiga bankaktiebolagetbankrörelselagen bli gentemot
förutsättningar styrelseledamötema.eller tredje under samma somman

angelägenheter får föremål för dele-inte blii vissaBeslutanderätten
delegerabankaktiebolagslagen. Styrelsen får integation 7 kap. 7 §

beskaffenhet Styrelsenprincipiell eller vikt.ärenden störreär avsom
styrelseleda-beviljande kredit tilldelegera frågorfår inte heller om av

aktieägare eller vissabefattningshavare banken,ihögre störremöter,
får delegation frågorjuridiskafysiska och Vidareandra avpersoner.

endast enligtbanken skekredit till övriga anställda ibeviljandeom av
Finansinspektionen meddelar.föreskrifter som

direk-verkställandeochaktiebolagslagen styrelsenEnligt svarar
Verkställande direktörenförvaltning.för bolagetstören gemensamt

Medaktiebolagslagen.kap. 6handhar den löpande förvaltningen 8 §
omfattningenhänsyn tillinte meddetta uttryck alla åtgärderavses som

beskaffenhet ellerosedvanligbolagets verksamhetoch ärarten avavav
styrelsen. OmSistnämnda skall beslutasbetydelse. åtgärder sty-stor av

olägenhet för bolaget fårväsentligkan avvaktasrelsens beslut inte utan
sådantbesluta dessa frågor.i Iemellertid verkställande direktören även

åtgärden.möjligt underrättasfall styrelsenskall så snart omsom
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Regeringen har i lagrådsremiss föreslagit ledningsreglema iatten
aktiebolagslagen skall kompletteras med ytterligare bestämmelser som

avsedda åstadkomma tydligareär ansvarsfördelningatt i aktiebolag,en
vilket kan betydelse vid delegation förvaltningsuppgifter. Devara av av
föreslagna reglerna innebär inte någon grundläggande förändring av
ledningsreglema i aktiebolagslagen har karaktären för-utan snarare av
tydliganden ledningsorganens och i synnerhet styrelsens skyldig-av - -
heter. Till börja med har föreslagits styrelsen i instruktioneratt skallatt
bestämma arbetsfördelningen mellan styrelsen, å sidan, och verk-ena
ställande direktören och andra styrelsen inrättar, å andra si-organ som
dan. Enligt förslaget skall vidare styrelsen årligen fastställa arbets-en
ordning för sitt arbete vilken bl.a. arbetsfördelningen mellan leda-av

skall framgå. bestämmelseEnmöterna skall dessutom införas enligt
vilken styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att
styrelsen fullgör de ovannämnda uppgiftema.

3.2.3 Konsekvenser avskaffa reglernaattav om
beslutsdelegation

3.2.3.1 Beslutsfattande och delegationsmöjligheter

Inledning

bankaktiebolagslagenl finns uttryckliga regler styrelsens rätt attom
delegera förvaltningsuppgifter och för delegationsmöjlighe-ramarna

I aktiebolagslagen finns däremot inte någratema uttryckliga be-m.m.
stämmelser delegation. Frågan vilka konsekvenser för besluts-ärom
fattande och delegationsmöjligheter avskaffande de särskildaettsom av
reglerna beslutsdelegation i bankaktiebolagslagen ochom en anpass-
ning till de regler gäller för aktiebolag i allmänhet kan få för bank-som
aktiebolag. Av särskilt intresse härvid konsekvenserna verk-är attav
ställande direktörens ställning blir starkare och de uttryckliga be-att
gränsningarna delegationsmöjligheterna avskaffas.av

Verkställande direktörens ställning

viktigasteDen skillnaden mellan bankaktiebolagslagens och aktiebo-
lagslagens regler ledning verkställande direktören enligtär aktie-attom

7 Lagrâdsremissen, 8 kap. och5 14 §§, 12 och 14.ss.
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bolagslagen bolagsorgan befogenhetermed vissa angivna medanär ett
så inte fallet enligt bankaktiebolagslagen. Styrelsen i bankaktiebolagär

för bolagets organisation och har möjlighet bestämma hurattsvarar
fördelas mellanansvarsfördelningen och beslutanderätten skall styrel-

befattningsha-verkställande direktören, andra ledningsorgan ochsen,
vare.

enligt aktiebolagslagen överordnad verkställande direk-Styrelsen är
välja besluta i verkställande direktörens ställe elleroch kantören att

verkställande direktören anvisningar och föreskriftermeddela som
löpande för-denne skyldig följa. Styrelsens ingripa i denrättär att att

förarbetena tillvaltningen emellertid inte obegränsad. Av 1944 årsär
uppenbarligen skulle strida lagstift-aktiebolagslag framgår "det motatt

direktör behållaningens verkställandegrunder såsomatt en person,
underkastas väsentliga be-Förvaltningsrätt styrelsen sålegalavars av

längre kan ställninggränsningar, han i realiteten ägaatt anses av
direktörverkställande

styrelsen i allmänna aktiebolag kan be-viktig frågaEn ävenär om
förvaltningsuppgifter, hänförliga till löpande förvalt-denstämma att

befattningshavare verkstäl-ningen skall någon änavgöras annanav
i vilka verkställande direktö-eller kollektivalande direktören organav

frågaledamöter. Något klart på dennaingår fleraav svarren som en
kommitténs uppfattning sig princi-ñnna. Enligtstår inte göratt samma

igällande i fråga styrelsens beslutapiella synpunkter rätt attsom om
Styrelsen torde således ha möjligheterverkställande ställe.

löpandehör till den förvaltningen skallförordna vissa frågoratt att som
verkställande ellerbefattningshavare direktörenänavgöras avav annan

ingår.verkställande direktörenkollektivt i vilket Var gränsenett organ
bestämma arbetsfördelninggår för styrelsens möjligheter att en av an-

givet svårt emellertid klartDetslag säga. ärär, nämnts, att attsom
föralltid skall huvudansvaret den lö-verkställande direktören ha kvar

pande förvaltningen.
bankaktiebolagslagentill styrelsens ställning enligtMed hänsyn

ingripa i den löp-finns för styrelsens möjligheterinte någon gräns att
Styrelsen torde såledesande förvaltningen bankaktiebolag.ett varaav

hänförliga till den löpandeoförhindrad besluta i alla angelägenheteratt
befattningshavareförvaltningen eller bestämma någon änatt att annan

ifrågavarande angelägenhe-verkställande direktören skall deavgöra

s organisation, 1988, 79. EnligtAktiebolagetsSOU 1941:9 321 Se Taxell,även s.s.
anvisningarförvaltningen direkt ellerTaxell får styrelsens ingrepp i den löpande genom-

löpandeuppgifter inom denomfattningen verkställande direktörensinte ha den att-
företagsledare begränsas.förvaltningen och därmed ställningen egentlig avsevärtsom

g organisation, 1988, 81-82.Se häremot Taxell, Aktiebolagets ss.



28 Bankaktiebolag SOU 1998:27

Mot bakgrund verkställande direktören enligt kap.7 4 §tema. attav
bankaktiebolagslagen skall för "under styrelsens inseende ledautses att
verksamheten i banken" skulle emellertid arbetsfördelning inne-en som
bär verkställande direktören berövades alla sina befogenheter iatt även
bankaktiebolag framstå anmärkningsvärd och lagensi strid medsom
syfte. har emellertid föremålFrågan inte varit för diskussion inågon
lagens förarbeten eller, såvitt kommittén kunnat finna, i doktrinen.

lämnade redogörelsen tyder på de legalaDen skillnaderna mellanatt
verkställande direktörens ställning i bankaktiebolag och i allmänna ak-
tiebolag betydande. Kommittén har dock funnit skillnaderna detiär att
praktiska arbetet små, varför konsekvenserna verkställandeär attav ge
direktören i bankaktiebolag ställning i allmänna aktiebolagsamma som
sannolikt heller inte skulle bli stora.

flertalet bankaktiebolagen erhåller verkställande di-I de störreav
rektören delegation styrelsen i praktiken huvudansvaret förgenom av

löpande förvaltningen.de uppgifter hör till den det gäller vissaNärsom
frågor, exempelvis kreditgivning, kan emellertid avvikande arbets-en
fördelning förekomma. ovanligt verkställande direktörenDet är att en-

beslutar kreditfrågor. vanligare han deltar i kol-i Det någotär attsam
lektivt under styrelsenivå eller i egenskap styrelseledamot. Enorgan av

tillsådan arbetsfördelning i någon eller några angelägenheter hörsom
inte strida led-den löpande förvaltningen torde aktiebolagslagensmot

ningsregler.
Både i allmänna aktiebolag och i bankaktiebolag torde det vara van-

verkställande direktören delegerar vidare för-ligt förekommande att
Verkställande direktörens ställning bolagsor-valtningsuppgifter. som

enligt aktiebolagslagen honom självständig beslutarätt attgan ger en
och därmed delegera uppgifter in-den löpande förvaltningen ävenom
direktören i kan idensamma. Verkställande bankaktiebolagettom

efter bemyndiganden tillstånd frånprincip endast delegera vidare eller
styrelsen. praktiken torde dock verkställande direktören delegeraI

bemyndigande. tordevidare uppgifter uttryckligtnågot Detta ut-utan
skall lösa sina uppgifterförutsättning för han kunna pågöra ettatten

tillfredsställande sätt.
Enligt aktiebolagslagen får styrelsen endast verk-8 kap. §3 utse en

i bankaktiebolag har enligt kap.ställande direktör. Styrelsen 7
bankaktiebolagslagen möjlighet förordna flera verkställande di-4 § att

rektörer. sker skall styrelsen i skriftlig instruktion hur led-Om så ange
ningen bankens verksamhet skall fördelas mellan dem. Bestämmel-av

infördesflera verkställande direktörer ursprungligenom genomsen
motiven framgår viktigt för1955 års bankrörelselag. skälAv ett attatt

2° sou 1984:27 218.s.
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bankaktiebolagen vid dendeinföra bestämmelsen störreatt ettvar av
bankendirektörer. ifrågavarandeverkställande Dentiden hade flera

har små-verkställande direktörer såflerabanker hadeoch andra som
ordningen.denningom övergett

delegationsmojligheternaBegränsningar av

uttryckligen begränsarbestämmelserbankaktiebolagslagen finnsI som
fårbankaktiebolagslagenEnligt kap. §delegationsrätt. 7 7styrelsens

delsvikt,beskaffenhet eller i övrigtprincipiell störredels ärenden avav
i bank-befattningshavarekredit till högabeviljandevissa beslut avom

motsvarande be-finns inte någonaktiebolagslageninte delegeras. Ien
styrelsens delegationsrätt.begränsarstämmelse som

styrelsenviktochprincipiell beskaffenhetärenden störreDe somav
enligt ak-angelägenheterprincip deiinte får delegera motsvarar som
nämligenförvaltning,styrelsensförbehållnatiebolagslagen är

bolagetsochomfattningentillmed hänsyn"åtgärder arten avsom
betydelse"eller Närbeskaffenhetosedvanligverksamhet storär av

beslut-delegerastyrelse kanaktiebolagshuruvidagäller frågandet ett
råderdirektörentill verkställandeangelägenheteri sådanaanderätten

verkstäl-doktrinen. dockbörDetinomdelade meningar nämnas att
harstadgande i aktiebolagslagenuttryckligt rättenligtdirektörenlande

kan avvaktasstyrelsens beslutfrågori sådanasjälv beslutaatt om
verksamhet."bolagetsolägenhet förväsentligutan

delegationsrättbankstyrelsesbegränsningen närsärskildaDen enav
naturliga skäljävskrediter saknars.k.gäller beslut motsvar-det avom

kompliceradrelativtBestämmelsenaktiebolagslagen.ighet i ärsom

2 159.sou 1952:2 s.
n aktiebolagslagen.8 kap. 6 §
23 2261989,verkställande direktör,ochför styrelseledamotskadeståndsansvarDotevall, s.

associationsrätt iNial, Svenskochorganisation, 1988, 77AktiebolagetsTaxell, s.
aktiebolagslagen angivenvarje iDotevallupplagan, 1995, 122.huvuddrag, 6:e atts. menar

uppfattningendenTaxellför delegation.bli föremål attförvaltningsuppgift kan är av
fall fatta beslut i deenskildadirektören iverkställandebemyndigastyrelsen kan att

delegerainte kanhuvudstyrelsenärendena. Nialifrågavarande tagetöverattanser
verkstäl-kan styrelsenifrågavarande angelägenheterna.Däremotbeslutanderätten i de ge

mycketdet gällerså styrelsenbestämmanderätt, storviss närlande direktören attt.ex. en
prisgränserinom vissaförhandla ochdirektören avgöraverkställandeaffär uppdrar att

och andra villkor.
24 Lagberedningensyttrandelagrådet i sittObserveraaktiebolagslagen. över8 kap. 6 § att

uttrycklignågonverkställande direktören,ansågaktiebolagslagtill års utanförslag 1944 att
brådskandevidtaga åtgärdskyldigheträttighet och naturhade bådebestämmelse, att omav

verksamhet hann inhämtas,synnerligt för bolagetsuppfattning intestyrelsens utan men
38-39.SOU 1942:47, ss.

2 l80l79
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innebär i princip styrelsen inte får delegera beslut beviljandeatt om av
kredit till höga befattningshavare i banken m.fl. delegationsamt att av
beslut beviljande krediter till lägre befattningshavare ochom av an-
ställda endast får ske enligt föreskrifter Finansinspektionen med-som
delar.

3.2.3.2 Konsekvenser för ansvarsfördelningen och
skadeståndsansvarets omfattning

Inledning

Med i vidsträckt bemärkelse skyldighet till vissatt attansvar avses se
verksamhet fungerar och konsekvenserna inteså sker. Iatt ta om en

begränsad juridisk mening med dels för brott,mer avses ansvar ansvar
straffansvar, dels skyldighet ersättning för uppkommen skadaatt utge
eller, med andra ord, skadeståndsansvar. framställningDenna behand-
lar skadeståndsansvaret och bestämt de särskilda skadestånds-närmare
rättsliga bestämmelser återfinns i aktiebolagslagen och bankaktie-som
bolagslagen.

styrelseledamotEn eller verkställande direktör i allmänt aktie-ett
bolag uppsåtligen eller oaktsamhet skadar bolaget då han full-som av

sitt uppdrag kan enligt reglerna i kap. aktiebolagslagen15 bligör ska-
deståndsskyldig i förhållande till bolaget. styrelseledamöterFör i bank-
aktiebolag finns bestämmelser motsvarande innebörd i kap. bank-5av
rörelselagen. bankaktiebolagl omfattar skadeståndsskyldigheten även
delegater. Verkställande direktörens skadeståndsansvar följer hanattav
alltid styrelseledamot delegat.ochär

angivna befattningshavarnaDe i allmänna aktiebolag och bankak-
tiebolag kan i viss utsträckning bli skadeståndsskyldiga i förhål-även
lande till aktieägare och utomstående. Betydelsen den ifrågavarandeav
skadeståndsskyldigheten dock begränsad. deI flesta fallen torde detär
för skadelidande tredje förmånligt framställa ersätt-attman vara mer
ninganspråk arbetsgivaren med stöd dennes för arbetsta-mot av ansvar

vållande enligt 3 kap. skadeståndslagen.1 § framställ-Dennagarens
ning enbart det interna skadeståndsansvaret i allmänna aktiebolagavser
respektive bankaktiebolag.

Frågan vilken betydelse avskaffande reglerna ledningär ett av om
delegationoch enligt bankaktiebolagslagen och anpassning tillen reg-

lerna ledning aktiebolag i allmänhet får för ansvarsfördelningenom av
och skadeståndsansvarets omfattning.

25SOU 1952:2 159, SOU 1984:27 230 och 1986/87212,Bankrörelselag, 301.s. s. prop. s.
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Ansvarsfördelningen

enligt aktiebo-Verkställande direktörens ställning bolagsorgansom
för ansvarsfördel-lagslagen de principiella utgångspunktemagör att

skiljer sig all-i allmänna aktiebolag och bankaktiebolag åt. Iningen
fördelat styrelsens ledamöter ochaktiebolag mellanärmänna ansvaret

enligt organisationsmönster. Styrelsenverkställande direktören lagens
medanden s.k. överordnade förvaltningenför skada inomansvarar

för den löpande för-direktören har motsvarandeverkställande ansvar
för för-styrelsen i principbankaktiebolagvaltningen. I ensamansvarar

blir därförangelägenheter och dess ledamötervaltningen bolagetsav
för-fel ochskadeståndsskyldiga för den skada uppkommersom genom

verkställande direktören i bank-vid förvaltningen. Eftersomsummelser
kan han bli ansvarig på denaktiebolag alltid styrelseledamotär grun-

den.
respektivebankaktiebolagarbetsfördelningen inomfaktiskaDen ett

styrelsen kan exempel-aktiebolag påverkarallmänt Inomansvaret.ett
harbereda vissa ärenden defå i uppgiftvis några ledamöter att som

sig åt, vilket medför derasi eller tidspecialkunskaper ägna attatt an-
styrelseledamöters.övriga kanförhållande till Ansvaretskärps isvar

förvaltningsuppgifter.delegation olika Envidare påverkas avgenom
avseenden.förvaltningsuppgifter får betydelse i två Fördelegation av
delegerandereduktion för detförsta innebär dendet ansvaret or-aven

delegationen för deninnebär ökatoch för det andra ettganet, ansvar
uppgifterna. delegerande därefter till-den återstårerhåller För ettsom

de delegerade uppgifterna blirtillseskyldighet attattsynsansvar en-
genomförda det sätt avsetts.som

bankaktiebolag har- delega-på grundVerkställande direktören i av
arbetsuppgifterhuvudsak verkstäl-ition från styrelsen samma som-

Även arbets-allmänna aktiebolag. övrigtlande direktören i i motsvarar
gäller i jämförbarabankaktiebolag vadfördelningen i väsentligen som

framgår den faktiskaaktiebolag. den föregående redogörelsenAv ar-
möjligtbetydelse för skadeståndsansvaret.betsfördelningens Det är att

bankaktiebolag i praktikenansvarsfördelningen i aktiebolag respektive
inte skiljer sig åt i någon utsträckning.större

i det enskildafastställa befattningshavareskunnaFör att en ansvar
Enligtbetydelse det finns interna instruktioner. 7fallet detär stor attav

skall styrelsen i årligkap. tredje stycket bankaktiebolagslagen6 § en
föreskrifterFinansinspektionen, meddelainstruktion, översänds tillsom

26Taxell, Bolagsledningens 1988, 38ansvar, s.
27 styrelseledamot verkställande direktör, 1989, 227Dotevall, Skadeståndsansvarför och s.
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de befogenheter skall tillkomma verkställande direktören ochom som
andra delegater i banken. delegationenAvser bevilja kredit skallrätt att
grunderna för kreditgivningen Det finns inte någon motsvarandeanges.
bestämmelse i aktiebolagslagen. Den uttryckliga bestämmelsen i ban-
kaktiebolagslagen i förening med Finansinspektionens tillsyn har fått
till följd ansvarsfördelningen inom bankaktiebolag oftaatt tydligareär

i allmänna aktiebolag.än
Regeringen har föreslagit vissa bestämmelser avseddaär gö-attsom
ansvarsfördelningen inom aktiebolag tydligare. Genom de före-ra

slagna bestämmelserna åläggs styrelsen skyldighet in-atten genom
struktioner utforma bolagets organisation så arbetsfördelningenatt är
klar dels mellan styrelsens ledamöter, dels mellan styrelsen, styrelsens
arbetsutskott, verkställande direktören, divisionsstyrelsema och de öv-
riga ingår i organisationen. föreslagnaDe bestämmelsernaorgan som
har delvis innebörd kap.7 6 § tredje stycket bankaktiebo-samma som
lagslagen inte lika långtgående.är Bestämmelserna kräver enligtmen
ordalydelsen inte instruktioner fastställs för enskilda beslutsfattare,att
förutom styrelseledamöter och verkställande direktör, eller instruk-att
tioner fastställs årligen. kap.7 6 § tredje stycket bankaktiebolagslagen
innehåller också särskilda krav på utformningen kreditinstruktionerav
vilka naturliga skäl saknar motsvarighet i regeringens förslag.av

Skadeståndsansvarets omfattning

bankaktiebolagI omfattas inte bara ledningen de s.k delegat-ävenutan
skadeståndsreglema i kap. bankrörelselagen.5 delegatEnerna av som

inom för sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhet skadarramen av
bankaktiebolaget kan således bli skadeståndsskyldig. delegatEn som
samtidigt arbetstagare i banken omfattas emellertidär också reglernaav

begränsat skadeståndsansvar för arbetstagare i kap.ett 4 l skade-§om
ståndslagen. Gränsdragningen mellan de handlingar delegatsom en
utfört i denna egenskap och i egenskap arbetstagare skulle kunnaav
föranleda tillämpningssvårigheter. Frågan inte ha i dom-prövatssynes
stolarna. därförDet svårt uttala sigär eventuella tillämpnings-att om
svårigheter.

konsekvensEn avskaffa reglerna beslutsdelegation i bank-attav om
aktiebolag blir det särskilda skadeståndsansvaret för delegater för-att
svinner. deFör arbetstagare får i uppdrag besluta i förvalt-attsom
ningsangelägenheter kan därefter endast det begränsade skadestånds-

23Lagrådsremissen s kap. 3 och 5 §§, 12, 67-71, 193-195 och 196-198. Se souävenss.,1995:44, 41-42, 245 och 273-276.ss.
29sou 1995:44, 245.s.
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bli aktuellt.skadeståndslagen Deenligtför arbetstagareansvaret perso-
arbetstagarebolagsledningenuppdragerhåller attutan varaavner som

för sysslo-skadeståndsansvaretomfattandedock detomfattas merav
denskadeståndsskyldig förblirsysslomanuppdragstagare. Enmän

huvudmannenförorsakareller försummelsefelskada han genomsom
handelsbalken.18 kap. 4 §

bedömningKommitténs3.2.4

beslutsdelegation imellan reglernaprincipiella skillnaderfinnsDet om
aktiebolagslagen.ledningsreglerna i Denochbankaktiebolagslagen

enligtolika ställningdirektörensverkställandeskillnadenviktigaste är
Bankaktiebolags-aktiebolagslagen.respektivebankaktiebolagslagen

de-styrelsensbestämmelseruttryckligadessutominnehållerlagen om
de-begränsningarbeslutsdelegation ochformerna förlegationsrätt, av

aktiebolagslagen.imotsvarighetsaknarlegationsmöjlighetema som
med hänsynfinns starka skäl,huruvida detbedömaKommittén har att

behålla alla särreglerskyddsintressena,gällandetill för bankerde att
eller några.

ställningdirektörensVerkställande3.2.4.1

bankaktiebolagdirektören iVerkställandeKommitténs förslag:
Endast verk-i allmänna aktiebolag.ställningskall ha ensomsamma

Verkställandei bankaktiebolag.skall kunnaställande direktör utses
skall inominte behövaställföreträdareoch dennesdirektören utses

styrelsen.

aktiebolagslagen uppkomochbankaktiebolagslagenSkillnaden mellan
verk-styrelse ochmellanledningsfunktionenuppdelningen avgenom

kvarstod grundpåaktiebolagslag ochårsställande direktör i 1944 av
aktiebolagslagen.tillanpassadesbanklagama inteefterföljandedeatt

verkställandestyrelse ochmellanledningsfunktionenuppdelningEn av
ända-faktiska ochbankerstillolämplig med hänsyndirektör ansågs

lednings-uppdelningVidare ansågsorganisation.målsenliga aven
kontrollen. Frå-internatill försämring denfunktionen kunna leda aven

organisation, intressetbankaktiebolagensmed hänsyn tilldetärgan om
övrigt finnseller ikontroll bankaktiebolagivälfungerande internav en
direktörensverkställandebeträffandesärreglemaskäl behållastarka att

ställning.
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Verkställande direktörens ställning i bankaktiebolag och allmänna
aktiebolag bygger olikapå principer de praktiska skillnaderna ärmen
små. Styrelsens delegation förvaltningsuppgifter till verkställandeav
direktören och andra befattningshavare medför befogenhets- ochen
ansvarsfördelning i utsträckning med vadstor överensstämmersom

fallet i allmänna aktiebolag.är Flertalet de bankaktiebo-störresom av
lagen har redan i dag ledningsorganisationer förenliga med ak-ärsom
tiebolagslagens ledningsregler. Styrelsen har vid tillämpningäven av
aktiebolagslagen möjligheter utforma för det enskilda bankaktie-att en
bolaget lämplig organisation. På grund det anförda kommitténgörav
den bedömningen det inte föreligger några praktiska problematt att
tillämpa aktiebolagslagens regler verkställande direktör.om

förarbetenaI till bankaktiebolagslagen avvisades tanken göraatt
verkställande direktören till bolagsorgan med hänvisning till sä-att en
dan ordning skulle innebära försämring den interna kontrollen ien av
bankaktiebolag. Enligt kommitténs mening behöver inteså fallet.vara

internaDen kontrollen kan mycket väl organiseras effektivt sättett
med verkställande direktören huvudansvarig för den löpandeävensom
kontrollen andra kontrollmekanismer finns. Genom tillämpningenom

de aktiebolagsrättsliga reglerna ökar styrelsens betydelse till-av som
synsorgan.

Regeringen har i sitt förslag till regler ledning aktiebolagnya om av
valt ytterligare understryka styrelsens tillsynsfunktionatt och föransvar

tillfredsställande intern kontroll. Enligt den gällande lydelsenen nu av
8 kap. aktiebolagslagen skall styrelsen till organisationen beträf-attse
fande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar tillfredsstäl-en
lande kontroll. Regeringen har föreslagit i lagen dessutomatt attanges
styrelsen skyldig till bolagetsär organisation utformad såatt att är attse

bolagets ekonomiska förhållandenäven i övrigt kontrolleras på be-ett
tryggande Regeringen har vidare föreslagitsätt. bestämmelseatt en
införs enligt vilken styrelsen skyldig fortlöpande bedöma bolagetsär att
ekonomiska situation meddela anvisningar för och hur sådanasamt när
uppgifter behövs för styrelsens bedömning skall samlas ochsom

till styrelsen. föreslagnaDe bestämmelserna kommer,rapporteras för-
de genomförs, innebära betydelsefull förstärkningutsatt att att en av

regelverket avseende den interna kontrollen i allmänna aktiebolag.
Även i förhållande till nuvarande regelverk avseende den interna kon-
trollen i bankaktiebolag innebär de föreslagna reglerna förstärk-en
ning.

Praktiska överväganden talar med avsevärd styrka för att samma
regler skall gälla för bankaktiebolag för allmänna aktiebolag. Någ-som

30Lagrådsremissen, kap.8 3 § andra stycket och 4 l2.s.
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till intressethänsynföreligger inte heller medavgörande hinder avra
kontroll ifungerande internorganisation eller väländamålsenlig enen

den gäl-kommitténSammanfattningsvis finnerbankaktiebolag. att nu
Verkstäl-avskaffas.bankaktiebolagslagen börordningen enligtlande

bolagsorgani bankaktiebolagbör såledeslande direktören även ettvara
förvaltningen.för den löpandemed ansvar

med-bolagsorgandirektören blirverkställandeförhållandetDet att
ställ-direktörensbeträffande verkställandesärreglerövrigaför inte att
före-starka skälavskaffas. Endastbehöverning i bankaktiebolag om

särskilda skyddsintres-bankaktiebolagenförtill deligger med hänsyn
särregleremellertidbör övervägas.sena

får finnas iverkställande direktörerfleraBestämmelsen attom
förhål-1950-taletinfördesdenmotiveradesbankaktiebolag när av

bankaktiebolagbankaktiebolagen. Dedeilandena störreett somav
övergivit densedermeradirektörer harverkställandefleratidigare hade

skäli övrigt finnsdet inte helleroch dåbakgrund häravordningen. Mot
fåbankaktiebolagsärregeln bör det iifrågavarandebehålla den ävenatt

direktör.verkställandefinnas endast en
ställ-direktören och dennesverkställandeBestämmelsen attom
derasstyrelsen har motiveratsinomskallföreträdare alltid attutses av

sida. Ef-delegation från styrelsenssig pågrundabefogenheter ansetts
till uttryck iskall kommabefogenhetemaföreslårkommittén atttersom

relevanta.för bestämmelsen inte längreskälenursprungligadelagen är
behållaskäldet finns några andrahellerKommittén inte attattanser

dettaaktiebolagslagens regler idärförföreslårKommitténsärregeln. att
bankaktiebolag.förskall tillämpashänseende även

delegationsrättStyrelsens3.2.4.2

styrel-bestämmelsenuttryckligaförslag: DenKommitténs attom
i lagenuppdragstagare,till särskildabeslutanderättfår delegerasen

försvinnerhäravkonsekvensavskaffas.benämnda delegater, Som en
jävsbestämmelsema för delega-särskilda skadestånds- ochdeäven

ter.

fårbankaktiebolagslagenandra styckenaförsta ochEnligt kap. 6 §7
och andradirektörenverkställandebeslutanderätt tilldelegerastyrelsen

Även skulleblir bolagsorganverkställande direktörendelegater. om
för bank-tänkaskunnabeslutsdelegationbestämmelsersärskilda om

iha särreglerskältillräckligadet finnsaktiebolag. Frågan attär om
detta avseende.
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förhållandetDet de uttryckliga bestämmelserna styrelsensatt om
delegationsrätt avskaffas innebär, inte något hinder förnämnts,som
styrelsen och verkställande direktören delegera beslutanderätt. Av-att
skaffandet bestämmelserna innebär den särskilda skadestånds-attav
skyldigheten för delegater enligt kap. bankrörelselagen5 kommer att
upphöra. Avskaffandet själva delegatbegreppet får betydelse förav
andra ledningsregler delegationsreglema och för reglerän även som
inte har omedelbart samband med reglerna ledning bankaktie-om av
bolag. Bestämmelsen jäv i kap. bankaktiebolagslagen,7 14 § iom som
dag omfattar styrelseledamöter, delegater och särskilda firmatecknare
kommer vid anpassning till aktiebolagsrättsliga regler gälla föratten
styrelseledamöter, verkställande direktör och särskilda firmatecknare.

Huvudsyftet kommitténsmed förslag i så utsträckningär att stor
möjligt låta enhetliga associationsrättsliga regler olikagälla försom

aktiebolag. Endast starka skäl föreligger med hänsyn till detyper av om
tidigare angivna skyddsintressena bör särregler Detövervägas. sär-
skilda skadeståndsansvaret för delegater inte ha blivit föremål försynes

Ävennågon tillämpning i domstolarna. skadeståndsansvaret kan haom
haft preventiv effekt, torde delegatbestämmelsema inte ha någonen

betydelse föravgörande den interna kontrollen i bankaktiebolag. Det
förhållandet befattningshavare riskerar förlora sitt arbete elleratt atten
misslyckas i karriären torde minst lika starka incitament fattautgöra att
korrekta och välunderbyggda beslut. Vid avvägning mellan deen ovan
redovisade intressena kommittén det inte finns tillräckliga skälattanser

behålla uttryckliga bestämmelser styrelsens delegationsrätt. Tillatt om
följd härav avskaffas också den särskilda jävsbestämmelsen för dele-

och det särskilda skadeståndsansvaret för dessa.gater
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Övriga beslutsdelegationregler3.2.4.3 om

föreslagna bestämmelsenregeringenKommitténs förslag: Den av
in-aktiebolag skall skyldigstyrelsen i allmänna upprättaattatt vara

avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen,instruktionerterna
styrelsen inrättaroch övrigaverkställande direktören som er-organ

rörelseregler blir lag, be-kommitténs förslag tilltill desssätter, att
bank-tredje stycketinstruktioner i kap. 6 §stämmelsen interna 7om

förslagkommitténs kommandeaktiebolagslagen. Förutsatt att gen-
i detta hänse-särregel för bankaktiebolagbehövs inte någonomförs

ende.
delegera särskilt viktigaförbudet för styrelsenuttryckligaDet att

delegeragäller förbudet för styrelsenavskaffas.beslut Detsamma att
bankrör-i kap. §de 2 17kreditbeslut rörande personer som anges

kredit-möjligheterna delegerabegränsningarnaelselagen och attav
bankaktiebolaget.och delegater ianställdabeslut rörande övriga

formernabeslutsdelegationbestämmelsernaursprungligaDe angavom
styrelsens dele-och begränsningarbeslutsdelegationför styrelsens av

bankrörelse-detta slag infördes iBestämmelsergationsmöjligheter. av
till efterföljande banklag-förts dedärefterlagen år och har1933 över

i kap.Bestämmelserna återfinns i dag 6 §7med vissa ändringar.arna
i kap. bankaktiebolagsla-bankaktiebolagslagen och 7 §7tredje stycket

gen.

för beslutsdelegationF ormerna

tredjebestämmelsen i kap. 6 §uppfattning 7Enligt kommitténs är
skyldighet för styrelsenbankaktiebolagslagen upprättastycket attom

befatt-och andraverkställande direktöreninstruktioner förinterna
ochansvarsfördelningenbetydelse för fastställaningshavare attstorav

Starkabankaktiebolag.kontrollen iunderlätta den internadärigenom
innebördmotsvarandebestämmelsesåledes för ävenskäl talar att en av

närvarandeförfinnsfinnas för bankaktiebolag.fortsättningsvis bör Det
aktiebolagslagen.i Reger-motsvarande slaginte bestämmelsenågon av

skyldig-bestämmelselagrådsremissen föreslagitingen har i att omen
införs i aktiebolags-instruktionerutfärda internaheten för styrelsen att

tillgodoser kravetbestämmelsenlagen. den föreslagnaFrågan är om
bankaktiebolag.instruktioner iinterna

den nuvarande bestäm-långtgåendeBestämmelsen inte likaär som
meddela inter-skyldighetStyrelsensbankaktiebolagslagen.melsen i att

kap. 12.Lagrådsremissen, 8 3 s.
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instruktioner begränsad till arbetsfördelningenär mellan styrelsen,na
verkställande direktören och de styrelsen inrättar. Medorgan som un-
dantag för styrelseledamöterna och verkställande direktören torde inte
enskilda beslutsfattare omfattas bestämmelsen. Den nuvarande be-av
stämmelsen i bankaktiebolagslagen innehåller dessutom vissa ytterli-

krav utformningen instruktionerna saknar motsvarighetgare av som
i regeringens förslag. Enligt bestämmelsen i bankaktiebolagslagen skall
instruktionerna såvitt kreditgivningen inte bara beslutsord-avser ange
ningen dessutom grunderna för kreditgivningen. Vidare skall in-utan
struktionerna fastställas årligen och inges till Finansinspektionen. Slut-
ligen skall Finansinspektionen underrättas eventuella ändringar iom
instruktionerna.

På grund det anförda kan det ifrågasättas den föreslagna be-av om
stämmelsen tillgodoser kravet på ändamålsenliga instruktioner i bank-
aktiebolag.

Banklagskommittén i sitt huvudbetänkande föreslåöverväger att att
rambestämmelse riskhantering införs i bankrörelselagen enligten om

vilken bank skall identifiera, och ha kontroll de riskermäta överen som
dess rörelse förknippad med. sådan bestämmelseEn skulleär innebära

krav på bank skall ha till rörelsen avpassade infonnations-,ett att en
och kontrollsystem. Den skulle också innefatta kravstyr- på än-ett att

damålsenliga instruktioner skall finnas för beslutsfattande i banken.
Denna bestämmelse kommer således innebära långtgående kravmer
bankers kontrollsystem både nuvarande regelverk och denän av rege-
ringen föreslagna bestämmelsen.

Vid bedömningen huruvida den regeringen föreslagna be-av av
stämmelsen kan tillgodose intresset interna instruktioner i bankak-av
tiebolag till dess kommitténs övriga förslag kan genomföras det för-är
hållandet bankaktiebolagen står under Finansinspektionens tillsynatt av
betydelse. Finansinspektionen har meddelat allmänna råd hur än-om
damålsenliga interna instruktioner bör utformade i bankaktiebo-vara

Ävenlag. de allmänna råden inte formellt bindande iföljs deärom
mycket utsträckning bankaktiebolagen och övriga institut detstor av
finansiella området. Bankaktiebolagen vidare skyldiga lämna allaär att
upplysningar sin verksamhet Finansinspektionen begär,om som exem-
pelvis innehållet i de interna instruktionerna.om

bakgrundMot de angivna förhållandena finner kommittén attav nu
den föreslagna bestämmelsen i tillräckligt hög grad tillgodoser kravet
på ändamålsenliga instruktioner i bankaktiebolag för kunna fyllaatt
funktionen övergångsbestämmelse till dess kommitténs förslag tillav

rörelseregler för banker blir lag. det fall kommitténsFör komman-nya

32FFFS 1994:35 och FFFS 1995:49.
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interna instruktio-inte särregelförslag genomförs behövs någonde om
bankaktiebolag.förner

delegationsmojligheternaBegränsningar av

återfinns förbudet förbankaktiebolagslagenförsta stycketkap. §l 7 7
principiell beskaffenhet eller idelegera ärendenstyrelsen äratt som av

delegationsförbudet infördes i 1987generellavikt.övrigt Detstörreav
uppräkning angelägenheterdåbankaktiebolagslag ochårs ersatte aven

principiell beskaffen-ärendenadelegeras. angivnainte fick De avsom
sådana ärenden osed-principvikt torde ihet eller större motsvara av

styrel-vilka hänförliga tillbetydelsebeskaffenhet ellervanlig ärstörre
uttryckligtfinns inte någotaktiebolagslagen.förvaltning enligt Detsens

delegera sådanaför styrelsenförbud i aktiebolagslagen att an-
doktrinen huruvidameningar inomdet råder deladegelägenheter och

Även fårbemyndigande från styrelsenfår ske. någotdelegation utan
aktiebolagslagenkap.enligt 8 6 §verkställande direktörenemellertid

avvaktasbeslut inte kanstyrelsensåtgärder vä-vidta sådana utanom
fall skall styrelsenverksamhet. sådantIolägenhet för bolagetssentlig

möjligt.underrättas så snart som
finns någotbesvara detkommittén harfråga ärDen att av-omsom

gälla föraktiebolagsrättsliga reglernadelåtagörande hinder mot att
doktri-det delarskullerättslägetbankaktiebolag även vara som avom

viss utsträckning får delegeraistyrelsengällande, nämligengör attnen
kom-eller betydelse. Enligtbeskaffenhetosedvanligärenden störreav

välfunge-till intressetmed hänsynfinns varkenmitténs mening enav
avgörandeeller i övrigt någrabankaktiebolagkontroll irande intern

verk-styrelsen har kontrollHuvudsakenhinder häremot. överär att
instruktionernainternaden innebär. Deriskersamheten och de som

detsamtidigt dehjälpmedel för styrelsenhär viktigt görutgör ett som
kontrollstyrelsen hartillseFinansinspektionen övermöjligt för att att

särregel i dettanågonföreslår därför inteKommitténverksamheten.
hinderfinns någrainte hellerKommittén dethänseende. motattanser
under vissaverkställande direktörensbestämmelsenlåta rätt attatt om

för bankaktiebo-åtgärder gällabrådskandeförutsättningar vidta även
i vissaverkställande direktörenlämpligttordelag. Det tvärtom attvara

åtgärder.sådanamöjlighet vidtasituationer har atten
i bankaktiebolagstyrelsenprincipiella förbudet fördetFörutom att

andra fjärdekap. §innehåller 7särskilt viktiga beslut 7delegera -
komplicerade be-relativtutförliga ochbankaktiebolagslagenstyckena

ochkreditbeslutvissainte får delegeraenligt vilka styrelsenstämmelser
kreditbeslut.andra Be-får delegeraförutsättningarendast under vissa

kreditjävsbestämmelsen imed den s.k.sambandstämmelserna har nära
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kap. bankrörelselagen. Enligt2 17 § den paragrafen får bank inteen
bevilja vissa fysiska och juridiska med anknytning till bankenpersoner
och närstående krets fysiska och juridiska krediter påen av personer
förmånligare villkor de banken normalt ställer sigDetän rörsom upp.

styrelseledamöter, befattningshavarebl.a. i ledande ställning, störreom
aktieägare, make och sambo till de angivna vissa juri-samtpersonerna
diska Enligt kap. § andra stycket bankaktiebolagslagen får7 7personer.
styrelsen inte delegera beslut beviljande kredit till de nyssnåmn-om av
da Undantagna från delegationsförbudet krediter ochiärpersonerna.
för rörelse drivs låntagaren. Delegationsförbudet gäller inteen som av
heller kredit till lägre befattningshavare i banken. Kredit fårtill dem
emellertid endast beviljas enligt föreskrifter Finansinspektionensom
meddelar. Finansinspektionen bestämmer vilka befattnings-Det är som
havare skall inneha ledande ställning.som anses en

förtroendeskälKommittén det finns behov be-attanser av av en
vilka villkorstämmelse på bank får kredit tillsom anger som en ge en

s.k. kreditjävsbestämmelsen i bankrörel-viss krets närstående. Denav
tillfyllest i detta avseende. Enligt gällande det emel-selagen är rätt är

lertid inte bara frågan villkoren för dessa krediter reglerad iärom som
lag beslutsordningen i sådana ärenden. Regleringen skiljerävenutan

flesta bankrörelsela-sig därigenom från den de andra områden där
ställer särskilda begränsningar i bankernas handlingsfrihet.gen upp

denna dubblaFrågan det finns behov reglering just dettaär om av
område.

föregående redogörelsen framgår betydelsen finnsden detAv attav
ändamålsenliga instruktioner i bankaktiebolag i vilken ord-som anger

beslut i kreditärenden,ning olika angelägenheter, skall fattas. Dent.ex.
nuvarande bestämmelsen interna instruktioner i bankaktiebolags-om

förslaglagen kommer, Banklagskommitténs genomförs, ersättasattom
ifrågavarandebestämmelse i aktiebolagslagen. bestämmel-Deav en ny

Finansinspektionens allmänna råd hur in-kompletterasserna av om
utformade. Finansinspektionen möj-struktionerna bör har vidarevara

lighet begära instruktionerna för kontroll. ordning fårDennaatt an-
tillfyllest. Skulle bank, förmodan, instruk-upprättamotses vara en en

tion for ärenden enligt kreditjävsbestämmelsen inte uppfyller rim-som
beslutsordningen bör Finansinspektionen ingripa.liga krav på

Kommittén angivna skäl bestämmelserna delega-attanser av om
tionsförbud och bestämmelserna begränsningar i delegationsrättenom
rörande lägre befattningshavare bör avskaffas. kvarstår denDäremot
s.k. kreditjävsbestämmelsen i 2 kap. bankrörelselagen.17 §
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Övriga särregler3.3

Inledning3.3. l

och bankaktiebolags-ledning i aktiebolagslagenBestämmelserna om
inte har något direkt sambandi vissa avseendenlagen skiljer sig åt som

rörandebeslutsdelegation. Bestämmelserna styrelsen,med reglerna om
skiljer sigställföreträdare pådirektören och dennesverkställande

bankaktiebolagslageninnehållerpunkter. Vidareytterligare några en
sitta i andraanställdas möjligheterbegränsar debestämmelse attsom

finns inte ibestämmelse motsvarande slagföretagsstyrelser. Någon av
till skillnadinnehåller bankaktiebolagslagenSlutligenaktiebolagslagen.

minst tvåfirman skall tecknasaktiebolagslagen kravfrån attett av
förening.ipersoner

och publika aktie-skillnad mellan privataaktiebolagslagenI görs
antingenregistrera bolagetkan väljaaktiebolagsbolag. Ett ägare att

bolag-privat innebärdet registreraseller publikt.privat Att attsomsom
försöka spridafår annonseringbolaget inteeller aktieägare iet genom

skuldför-bolaget utgivnabolaget ellerteckningsrätter iaktier eller av
sprida deheller får de försökateckningsoptioner.eller Intebindelser

erbjuda fler 200angivna finansiella instrumenten änatt perso-genom
får heller handlasdem. inteförvärva Instrumententeckna ellerattner

villmarknadsplats. bolagorganiserad Ettellerpå börs vän-somannan
publikt.kapitalmarknaden måste alltsåallmännada sig till den vara

publika bola-regler för deavseendengäller i deldagI strängareen
lagrådsremissen aktiebolagetsenligtfor privata ochdeän orga-omgen

Skillnaderna förhållande till pri-skillnad. iutökadnisation föreslås en
däromfattande utvecklingintebolag kan dock sägasvata vara men en

kommitténålagtsförutses. har inteskillnaderna blir kan Det att tastörre
välja mellanskall kunnahuruvida bankaktiebolagställning i frågan att

till den allmännaoch publika. Med hänvisningprivata översyn avvara
och de erfarenhetergenomförbanklagstiftningen kommittén somsom

dockvill kommitténdetta delbetänkandevid utarbetandetnåtts av
publi-få registrerasbankaktiebolag endast skallstarkt förorda att som

begränsademycketför bankerna tordeka. Nackdelarna om ensvara
bankaktiebolagenobestridlig fördel iligger detnågra. Däremot atten

föreligger på områdetskyddsintressenmed till de särskildahänsyn som
aktiebolagde kraven påställer högstaunderkastade de reglerär som

informationsgiv-kontroll ochstyrning, internavseende ledning,t.ex.
ning.

skall registrerasbankaktiebolagföljd regelEn att somomav en
skallkommittén nedan föreslårsärreglerpublika flera deär att somav
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i bankrörelselagen blirtas onödiga. kravDe kommittén finnersom
lämpligt ställa på bankaktiebolagatt ställs nämligen redan på publika
bolag i regeringens förslag till ändring aktiebolagslagen.av

Från kommitténs utgångspunkter det alltså betydandeär fördelen
bankaktiebolag endast får publika. Anledningen till kom-om vara att

mittén inte fullt och föreslårtar dettasteget obligatoriumut är fåratt ett
följder på områdenäven kommittén inte har möjlighet över-som att
blicka i detta delbetänkande. Vid den remissbehand-gemensamma
lingen och den efterföljande beredningen delbetänkandet och de-av

promemoria finns dockpartementets möjlighet bakgrund detatt mot av
samlade materialet ställning i frågan. Kommitténta vill framhålla det
önskvärda i frågan blir föremål föratt överväganden.

3.3.2 Vissa frågor beträffande styrelsen och
verkställande direktören

3.3.2.1 Styrelsens storlek

Kommitténs förslag: Styrelsen i bankaktiebolag skall bestå av
minst ledamöter.tre

Redan i 1886 års lag bankaktiebolag infördes bestämmelseom en om
styrelsen i bankaktiebolagatt skulle bestå minst fem ledamöter ochav

någon ändring har därefter inte allmännaIägt aktiebolag skallrum.
styrelsen bestå minst ledamöter. Understiger bolagetstre aktiekapitalav
eller maximikapital miljon kronor kan dock styrelsen beståen av en
eller två ledamöter, det finns minst suppleant. lagrådsremissenIom en
har föreslagits akitekapitalet inte längre skallatt avgörande förvara
styrelsens storlek skillnad i stället mellanutan att publikagörs och pri-

bolag. Publika bolag skall havata styrelse med minst ledamötertreen
medan privata bolag föreslås kunna ha färre styrelseledamöter.

De ursprungliga motiven till bestämmelsen styrelsen skall haattom
minst fem ledamöter oklara. Det har inte hellerär framkommit några
andra skäl till det minsta antalet styrelseledamöteratt i bankaktie-ett
bolag bör bestämmas till fem. Intresset enhetlighet huvudreg-gör attav
eln för aktiebolag bör gällastörre för bankaktiebolag.även Med hänsyn
till de för banker särskilda skyddsintressena bör emellertid inte ett
bankaktiebolag kunna ha styrelse bestående färre ledamö-än treen av

Eftersom kraven kapitalbaster. i bankaktiebolag medför aktieka-att
pitalet alltid överstiger miljon kronor kommer styrelsen med till-en
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lämpning gällande bestämmelser i aktiebolagslagen alltid be-attav nu
stå minst ledamöter. sin gällande lydelse kan därför aktie-Itreav nu
bolagslagen förtillämpas bankaktiebolag. skiljelinjen i ställetOmäven
kommer dras mellan privata och publika aktiebolag, föreslagits,att som
skulle privata bankaktiebolag kunna styrelse beståendeutse en av en

Ävenledamot och suppleant. det osannolikt privata bank-är atten om
aktiebolag skulle sigbegagna den möjligheten bör den inte finnas.av

det fall de föreslagna ändringarna aktiebolagslagen införs, fö-För iatt
reslår kommittén särregel i samband med detta införs för bank-att en
aktiebolagen enligt vilken styrelsen i bankaktiebolag alltid skall bestå

minst styrelseledamöter. sådan regel behövs emellertid inteEntreav
det föreskrivs bankaktiebolag skall publika.attom vara

Styrelsens sammansättning3.3.2.2

Flertalet styrelseledamöter i bankaktiebo-Kommitténs förslag: ett
lag inte anställda i banken eller i företagskall ärvara personer som

ingår i koncern banken.somsom samma

kap. andra bankaktiebolagslagen återfinns den s.k. fem-I 7 3 § stycket
förtalsregeln enligt vilken högst varje påbörjat femtal styrelsele-en av

banken.damöterna får anställd i Vid beräkningen skall inte hänsynvara
Syftettill arbetstagarrepresentanterna. bakom den ifrågavarandetas

motsvarighet i aktiebolagslagen,bestämmelsen, saknar är stär-attsom
förhållande till anställda i ledande positioner.ka styrelsens oberoende i

uppfattningEnligt kommitténs det viktigt styrelsens oberoendeär att
kan nämligenställning upprätthålls. Styrelsen inte fungera tillsyns-som

styrelseledamöterna samtidigt anställda ialltför många ärorgan om av
bankaktiebolaget. sig i och för sig gällan-Motsvarande synpunkter gör

särskiltde i allmänna aktiebolag storlek. Med hänsyn till detvissav en
starka intresset väl fungerande kontroll i banker intressetintern ärav en

starkt i bankak-styrelsens oberoende ställning särskiltatt garanteraav
tiebolag. Styrelsens oberoende ställning viktig kommitténsåär att anser

kvar.särregel för bankaktiebolag i detta avseende bör finnasatt en
vanligt organiserar verksamheten ibankaktiebolagDet är attnumera

flera tillbolag. förekommer också bankaktiebolag dotterbolagDet äratt
Ävenandra företag. andra koncembildningar kan tänkas förekomma.

anställdabestämmelse begränsningar för det relativa antalet iEn om
styrelsen anställda där bankaktiebolagetbör i hela den koncernavse
ingar.
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Den nuvarande s.k. femtalsregeln innebär dock enligt kommitténs
mening alltför kraftig begränsning andelen anställda i styrelsen.en av

önskvärt bestämmelsenDet utformas så bankaktiebolagenär fåratt att
möjlighet låta verkställande direktören och eventuellt andraatten per-

i bankledningen representerade i styrelsen fördennautan attsoner vara
den skull behöver bli alltför Enligt kommitténs mening bör styrel-stor.

i fall till övervägande del bestå inte sitter ivartsen av personer som
bankens ledning eller eljest anställda i koncernen. Med hänsyn härtillär
föreslår kommittén särregel med detta innehåll införs i bankrörel-att en
selagen.

finns enligt kommitténsDet mening inte skäl undanta arbets-att
från bestämmelsens tillämpning. skälSammatagarrepresentantema

anförts beträffande andra anställdas möjlighet utgöraattsom ovan ma-
joritet i styrelsen gäller för dem. Enligt lagen 1987:1245även sty-om
relserepresentation för de privatanställda har de anställda i koncerner
med minst anställda tilll 000 ledamöter i styrelsen. bankkon-Irätt tre

denna storlek innebär detta i de fall de anställdasutöveratt,cemer av
anställd verkställande direktören skall ingå irepresentanter t.ex.annan

styrelsen, styrelsen måste bestå minst nio ledamöter. Kommitténav
konstaterar bli falletså måste med den nuvarande utformningenatt av
lagen styrelserepresentation.om

3.3.2.3 Styrelsens ordförande

VerkställandeKommitténs förslag: direktören i bankaktiebolagett
får inte ordförande i styrelsen. Bestämmelsen attvara om annan an-
ställd i bankaktiebolag inte får ordförande i styrelsen skallvara av-
skaffas.

kap. bankaktiebolagslagenI 7 § finns bestämmelsell meden samma
syfte den s.k. femtalsregeln. Enligt bestämmelsen får verkställandesom
direktör eller anställd i banken inte ordförande eller viceannan vara
ordförande i styrelsen. allmänna aktiebolag,För vilkas aktie- eller
maximikapital uppgår till minst miljon kronor, gäller däremot endasten

verkställande direktören inte får ordförande i destyrelsen. Iatt vara
mindre aktiebolagen får verkställande direktören, sådan utsetts,om

styrelseordförande. Regeringen har föreslagit skillnad iäven attvara
stället skall mellan publika och privata aktiebolag på sågöras sätt att
verkställande direktören får varaistyrelseordförande i privata inte imen
publika bolag.

Enligt kommitténs mening finns det inte tillräckliga behållaskäl att
särregeln begränsar de anställdas möjligheter styrelseord-attsom vara
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utsträckningbankaktiebolag ii änordförandevice störreförande eller
det uteslutetpraktikenaktiebolagen. Iför de är attgällervad störresom
skulledirektören,verkställandeunderställdanställd, attvanlig utsesen

vanligt med s.k.relativtvisserligeni styrelsen. Detordförande ärvara
anställda i ban-oftast intestyrelseordförande dessaarbetande ärmen

till-ställningoberoendestyrelsenstillförsäkraken. Intresset attav
enligtbestämmelsenföreslagnadenhuvudsakigodoses ovangenom
intebeståskall ärövervägande deltillstyrelsenvilken sompersonerav

bankaktiebolaget.anställda i
aktiebolagslagenutformningennuvarandetill denMed hänsyn av

det gällerbankaktiebolagensärregel för närbehov någonfinns inte av
detstyrelseordförande. Förmöjlighetverkställande direktörens att vara

bör emel-genomföraskommerändringtillförslagregeringens attfall
verkställandeenligt vilkenbankrörelselageniinförassärregellertid en

styrelse.bankaktiebolagets Enordförande ialdrig fårdirektören vara
publika.fårendastbankaktiebolagbehövs interegelsådan varaom

direktörenVerkställande3.3.2.4

ialltidskalldirektörVerkställande utsesförslag:Kommitténs
bankaktiebolag.

bankak-ialltidgällandeenligtskall, rätt, utsesdirektörVerkställande
verkställande di-intedäremotbehöveraktiebolagallmännatiebolag. I

kro-miljonmaximikapitalet understigerelleraktie-rektör enutses om
pub-mellanskiljelinjen i stället drasföreslagitharRegeringen attnor.

försla-enligtdirektör måsteVerkställandeaktiebolag.och privatalika
Kommitténaktiebolag.i privataintebolagpublikaialltidget utses men

bankaktiebolag. Såsomialltid bördirektörverkställande utsesattanser
regering-storlekbeträffande styrelsens öppnashar genomangetts ovan

underlåtabankaktiebolag att utseför privatamöjlighet attförslag enens
särregel in-därförföreslårKommitténdirektör. attverkställande enen

bankak-iskallalltiddirektörverkställande utsesvilkenförs enligt en
föreskrivsdetinteemellertid attbehövsregelsådantiebolag. En om

publika.skallbankaktiebolag vara
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3.3.2.5 Ställföreträdare för verkställande direktören

Kommitténs förslag: Kravet på ställföreträdare för verkställandeatt
direktören alltid skall i bankaktiebolag skall avskaffas.utses

Enligt kap. första7 4 § stycket bankaktiebolagslagen skall alltid utses
eller flera ställföreträdare för verkställande direktören i bankaktie-en

bolag. För allmänna aktiebolag finns inte krav ställföreträdareatt
skall Enligt kommitténs mening tillgodosesutses. de för bankaktiebo-
lagen särskilda skyddsintressena kravet verkställandeattgenom en
direktör alltid skall finnsDet inte tillräckliga skälutses. dessutomatt
föreskriva det alltid skall finnas ställföreträdareatt för verkställandeen
direktören.

3.3.3 Styrelseuppdrag i andra företag

Kommitténs förslag: Förbudet för verkställande direktör och
delegat i bankaktiebolag styrelseledamot i företagattannan vara

huvudsakliga verksamhet består i förvalta eller driva handelattvars
med aktier eller driver emissionsrörelse skall avskaffas. Vidaresom
skall kravet på tillstånd från styrelsen för få styrelseledamotatt vara
i andra företag avskaffas.

Inför styrelsevalet i bankaktiebolag skall bolagsstämmansett ord-
förande från de föreslagna kandidaterna inhämta upplysningar om
vilka uppdrag de har i andra företag. inhämtadeDe upplysningarna
skall vidarebefordras till innan valet förrättas.stämman

Enligt kap.7 9 § bankaktiebolagslagen får verkställande direktör eller
delegat anställd i bankaktiebolagär inte styrelse-ettannan som vara

ledamot i företag huvudsakliga verksamhet består i förvaltaattvars
eller driva handel med aktier eller driver emissionsrörelse. andraIsom
företag de angivna krävs styrelsensän tillstånd för varje särskilt fall.
Bestämmelsen gäller dock inte för företag ingår i koncernsom samma

banken. Den aktuella bestämmelsen saknar motsvarighet i aktie-som
bolagslagen.

En bestämmelse motsvarande innebörd har funnits i banklagstift-av
ningen sedan 1933. Bestämmelsen infördes efter förslag från 1924 års
bankkommitté och 1932 års banksakkunniga. Bestämmelsen motivera-
des den anknytning funnitsnäraatt mellan banker och s.k.av som
emissionsbolag hade visat sig olycksbringande och det fannsattvara
risk för bankverksamheten kunde ledasatt på olämpliga ochvägar
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kreditfrågorprövningenvidobjektivitetbankledningensför att av
i andrabankenibefattningshavareifråga sattskulle kunna sättas om

behållits i deändringarbolagsstyrelser. Bestämmelsen har störreutan
banklagama.efterföljande

behållamotiv föri dagdetuppfattning saknaskommitténsEnligt att
befattningshavareandraochverkställande direktörenförbud förnågot

ibestårverksamhethuvudsakligai företag attstyrelsensitta iatt vars
emissionsrörelse.driverellermed aktierhandeldrivaförvalta eller som

styrelseuppdragÄven övrigatillstånd för är,styrelsenspåkravet
för sigi ochlångtgående. Detalltföruppfattning, ärkommitténsenligt
styrel-informerarbankaktiebolagbefattningshavare ihögreviktigt att

allmäntdet ocksåföretagvälsköttabanken.utanför I äruppdragomsen
ord-sådananmälningsskyldighet. Ensådanfinnsdetvedertaget att en

finnsinstruktioner. Detfast i interna motlämpligen läggasning kan
anmälningsskyldig-särregelinföraskälbakgrund intedenna att omen

bankaktiebolag.ianställdahet för
bolags-bestämmelseföreslåslagrådsremiss attregeringensI omen

skallaktiebolag,publiktstyrelseval iinförordförande, ettstämmans
vilkaupplysningarinhämtakandidaternaföreslagnafrån de upp-om

tillvidarebefordrasskallföretag. Upplysningarnaandrade har idrag
förinförsbestämmelsenfalldetFörvalet förrättas.innanstämman

bankaktiebolag.gälla för alladenböraktiebolagpublika allmänna
innehåll in-motsvarandesärregeldärförföreslårKommittén att aven

före-fall detför detbehövs interegelsådanbankrörelselagen. Enförs i
publika.skallbankaktiebolagskrivs att vara

Jäv3.3.4

jävsbestämmelsertillförslagRegeringensförslag:Kommitténs nya
bankaktiebolag.gälla föraktiebolagslagen böri även

ijävsbestämmelsenframgåttharavsnitt 3.2.4.2redogörelsen i attAv
delega-de s.k.omfattathittills harbankaktiebolagslagenkap. 14 §7

kommerdelegationsbestämmelsemaavskaffaGenom sammaattterna.
träf-aktiebolagi allmänna attbankaktiebolagibefattningshavare som

verkställandestyrelseledamötema,nämligenjävsbestämmelsen,fas av
firmatecknare.särskildaochdirektören

bankaktie-aktiebolagslageni såväljävsbestämmelsernaEnligt som
rörandefrågahandläggainteangivnafår debolagslagen personerna

33 76-78.1932-.30och sou127-1301927:11sou ss.ss.
34 13.8 kap. 7Lagrådsremissen, s.
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avtal mellan dem själva och bolaget eller avtal mellan bolaget och
tredje de i frågan har väsentligt intresse, kan stri-ettman, om som vara
dande bolagets. Med avtal jämställs rättegångmot eller talan.annan
Enligt bestämmelsen i bankaktiebolagslagen får inte hellerpersonerna
delta i beslut avtal mellan bolaget och juridisk deom en person som

eller tillsammans med får företräda. Regeringen har iensamma annan
den tidigare nämnda lagrådsremissen föreslagit bestämmelseratt av
motsvarande innebörd skall införas i aktiebolagslagen.även bak-Mot
grund regeringens förslag finner kommittén inte skäl föreslå nå-attav

särregel i detta hänseende för bankaktiebolagen.gon

Firmateckning3.3.5

Kommitténs förslag: Kravet på två firmatecknare i bankaktiebolag
skall behållas. Verkställande direktören i bankaktiebolag får en
självständig teckna bolagets firma inom sitträtt i lagen angivnaatt
kompetensområde.

Enligt aktiebolagslagen företräder styrelsen bolaget och tecknar dess
firma. Styrelsen får uppdra eller fieraäven tecknaatten personer
bolagets firma. Det kan därvid beslutas endast två eller flera i före-att
ning får teckna bolagets firma. Finnateckningsrätt medför behörighet

bolaget vid avtal och rättshandlingar och företrädaatt detrepresentera
inför domstolar och andra myndigheter. Bestämmelserna firma-om
tecknare i aktiebolagslagen gäller bara styrelseledamöter, verkställande
direktör och särskilt utsedda firmatecknare. Regler andraom represen-

för bolaget, ställföreträdarna befullmäktigadetanter t.ex. av personer,
anställda med ställningsfullmakt, handelsagenter finns im.m. annan
lagstiftning.

Verkställande direktören får enligt aktiebolagslagen alltid företräda
bolaget och teckna dess firma beträffande åtgärd inom sitt kompetens-
område såsom det i kap.8 aktiebolagslagen,6 § dvs. den löpandeanges
förvaltningen och brådskande åtgärder därutöver. hindrarInget hanatt

styrelsen bemyndigas eller tillsammans med tecknaattav ensam annan
firman rörande alla åtgärder. Behörigheten åtföljs dock inte automatiskt

någon motsvarande befogenhet. verkställandeEn direktör ocksåav som
firmatecknare får inte företräda bolaget iär vidare mån vadän som

35Lagrådsremissen, 8 kap. 20 och 28 §§, 15, 17, 83-85, 206-207 och 211-213. Frånss.
jävsbestämmelsens tillämpning undantasbl.a. den situtationen då bolaget och motparten
ingår i koncern.samma
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uppdragstyrelsensharhan inteaktiebolagslagen§kap. 6följer 8 omav
vidtarställföreträdareRättshandlingbefogenhet.till det, dvs. ensom

14 §enligt 8 kap.bolagetgällandeintebehörighet blirutanför sin mot
befo-utanförhandlandeparagraf kanEnligtaktiebolagslagen. samma

bolaget.bindandebliomständighetervissa motundergenheten
aktiebolagslagenskillnad fråntillinnehållerBankaktiebolagslagen

före-iminst tvåtecknasalltid skallfirmanpåkrav personerattett av
teckna fir-självständigingen rätthar attdirektörVerkställandening.

1933banklagstiftningen åriinfördesfirmatecknaretvåKravetman.
banksakkunniga.årsoch 1932bankkommittéårs1924förslagefter av

tillförslagbl.a.förarbetenaimotiverades att ettBestämmelsen av
ochinnebördmotsvarandebestämmelseinnehöllbanklagdansk aven

innebä-sigvisathadefirmatecknaremedordningengällandedenatt en
förpliktelserbankenikläddebefattningshavareenskildarisker för attra

kännedom.någonutan personsannan
bank-idirektörenverkställandevaltkommittén attGenom att ge

förmöjligtdet knappast attbolagsorgan ärställning attaktiebolag som
regleraktiebolagslagens attfrånundantagbankaktiebolag omgöra

tecknakompetensområde ägersittinomdirektörverkställande ensam
denstridaskulleundantagsådant motfirma. Ettbankaktiebolagets

efter-undanröja denochlagstiftningenisystematikengrundläggande
väsentli-för företagensde motparterenhetlighetensträvade ett av

områdena.gaste
bank-ochaktiebolagifirmanlämpligt störresigföri och attDet är

förtilldeMed hänsynförening.itvåtecknasaktiebolag personerav
nå-betydelsen häravkan sägasskyddsintressenasärskildabanker vara

Betydelsenaktiebolag.i allmännabankaktiebolagi än av enstörregot
firmateck-överdrivas. Endock inteskallinnebördmed dennalagregel

internaoch denbeslutsfattandetförgarantiingen attningsregel utgör
ochinstruktionerändamålsenligaBetydelsenfungerar.kontrollen av

betydligtrutiner större.är
behållaskälstarkatillräckligt attdet finnstveksamt enDet är om

Eftersomfirmateckningen.gällerdetbankaktiebolagen närsärregel för
firmateck-tvåkravlagstadgatinföradiskussioner ettdet förs attom

påkravetdockkommitténföreslår attaktiebolagi allmännaävennare
klar.tills den ärbehålls översynenbankaktiebolagförfirmatecknaretvå

bankrörelselagen.idärför införasinnehåll bördettamedsärregelEn

frågorLagtekniska3.3.6 m.m.

ochbankaktiebolagslagenmellanskillnaderbehandlasavsnittdettaI
paragrafer iVissakaraktär.lagtekniskaktiebolagslagen är avsom
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bankaktiebolagslagen hänvisar till bankrörelselagen eller lag-annan
stiftning gäller för bankaktiebolag inte för allmänna aktiebo-som men
lag. Motsvarande hänvisningar saknas naturliga skäl i aktiebolags-av
lagen. Vidare hänvisar vissa bestämmelser i bankaktiebolagslagen till
tillsynsmyndigheten på området, Finansinspektionen. Frågan i vilkenär
utsträckning de angivna skillnaderna föranleder några särregler förnu
bankaktiebolagen.

3.3.6.1 Hänvisningar till bankrörelselagen

Kommitténs förslag: särregelEn skall behållas avseende förbudet
för ställföreträdare följa föreskrifter bolagsstämmanatt ellerav an-

bolagsorgan inte gällande därförnat deär står i strid medattsom
bankrörelselagen. Vidare skall särregel behållas enligt vilken be-en
stämmelserna styrelseledamöter i bankrörelselagen skallävenom

tillämpliga på suppleanter. Slutligen skall särregel behållasvara en
enligt vilken rättshandling ställföreträdare företagit i striden som
med bestämmelserna bolagsorganens behörighet i bankrörelsela-om

inte kan gällande bolaget.göras motgen

Enligt kap.7 första1 § stycket bankaktiebolagslagen skall styrelsen i
bankaktiebolag förvalta bolagets angelägenheter i enlighet med vad

föreskrivs i bankaktiebolagslagen och vad föreskrivs i bank-som som
rörelselagen. finnsDet inte någon bestämmelse i aktiebolagslagen som

styrelsen skall förvalta bolagets angelägenheteratt i enlighet medanger
gällande lagar förordningar.och kap.I 8 6 aktiebolagslagen§ anges
endast styrelsen för bolagets organisationatt och förvaltningensvarar

Ävenbolagets angelägenheter. något uttryckligt stadgandeutan ärav
emellertid styrelsen i såväl allmänna aktiebolag bankaktiebolagsom
skyldig följa gällande lagar och förordningar vidatt förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Behovet särregel i detta hänseende förav en
bankaktiebolag därför litet. Med hänsyn tillär intresset långtsåattav

möjligt ha enhetliga regler för allmänna aktiebolag och bankaktie-som
bolag finner kommittén inte skäl behålla någon särregel.att

Enligt kap.7 § fjärde1 stycket bankaktiebolagslagen skall vad som
i bankaktiebolagslagensägs och bankrörelselagen styrelseledamöterom

i tillämpliga delar gälla suppleanter.även Den motsvarande bestämmel-
i aktiebolagslagen innehåller inte någon hänvisning till bankrörel-sen

selagen. Genom bestämmelsen i bankaktiebolagslagen blir bankrörel-
selagens bestämmelser för styrelseledamöter tillämpliga suppleanter.
Enligt kommitténs mening bör i fortsättningen bestämmelsernaäven

styrelseledamöter i bankrörelselagen, bl.a. kreditjävsbestämmel-om
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isärregelsuppleanter. Engälla förbankrörelselagen,i kap. §2 17serna
nödvändig.hänseende därfördetta är

ställ-bankaktiebolagslagenstycketandra attkap. 16 §l 7 anges en
bo-ellerbolagsstämmanföreskrifterföljaföreträdare inte får annatav

bankaktie-medi striddärför de stårgällandeintelagsorgan attärsom
årsredovisning i1995:1559lagenbankrörelselagen,bolagslagen, om

bolagsordningen. Avvärdepappersbolag eller natur-ochkreditinstitut
andra§bestämmelse i kap. 138motsvarandeinteinnehållerliga skäl

ellerbankrörelselagentillhänvisningnågonaktiebolagslagenstycket
värdepappersbolag. Be-ochkreditinstitutiårsredovisninglagen om

lag årsre-tillämplighänvisning tilldockinnehållerstämmelsen omen
dovisning.

ställ-gällafortsättningenibörmening attkommitténsEnligt även
föreskrifter bolagsorganfår följaintebankaktiebolagförföreträdare av

iårsredovisninglagenellerbankrörelselagenmedstridstår i omsom
hänseendedettasärregel i ärvärdepappersbolag. Enochkreditinstitut

Hänvis-bankrörelselagen.tillhänvisningenbeträffandenödvändig
omfattarårsredovisningtillämplig lagtillaktiebolagslageniningen om

värdepappersbolag.ochkreditinstutårsredovisning ilagenäven om
nödvändig.därför intehänseendetdetsärregel i ärNågon

§finns i kap. 17bankrörelselagen 7tillhänvisningYtterligare en
skallbestämmelsedennaEnligtbankaktiebolagslagen.första stycket en

bank-kap. 15 §i 7ställföreträdarerättshandling avsessomensom
företagit isärskilda firmatecknare,ellerstyrelsendvs.aktiebolagslagen,

bankrörelse-och ibankaktiebolagslagenibestämmelsernastrid med
Med be-gälla bolaget.intebehörighetbolagsorganens motlagen om

behörighetbolagsorganensbankrörelselagenistämmelser avsesom
bankrörelselagenenligt kap.skadestånd 5uppgörelserbl.a. somom

bestämmelserEftersom vissabolagsstämman.träffasenbart kan omav
i bankrör-kvarfinnaskommerbehörighet alltjämt attbolagsorganens

hänseende.dettasärregel ibehövselselagen ävenen

FinansinspektionentillHänvisningar3.3.6.2

Finansinspektio-vilkenenligtBestämmelsenförslag:Kommitténs
styrelse-förförordnaskallförutsättningar ersättarevissaundernen

val bolags-ordningiskall tillsättas änledamot avgenomannansom
förgällervadmedöverensstämmelseavskaffas.skall Istämma som

förordnasskallaktiebolag rätten.allmänna ersättare av
finns iFinansinspektionentillhänvisningenuttryckligaDen som

myndighettill denhänvisningparagrafervissa ersätts re-somav en
bestämmer.geringen
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Om styrelseledamot enligt bolagsordningen skall tillsättas ien som an-
ordning val bolagsstämma inteän har skall Finan-nan utsettsgenom av

sinspektionen enligt kap.7 2 § tredje stycket bankaktiebolagslagen på
begäran styrelsedamot, aktieägare m.fl. for denne.ersättare En-utseav
ligt aktiebolagslagen sådan ersättare Kommitténutses rätten.en av an-

det i denna fråga viktigt enhetligaatt reglerär gäller for allmän-attser
aktiebolag och bankaktiebolag. Något hinder inte låtamöterna mot att

domstol förordna för styrelseledamotersättare även i bankaktiebolag.
Kommittén föreslår därför särregeln for bankaktiebolagen avskaffas.att

Enligt bankaktiebolagslagen skall verkställande direktören, minst
hälften styrelseledamötema och de särskilda firmatecknareav en av

styrelsen bosatta inom EES, inte regeringen ellerutsersom vara om
efter regeringens bemyndigande Finansinspektionen i särskilda fall till-
låter något kap.7 och4 bankaktiebolagslagen.15 Enligtannat
motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen lämnas dispens från bo-
sättningskravet regeringen eller den myndighet regeringen be-av som

Enligt kommitténs meningstämmer. kan de aktuella bestämmelserna i
aktiebolagslagen tillämpas for bankaktiebolag.även Regeringen kan
förordna Finansinspektionen skall frågoratt angivet slag.pröva av
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Försäkringsbolag4

Inledningl

iförsäkringsbolagledningReglerna överensstämmer stor ut-avom
aktiebolagslagen. Styrelsens ochimed ledningsreglemasträckning

försäkringsrörelselagenställning enligtverkställande direktörens är
andra prin-finns inte någraaktiebolag. Deti allmännadensamma som

försäkrings-ledningreglernaskillnader mellancipiellt viktiga avom
antal mind-skiljer sig emellertid åt iReglernaaktiebolag.bolag och ett

styrelsensBestämmelsernahänseenden.betydelsefulla samman-omre
motsvarandefrånsig i vissa avseendenuppgifter skiljersättning och

Även direktörverkställandereglernaaktiebolagslagen.iregler om
finns vi-försäkringsrörelselagenavseenden. Ii vissaskiljer sig smärre

aktuarienbefattningshavaresärskildbestämmelsedare om enen --
Försäkringsrörelsela-allmänna aktiebolag.motsvarighet isaknarsom

deförsäkringsaktiebolagenbehandlar inte bara ömse-ävenutangen
medde uppvisar mångavilka,försäkringsbolagensidiga även om

aktiebolag.drag, inte Dettaförsäkringsaktiebolagen ärgemensamma
ömsesidiga för-särskilda regler för devissatillförhållande upphovger

säkringsbolagen.
nyligen föremål förhar varitreglernaaktuella över-Flera de nuav

Försäk-utredningens slutbetänkandeFörsäkringsutredningen. Isyn av
finns till ändringar1995:87 förslagSOUförändringringsrörelse i 3

förBetänkandet beredsförsäkringsbolag.ledningflera regler avomav
uppgifthar tillKommitténFinansdepartementet.närvarande inom att se

direktivförsäkringsbolag. Kommitténsförledningsreglerna ävenöver
grundläggandei denuppfattningarFörsäkringsutredningensattanger

kommitténs arbete.grund förtillförsäkringsrörelse skall liggapåsynen
ledningsreglerna intekommitténsDärtill kommer översynatt gerav

Försäkringsutredningenförsäkringsfrågornahelhetssyn på somsamma
viss be-ikommitténsomständigheterredovisat. Dessa översyngör att

Å den utgångs-kommitténsidan harbegränsad. andramärkelse blir
skallmöjligtlångtsärregler såassociationsrättsligapunkten att som

utgångspunkt inteförsäkringsrörelselagen. Det ärut somenrensas ur
därför iKommitténFörsäkringsutredningen.förlika utpräglad görvar

gjort.utredningen hardebedömningarvissa frågor andra än som
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Det bör redan här kommittén intenämnas sig ha underlagatt anser
för bedöma försäkringsbolag alltid skall publika aktiebolagatt om vara
eller de också skall kunna privata aktiebolag. Som närmareom vara
redovisas i det följande kommittén emellertid for försäkrings-attanser
bolag i huvudsak skall gälla de krav på ledningsorganisatio-strängare

vilka enligt den nuvarande lydelsen aktiebolagslagen gäller förnen av
de aktiebolagen och vilka i framtiden kan kommastörre gälla föratt
publika aktiebolag.

Inledningsvis redovisar kommittén sin inställning till de lednings-
regler Försäkringsutredningen har behandlat. Därefter redovisarsom
kommittén sin inställning till de övriga särreglerna i kapitlet ledningom

försäkringsbolag.av

4.2 Regler har behandlatssom av

Försäkringsutredningen

Inledning4.2.1

Flera regler i ledningskapitlet har blivit föremål för Försäkringsutred-
ningens gäller bestämmelsenDet forsäkringstagarrepres-översyn. om

bestämmelserna styrelsens uppgifter, generalklausu-entant, som anger
len och bestämmelsen aktuarie. I utsträckning ansluter sigstorom
kommittén till Försäkringsutredningens förslag. avvaktanI be-att
redningen utredningens förslag slutförs på Finansdepartementetav
finns det emellertid inte skäl några ändringar de gällandegöraatt av
bestämmelserna. de fall reglerna ledningI försäkringsbolagsom om av
skiljer sig från motsvarande regler enligt aktiebolagslagen föreslår
kommittén särregler under övergångsperioden behålls i försäkrings-att
rörelselagen.

Försäkringstagarrepresentant4.2.2

Kommitténs förslag: Bestämmelsen forsäkringstagarrepresen-om
skall avskaffas. avvaktan beredningenI Försäkringsut-tant att av

redningens förslag slutförs bör emellertid bestämmelse for-en om
säkringstagarrepresentant finnas kvar i forsäkringsrörelselagen.

Enligt den gällande lydelsen kap.8 l § försäkringsrörelselagennu av
skall forsäkringsaktiebolagi minst styrelseledamötema utsesen av
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"med uppgift särskilt vaka försäkringstagarnas intresse be-överatt att
aktas". sådan s.k. försäkringstagarrepresentant skall antingenEn utses

försäkringstagarna eller anknytningnågon intressegrupp har tillav som
dem bestämmelse därom i bolagsordningen elleratt tasgenom en
förordnas regeringen eller myndighet regeringen bestämmer.avav som

harFörsäkringsutredningen föreslagit bestämmelsen skallatt av-
skaffas. utredningens bör driften försäkringsbolagEnligt mening ettav

medanhelt förbehållas försäkringstagarnas intressen tillgodosesägarna
gällerbl.a. det vissa verksamhetsreglersätt attannat genom som

av.kontrollerar efterlevnaden Kommittén ing-Finansinpektionen gör
bedömning Försäkringsutredningen och ansluter sig såle-änen annan

avskaffas.des till förslaget bestämmelsen skall avvaktan på be-Iatt att
förslag slutförs bestämmelse för-redningen utredningens bör en omav

finnas kvar i försäkringsrörelselagen.säkringstagarrepresentant

uppgifterStyrelsens4.2.3

bolagets angelägenheterFörvaltning4.2.3.1 av

Försäkringsutredningens förslag det i för-Kommitténs förslag: att
bestämmelseskall styrel-säkringsrörelselagen tas en som anger

bolagets angelägenheter i enlighet medskyldighet förvaltaattsens
föreskrifter har stödförsäkringsrörelselagen, meddelats medsom av

gällande bestämmelser försäkringsrörelsedenna lag och i övrigt om
bör inte genomföras.

första försäkrings-Enligt gällande lydelsen 8 kap. 7 § stycketden avnu
organisation och för förvalt-rörelselagen styrelsen för bolagetssvarar

har före-angelägenheter. Försäkringsutredningenningen bolagetsav
förvaltadessutom styrelsen skallslagit i bestämmelsen attatt anges

föreskrif-enlighet med försäkringsrörelselagen,bolagets verksamhet i
meddelats med lagen och i övrigt gällande bestäm-har stödter som av

bestämmelser försäk-melser försäkringsrörelse. Ytterligare omom
trafikskadelagen lagenringsrörelse finns i bl.a. 1975:1410,

trafikförsäkringsförord-motortävlingsförsäkring1976:357 ochom
ningen 1976:359.

i försäk-sin gällande lydelse bestämmelsenl överensstämmernu
aktiebo-ringsrörelselagen med motsvarande bestämmelse i 8 kap. 6 §

förslag innebär det införslagslagen. Försäkringsutredningens att en

3°sou 1995:87 235s.
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försäkringsrörelselagen. Behovet bestämmelsesärregel i som an-av en
i sin förvaltning bolagetförsäkringsbolagstyrelsen för ettatt avger

rörande försäkringsbolag måste dock betraktaslagstiftningenskall följa
så långt möjligt ha enhetligatill intressetlitet. Med hänsyn attavsom

och försäkringsaktiebolag finner kom-allmänna aktiebolagregler för
föreslagna bestämmelsen inteFörsäkringsutredningenmittén denatt av

bör införas.

vissa riktlinjer förFastställande4.2.3.2 av
försäkringsverksamheten

skallFörsäkringsutredningens förslag detKommitténs förslag: att
styrel-försäkringsrörelselagenbestämmelse iinföras som angeren

fast-för försäkringsverksamhetenför riktlinjeratt m.m.ansvarsens
förslaget före-avvaktan beredningengenomföras. påställs skall I av

behålls i försäk-gällande reglerna ideslår kommittén ämnetatt nu
ringsrörelselagen.

uttryckligenfinns bestämmelserförsäkringsrörelselagenI attangersom
styrelsen. ifrågavarande be-förbehållna Deviktiga uppgiftersärskilt är

hanteringen de särskilda riskersamband medstämmelserna har somav
gällande lydelse kap. 7 §Enligt 8försäkringsverksamheten.finns i av

skall fastställa s.k. pla-försäkringsrörelselagen styrelsentredje stycket
de behöver ändras.fortlöpande Iceringsriktlinjer och pröva para-om

försäk-styrelsen skall informeravidarestyckegrafens fjärde attanges
uppgifthuvudsakliga innehåll lämnariktlinjemasringstagare samtom

avsättningamasde försäkringstekniskaFinansinspektionentill om
försäkringsrörelselagenstyrelsen enligt 8 kap. 8 §storlek. Vidare skall

grunder.ändringantagande ochbesluta avom
reglerna iföreslagit vissa ändringar 7Försäkringsutredningen har av

skallförsäkringsbolagenförsäkringsrörelselagen, bl.a.kap. ävenatt
sinaförsäkringsmatematiska hanteringenriktlinjer för denupprätta av

försäkringstekniskaförsäkringsavtalen, dvs.enligtåtaganden avsätt-
"försäkringstekniskabetecknasriktlinjernaningar. ifrågavarandeDe

"grunder"föreslagit begreppethar vidareriktlinjer". Utredningen att
"tekniskt underlag".skall utgå och ersättas av

vissa följdändringar i 8 kap.motiverarföreslagna ändringarnaDe
be-Försäkringsutredningen har föreslagitförsäkringsrörelselagen. att

riktlinjer ochskyldighet fastställastyrelsensstämmelserna att upp-om
huvudsaki enda paragraf isamlastekniskt underlagrätta etc. en av

försäkringstekniskaskyldig fastställaStyrelsenföljande innebörd. är att
underlagtill teknisktplaceringsriktlinjerriktlinjer och att attsamt se
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styrelsen skyldig till riktlinjerna och detVidareupprättas. är att attse
tekniska underlaget följs fortlöpande riktlinjerna behö-prövasamt om

förhållande försäk-ändras. Styrelsens informationsskyldighet i tillver
kvarstå oförändrad förhållande till gällanderingstagama föreslås i nu

tigäller styrelsens uppgiftsskyldighet i förhållandelag och detsamma
iFinansinspektionen.

förmening de ifrågavarande uppgifterna i ochEnligt kommitténs är
åligger styrelsen något uttryckligt stadgande.sig sådana de För-utanatt

föreslagna bestämmelsen medsäkringsutredningen har motiverat den
inom styrelsen, varigenomökar "medvetenheten ...denatt om ansvar

infor-för upprättande interna regelverk ochdet skapas incitament av
mationsrutinerfm i huvudsak medMotiveringen överensstämmer rege-

förslag till tydligare och utförligare reglerringens motivering sitt omav
aktiebolagslagen. Enligt kommitténsuppgifter och istyrelsens ansvar

styrelsens uppgifter ochuttryckliga stadgandenmening är ansvar avom
förutsättningar för ändamålsenlig organi-för skapabetydelse attstor en

föreslagnaFörsäkringsutredningenförsäkringsbolag.sation Den avav
bestäm-bestämmelsen framstår ändamålsenlig.utformningen Isomav

styrelsens skyldighet fastställa riktlinjer-melserna betonas inte bara att
deras efterlevnad och fortlöpandekontrolleraockså prövaattutanna

delar därför Försäkringsutredning-Kommitténändras.de behöverom
införas bestämmelse föreslagen lydel-bedömning det böratt en avens

förslagberedningen Försäkringsutredningensavvaktan påI att avse.
reglerna i kap. § tredje- fjärde styckenagällande 8 7slutförs bör de nu

försäkringsrörelselagen behållas.och kap. 8 §8

Generalklausulen4.2.4

förslag denFörsäkringsutredningensKommitténs förslag: attom
deni försäkringsrörelselagen,bestämmelsen kap. §nuvarande 8 15

omfatta rättshand-tillgeneralklausulen, skall utvidgass.k. ävenatt
andra ersättningsberät-för försäkringstagare ellerlingar till nackdel

situation bör genomföras.tigade i vissen

igeneralklausulenlydelseEnligt sin gällande överensstämmernu
för-såvitt denförsäkringsrörelselagen,första stycket8 kap. 15 § avser

aktiebolagslagen.bestämmelse imed motsvarandesäkringsaktiebolag,

37sou 1995:87, 221.s.
3 1995:44 245 och196-198. Se sou193-195 ochLagrådsremissen, 67-71, även ss.ss.
273-276.
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Enligt bestämmelsen får således styrelsen eller någon ställföre-annan
trädare för bolaget inte företa rättshandlingar eller andra åtgärder som

ägnade otillbörliga fördelar aktieägare eller andra till nack-är att ge
fördel bolaget eller andra aktieägare. Försäkringsutredningen har

föreslagitemellertid bestämmelsen skall omfatta rättshand-ävenatt
lingar nackdel för försäkringstagamakan till eller andrasom vara er-
sättningsberättigade grund försäkringsavtalpå i viss situation.av en

bolaget till kapital har belopp för dessasOm räkning, fåreget avsatt en
ställföreträdare i allmänhet inte företa rättshandlingar behandlarsom

kapital.övrigtsådana avsättningar sämre än eget
Kommittén har inte underlag någon bedömninggöra änatt annan

frågan. förslagFörsäkringsutredningen i den här Om utredningens ge-
nomförs särregel i försäkringsrörelselagen. behövs dockbehövs Deten

särregel innan Förslaget i Övrigt genomförs.ingen
i försäkringsrörelselagenbör generalklausulenDet nämnas ävenatt

försäkringsbolag. Kommittén återkommergäller i ömsesidigagaranter
till denna fråga.

Aktuarien4.2.5

försäkringstekniskaBestämmelsen deKommitténs förslag: attom
i försäkringsbolag meddelarutredningarna och beräkningarna som

skall,utföras under överinseende aktuarielivförsäkring skall av en
föreslagit, till omfattaFörsäkringsutredningen utvidgassåsom att

Bestämmelsen avseende aktuarie i Iiv-skadeförsäkringsbolag.även
tilläggetsåledes kvar i försäkringsrörelselagen ochbolag skall vara

införas i samband med övrigaskadeförsäkringsbolag skallrörande
föranledda örsäkringsutredningens förslag.ändringar Fav

meddelar livförsäkring skall enligt 8 kap. l8 §försäkringsbolagI som
och be-de försäkringstekniska utredningarnaförsäkringsrörelselagen

överinseende aktuarie. Försäkringsut-räkningarna utföras under av en
gälla i ska-föreslagit motsvarande ordning skallredningen har ävenatt

deförslaget har utredningen velat betonadeförsäkringsbolag. Genom
betydelse för försäkringsbolagsförsäkringstekniska beräkningarnas

åtaganden.möjligheter infria sinaatt
föroch för försäkringsbolag unikt instrumentAktuarien viktigtär ett

sig inte ha möjlighetinterna kontrollen. Kommitténden göraattanser
Försäkringsutredningen i frågor rörandebedömningnågon änannan

39SOU 1995:87, 283-284.ss.



SOU 1998:27 Försäkringsbolag 59

aktuariens ställning. nuvarande bestämmelsenDen aktuarie i liv-om
bolag skall således in särbestämmelse i försäkringsrörel-tas som en
selagen. Vidare skall den Försäkringsutredningen föreslagna utvidg-av
ningen bestämmelsen till skadeförsäkringsbolagävenattav avse ge-
nomföras.

Övriga regler4.3

Inledning4.3.1

försäkringsaktiebolag tillämpas i huvudsak de organisa-För strängare
gäller för allmänna aktiebolag aktiekapital ellertionsregler som vars

miljon kronor. försäkringsaktie-maximikapital uppgår till minst Etten
bestå minst ledamöter. Vidarebolags styrelse måste således treav

verkställande direktör inte får ordförandemåste det finnas somen vara
ställning till finns skäli styrelsen. Kommittén har det starkaatt ta om

Vidarebehålla de ifrågavarande särreglema. har kommittén be-att att
starka skäl behålla bestämmelse i för-frågan det finns att ensvara om

enligt vilken de ömsesidiga försäkringsbolagensäkringsrörelselagen
från kravet på verkställande direktör. Vissa dekan medges dispens av

ömsesidigaför försäkringsbolag motiveradesärregler gäller är avsom
aktiebolag. särreglerna kommer fortsätt-dessa bolag inte Deär ävenatt
försäkringsrörelselagen.ningsvis behövas iatt

storlekStyrelsens4.3.2

försäkringsrörelselagenförslag: Bestämmelsen iKommitténs om
styrelse-i försäkringsbolag skall bestå minststyrelsen alltid treatt av

ledamöter skall behållas.

första stycket försäkringsrörelselagen skall styrelsen iEnligt kap. §8 1
allmänna aktie-försäkringsbolag alltid bestå minst ledamöter. Itreav

maximikapital understiger miljon kronorbolag aktiekapital eller envars
finns minstfår emellertid ha färre ledamöter detstyrelsen om en supp-

i stället mellan publikaleant. Regeringen har föreslagit skillnad görsatt
styrelse medpublika bolag måste haoch privata bolag på så sätt att en

verkställande direktör medan privata bolagminst ledamöter ochtre en
Med hänsyn till det särskilt starkaföreslås kunna ha färre ledamöter.

bör,intern kontroll i försäkringsbolagintresset väl fungerandeav en
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försäkringsbolag alltid beståstyrelsen ikommitténs mening,enligt ett
regel dennaföreslår därförKommitténminst ledamöter. atttre avenav

innebärförsäkringsrörelselagen detinnebörd finns kvar i trots att en
aktiebolagslagen.jämfört medavvikande reglering

direktörenVerkställande4.3.3

försäkringsrörelselageniBestämmelsernaKommitténs förslag: om
ochverkställande direktörskallförsäkringsbolagistyrelsen utseatt

styrelsen skallordförande ifårdirektören inteverkställandeatt vara
ömsesi-för demöjlighetenupphörDärigenomundantag.gälla utan

verkställandefrån kravetundantasförsäkringsbolagendiga attatt
får ord-inteverkställande direktörenochskalldirektör attutses vara

styrelsen.förande i

verkstäl-försäkringsrörelselagen skallstycketförstakap. §Enligt 8 3
försäkringsaktiebolagförsäkringsbolag. För äridirektörlande utses

Likasåundantagslöst.skalldirektör ärverkställandekravet på utsesatt
förförsäkringsrörelselagenstycketförstakap. 10 §enligt 8förbudet

undangtagslöst i för-styrelseordförandedirektörverkställande att vara
understigeraktiekapitalaktiebolagallmännasäkringsaktiebolag. I vars

verk-verkställande direktör Omintebehöverkronormiljon utses.en
ordförande i styrelsen.eller honhankanställande direktör utse vara

styrel-beträffandevadmedi likhetRegeringen har angetts ovansom-
ochmellan privataställetskillnad iföreslagitstorlek görsattsens -

alltidenligt förslagetmåsteVerkställande direktöraktiebolag.publika
bolagensistnämndadei privata. Iinteaktiebolagpublikaiutses men

ordförande i styrelsen. Avdirektörenverkställandekan sammavara
kommit-enligtbör det,storlekstyrelsensbeträffandeskäl angettssom

försäkringsaktie-iverkställande direktöralltid finnasmening,téns en
ordför-inte hellerverkställande direktörenfårbolagbolag. dessaI vara

styrelsen.ande i
verkstäl-från kravetundantagkannuvarande ordningEnligt att

förstakap. 10 §förbudet enligt 8frånochskalldirektörlande utses
direktörenverkställandeförförsäkringsrörelselagen attstycket vara

Enligtförsäkringsbolagen.ömsesidigaför destyrelseordförande göras
regering-eller efterregeringenfårförsäkringsrörelselagen8 kap. 5 § -

skäl föreliggersärskildaFinansinspektionenbemyndigande omens -
direktörverkställandebestämmelsernafrånundantagmedge attom

ochdirektörverkställandestyrelsendet åliggerskall att utseutses, att
styrelse.ordförande i bolagetsfårintedirektörenverkställandeatt vara
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hamedges dispens skyldighetenförsäkringsbolag frånOm attett en
styrelseleda-direktör skall styrelsen uppdra åtverkställande en av

åligger verkställande di-fullgöra de skyldighetermötema att som
medelsförvaltning. ifrågava-bokföring och Denrektören i fråga om

vanligen verkställande ledamot.styrelseledamoten kallasrande
lokala bola-avsedda för de mindre,Dispensmöjlighetema främstär

verk-betungande för dessaallt för vissaharDet att utseansetts avgen.
möjlighetskall såledesDispensmöjlighetemaställande direktör. attge

detEnligt kommitténs meningförvaltningen bolagen.underlätta ärav
betydelse ibestämmelsen har någonemellertid tveksamt störreom

Även styrel-försäkringsbolagen skallde ömsesidigadetta hänseende. i
avskaffa be-Konsekvensenledamöter.bestå minst atttre avavsen

styrelseledamö-blibehöver inte någonstämmelsen än att en avannan
löpandedirektör för denverkställandei egenskapterna ansvararav --

bokföring och medelsför-och inte bara förförvaltningen i dess helhet
begränsadbestämmelsen såkommitténs meningvaltning. Enligt är av

Även för de ömsesidigabehålla den.finns skälbetydelse det inte attatt
styrelsen alltid skallgälla krav påbör såledesförsäkringsbolagen ett att

fårverkställande direktören inteochverkställande direktör attutse vara
ordförande i styrelsen.

all-kommittén kravet på detanförda föreslårgrund detPå att attav
försäkringsbolag skalldirektör ifinnas verkställandetid skall un-vara

Även verkställande direktören inte fårkravet pådantagslöst. att vara
undantagslöst.skallordförande i styrelsen vara

föravvikande regler ömsesidigaVissa4.3.4

försäkringsbolag

Även flertaletaktiebolag.försäkringsbolagen inteömsesidigaDe är om
för för-ledningsreglerna i försäkringsrörelselagen är gemensammaav

finns det skillnader.de ömsesidiga bolagensäkringsaktiebolagen och
försäkringstagarrepresentantredovisade bestämmelsenDen omovan

ömsesidiga för-för deförsäkringsaktiebolag. Möjlighetengäller endast
harverkställande direktörfå dispens från kravet påsäkringsbolagen att

bestämmelsernade angivnadet föregående.redovisats i Förutom nu
förhållandet det i deföranleds detfinns det skillnader ömse-attsom av

Bolagenaktier aktieägare.inte finns några ellersidiga bolagen ägs av
praktikenbetecknas "delägare".vilka därför Iförsäkringstagama som

betecknadei lagenföreträds emellertid delägarna representanterav -
startkapitalmed bolagsbidragit"delegerade". De ettpersoner somsom

förutsättningar haunder vissabenämnda kani lagen "garanter" en--
ledningskapitlet i försäkrings-vid sidan delägarna. Iroll spelaatt av

3 18-0179
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rörelselagen finns några bestämmelser skillnad försäk-mellangörsom
ringsaktiebolag och ömsesidiga bolag.

4.3.4.1 Förordnande för styrelseledamotersättareav

särregel enligt vilken förKommitténs förslag: En styrel-ersättare
seledamot skall förordnas på begäran delägare, delegeradäven av

försäkringsbolag försäk-eller i ömsesidigt skall behållas igarant
ringsrörelselagen.

styrelseledamot, enligt bolagsordningen skall tillsättas påOm en som
skallval bolagsstämman, inte harnågot sätt än utsetts,annat avgenom

försäkringsrörelselagen förordnaenligt kap. tredje stycket8 2 §rätten
styrelseledamot, aktieägare, delägare,på ansökan bl.aersättare aven

motsvarande bestämmelsen i ak-delegerad, eller borgenär. Dengarant
delegerad ellertiebolagslagen naturliga skäl inte delägare,attanger av

ansökan i likhet med bestämmelsen i för-kan sådangöragarant menen
densäkringsrörelselagen den ansökan kan göras ävenatt av varsanger

finns kan företräda bolaget.beroende det någonkanrätt att somvara av
finns tillräckligtmening det tveksamt detEnligt kommitténs är om

delegeradebehålla särregel delägare,starka skäl attatt som angeren
för styrelseledamotkan begära Deoch ersättare utses.garanter att an-

kaninnefattas i uttrycketgivna torde ändå "annan rättvarspersonerna
kan företräda bolaget."det finns någon Förberoende att somvara av

ikommittén ändå särregel behålls dettatydlighetens skull föreslår att en
hänseende.

aktieinnehav4.3.4.2 Anmälan av

Bestämmelsen i försäkringsrörelselagenKommitténs förslag: om
i ömsesidiga försäk-och verkställande direktörstyrelseledamöteratt

aktieboken anmäla aktieinnehav iför införande iringsbolag skall
ömsesidiga bolaget ingår skalli koncern där detbolag ingår va-som

kvar.ra

försäkringsrörelselagen skyldigheti kap.Bestämmelsen 8 6 § anger en
försäkrings-verkställande direktören iför styrelseledamöterna och

aktieinnehav i bolageti aktieboken anmälaaktiebolag för införandeatt
enligtömsesidiga bolagen gäller,koncern. deoch i bolag i Församma

aktieinnehav i bolaganmälningsskyldigheten endastparagraf,samma
aktiebolags-ömsesidiga bolaget ingår.i koncern där det Avingårsom
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följerlagen anmälningsskyldighet gäller för funktionärer isamma som
försäkringsaktiebolag enligt försäkringsrörelselagen. Följaktligen be-
hövs ingen regel för dem i försäkringsrörelselagen. behövsDäremot
alltjämt bestämmelse de ömsesidiga försäkringsbolagen.en om

4.3.4.3 Generalklausulen

Försäkringsutredningens förslag denförslag:Kommitténs attom
nuvarande bestämmelsen i kap. första stycket försäkringsrö-8 15 §
relselagen, den s.k. generalklausulen, skall utvidgas till omfattaatt

genomföras.delägarna i ömsesidiga försäkringsbolag skall läven
förslaget behålls den be-avvaktan på beredningen nuvarandeav

stämmelsen.

första stycket försäkringsrörelselagenGeneralklausulen i kap. §8 15
gällande lydelse styrelsen eller andra ställföre-förbjuder enligt sin nu

vissa aktieägare i försäkringsaktiebolag, iträdare garanteratt gynna
andra bolagets,ömsesidiga försäkringsbolag eller på andra aktieägares

bekostnad. redovisade särskilda regeln föreller andra Dengaranters nu
försäkringsbolag kommer fortsättningsvis behövaömsesidiga även att

försäkringsrörelselagen. Försäkringsutredningen har före-finnas kvar i
omfattaslagit generalklausulen skall delägarna i ömsesidigaävenatt

inte bedömning.försäkringsbolag. Kommittén någon lgör över-annan
beträffande övriga reglerensstämmelse med vad deangettssom som

behandlats Försäkringsutredningen bör beredningen utredningensav av
bör tills vidare sin nuvarandeförslag avvaktas. Bestämmelsen gälla i

utformning

Lagtekniska frågor4.3.5 m.m.

kvarKommitténs förslag: En särregel skall finnas attsom anger
vad styrelseledamöter försäkringsrörelselagen i till-isägssom om

särregellämpliga delar skall gälla suppleanter. Vidare skalläven en
för föreskrifter bolags-avseende förbudet ställföreträdare följaatt av

bolagsorgan gällande därför deeller intestämman ärannat attsom
skallstår i strid med försäkringsrörelselagen finnas kvar. Slutligen

rättshandling ställföreträda-särregel behållas enligt vilken somen en
bolagsorganens behör-företagit i strid med bestämmelsernare om

ighet i försäkringsrörelselagen kan gällande bolaget.inte göras mot
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Några försäkringsrörelselagens ledningsregler innehåller hänvis-av
Ävenningar till "denna lag" och försäkringslagstiftning. vidannan en

tillämpning aktiebolagslagen för försäkringsbolag kommer rörelse-av
reglerna för försäkringsbolagen finnas kvar i försäkringsrörelsela-att

i vilken utsträckning det finnsFrågan skäl införa särreglerär attgen.
för hänvisningar till försäkringslagstiftningen.

Enligt kap. femte stycket försäkringsrörelselagen8 l § skall vad
i den lagen styrelseledamöter i tillämpliga delar gällasägs ävensom om

suppleanter. kommer i fortsättningen finnas vissa bestäm-Det även att
melser styrelseledamöter i försäkringsrörelselagen. bestämmelseEnom

vad styrelseledamöter skall gällasägs ävenattsom anger som om
suppleanter bör därför finnas kvar i försäkringsrörelselagen.

Enligt kap. andra stycket försäkringsrörelselagen får ställ-8 §15 en
företrädare inte följa föreskrift bolagsorgan föreskriftenetten av om

gäller därför i strid med bl.a. försäkringsrörelselageninte den ståratt
årsredovisning i försäkringsföretag.och lagen 1995:1560 Avom na-

turliga skäl innehåller inte motsvarande bestämmelse i kap. and-8 13 §
stycket aktiebolagslagen någon hänvisning till försäkringsrörelse-ra

årsredovisning i försäkringsföretag. Bestämmelsenlagen eller lagen om
innehåller dock hänvisning till tillämplig lag årsredovisning.omen

uppfattning bör i fortsättningen gällaEnligt kommitténs även att
försäkringsbolag inte får följa föreskrifter bo-ställföreträdare för av

står i strid med försäkringsrörelselagen eller lagenlagsorgan omsom
försäkringsföretag. särregel i detta hänseendeårsredovisning i En är

beträffande hänvisningen till försäkringsrörelselagen.nödvändig Hän-
lag årsredovisningvisningen i aktiebolagslagen till tillämplig om om-

årsredovisning försäkringsföretag.fattar lagen i Någonäven särre-om
därför inte nödvändig.gel i detta hänseende är

försäkringsrörelselagen verk-andra stycketI 8 kap. 7 § attanges
direktören skall sörja för bolagets bokföring fullgörs iställande att

årsredovisning i försäkringsföretagöverensstämmelse med lagen om
aktiebo-författningar. den motsvarande bestämmelsen ioch andra I

förverkställande direktören skall sörja bolagetslagslagen attattanges
ifrågavarandebokföring fullgörs i överensstämmelse med lag. Det ut-

försäkringsföre-torde omfatta lagen årsredovisning itrycket även om
för för-särregel i detta hänseende därför inte nödvändigNågon ärtag.

säkringsbolagen.
försäkringsrörelselagen skallEnligt kap. första stycket8 16 § en

i styrelsen ellerrättshandling ställföreträdare 13 dvs.som avsessom
företagit strid med bestämmelserna i försäk-särskild firmatecknare, i

behörighet inte gälla bolaget.ringsrörelselagen bolagsorganens motom
för försäkringsbolagaktiebolagslagen kommer gällaOm ävenatt

avseende bolagsorganens behörighet i huvud-bestämmelsernakommer
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överblicka i vilkenåterfinnas i den lagen. i dag svårtsak Det är attatt
bestämmelser bolagsorganens behörighet i fram-utsträckning omsom
finnas kvar i försäkringsrörelselagen. Mot bakgrundtiden kommer att

finnassärregel vidare skall kvar iföreslår kommittén tillshärav att en
rättshandling ställföre-enligt vilkenförsäkringsrörelselagen som enen

försäkringsrörelselagens bestämmelserstrid medträdare företar i om
gällande bolaget.behörighet inte kanbolagsorganens göras mot
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Författningskommentar5

ändring itillFörslaget lag5.1 om

1987:617bankrörelselagen

1 kap.

26 §

skall finnasdetframgår kravet påmeningförstaparagrafens attAv att
Motivenundantagslöst.bankaktiebolagistyrelseledamöterminst ärtre

avsnitt 3.3.2.1.bestämmelsen framgårtill av
femtalsregeln i kap. 3 §s.k. 7denandra meningParagrafens ersätter

innebärbestämmelsenbankaktiebolagslagen. Denstycketandra ennya
totala antaletfemtalsregeln. detAvförhållande tilli sty-uppmjukning

intehälften ärskall flerrelseledamöter utgörasän an-somav personer
i koncerningåri företagbankaktiebolaget ellerställda i sammasom

antalettotaladetendast avseende påBestämmelsen harbanken.som
besluts-bestämmelsernabetydelse föroch saknarstyrelseledamöter om

vissagrundkan således, påStyrelsenröstmajoritetförhet och avm.m.
delövervägandetillsammanträdeenskiltvidfrånvaro,ledamöters ett

femtalsre-enligthar gälltskillnad från vadanställda. Tillbestå somav
enligt lagenarbetstagarrepresentanterskall degeln utsettssom

privatanställda omfattasför destyrelserepresentation1987:1245 om
bestämmelsen.av

27§

bankak-och §stycket 11förstadelvis kap. 4 §7Paragrafen motsvarar
verkställande di-finnasalltid skalldetpåtiebolagslagen. Kravet att en

ord-för denneförbudetliksombankaktiebolag kvarstår attrektör i vara
bestämmelseraktiebolagslagensövrigt tillämpasstyrelsen.förande i I

verkställande direktören.beträffande

28 §

bankaktie-styckettredjekap. §med 157Paragrafen överensstämmer
eller fleratvåfår uppdraendaststyrelsensåtillvidabolagslagen att

paragrafensfirma. Avbankaktiebolagetstecknaföreningi attpersoner
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sista mening, hänvisar till kap. aktiebolagslagen,8 12 § framgår attsom
verkställande direktören har firmateckningsrätt inom sitt kom-ensam
petensområde.

29§

Enligt kap. stycket aktiebolagslagen8 13 § andra får ställföreträdare
inte följa föreskrifter bolagsstämman eller andra bolagsorganav som
strider aktiebolagslagen, tillämplig lag årsredovisning ellermot om
bolagsordningen. Den aktuella paragrafen i bankrörelselagen innehåller

tillägget ställföreträdare för bankaktiebolag heller följadet inte fåratt
föreskrift denna lag.strider motsom

30§

förstaEnligt 8 kap. stycket aktiebolagslagen gäller inte14 § rätts-en
stridhandling ställföreträdare har företagit i med bestämmelserna isom

bolagsorganens behörighet här be-den lagen bolaget. Denmotom
paragrafen innehåller det tillägget rättshandling-handlade inte helleratt

bestämmelser i bankrörelselagen bolagsorganensstrider motar som om
behörighet bolaget.gäller mot

31§

stycket aktiebolagslagen skall iEnligt kap. § fjärde vad8 l sägssom
i tillämpliga delarlagen styrelseledamöter gälla styrelsesupp-ävenom

finns också styrelseleda-leanter. bankrörelselagen bestämmelserI om
styrel-Paragrafen innehåller det tillägget bestämmelsernamöter. att om

i tillämpliga skall gällaseledamöter bankrörelselagen i delar även
suppleanter.

32§

aktiebo-Paragrafen saknar motsvarighet i bankaktiebolagslagen och
gällande ilagslagen, i dess lydelse. Paragrafen i sakmotsvarar ennu

den tidigare nämnda lagrådsremissen föreslagen bestämmelse kap.8 7
publika aktiebolag. Eftersombestämmelse endast§. Denna avser

kommittén bestämmelsen bör gälla alla bankaktiebolag harattanser
denna paragraf införts. motiven framgår avsnittDe 3.3.3.närmare av
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5 kap.

8 §§5 och

föranleddai skadeståndsreglernaändringarnaFöreslagnaDe är attav
och dele-blir bolagsorgani bankaktiebolagdirektörenverkställande att

bankaktiebolag.beträffandeavskaffasgatbegreppet

ändring ilagFörslaget till5.2 om

1982:713försäkringsrörelselagen

8 kap.

1§

försäkrings-första stycketmed kap. §8 lParagrafen överensstämmer
bankaktiebolag kra-gäller förvadenlighet med ärrörelselagen. I som

undantagslöst.styrelseledamöterminstskall hastyrelsenpå treattvet

2§

bestämmelsernamed de gällandeParagrafen överensstämmer omnu
försäkringsrörelselagen. Somkap. §i 8 lförsäkringstagarrepresentant

gällaföreslås paragrafenavsnitt 4.2.2övervägandenaframgår en-av
Försäk-avvaktan beredningeni påövergångstid,dast under aven
försäk-bestämmelsernaavskaffaförslagringsutredningens att om

ringstagarrepresentant.

3§

begäradelegerad ochkan delägare,paragrafen attEnligt garantäven
förordnaraktiebolagslagentredje stycket ersät-kap. §enligt 8 2rätten

iskall tillsättasbolagsordningenenligtstyrelseledmotförtare an-som
intesådanval bolagsstämma, utsetts.ordning än omgenom avnan

aktiebolagslagentredje stycketoch kap. §bestämmelse 8 2 mot-Denna
försäkringsrörelselagen.styckettredjekap. 2 §tillsammans 8svarar

4§

för försäk-bestämmelsermed gällandeParagrafen överensstämmer
för-första stycketoch §stycket 10förstaringsaktiebolag i kap. 3 §8
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säkringsrörelselagen. verkställande direktör skallKravet att utses
och förbudet för denne styrelseordförande föreslås i fortsätt-att vara
ningen gälla undantag i ömsesidiga försäkringsbolag. Deävenutan

motiven till bestämmelsen framgår avsnitt 4.3.3.närmare av

s§

Paragrafen för ömsesidigai sak med bestämmelsen deöverensstämmer
försäkringsbolagen försäkringsrörelselagen.i kap. 6 § Särregeln8 är
motiverad ömsesidiga försäkringsbolagen inte aktiebolagde ärattav
och styrelseledamötemas och verkställande direktörens aktieinnehavatt

ak-därför inte kan det ömsesidiga bolaget endast de övrigautanavse
tiebolag ingår i koncernen.som

6§

allmänmotiveringen avsnitt framgår För-redogörelsen i 4.2.3.2Av att
styrelsenssäkringsutredningen har föreslagit bestämmelsernaatt om

för försäkringsverksamheten förfastställa riktlinjeratt m.m. somansvar
kap. tredje och fjärde styckena 8 kap.närvarande återfinns i 8 §7 samt

skallskall få utformning och deförsäkringsrörelselagen8 § atten ny
förslag.Kommittén ansluter sig till utredningens Isamlas i paragraf.en

bestämmel-förslaget skall de nuvarandeavvaktan på beredningen av
dock iBestämmelserna återfinnsdetta fortsätta gälla.i ämne attserna

aktuella paragrafenparagrafer tidigare.andra Den överensstämmerän
efterföljandeförsäkringsrörelselagen. demed kap. tredje stycket I8 §7

bestämmelserna.återfinns de övrigaparagrafema

7§

fjärde stycket försäkrings-med kap.Paragrafen 8 7 §överensstämmer
under §paragrafen framgår redogörelsen 5rörelselagen. Motiven till av

allmänmotiveringen avnitt 4.2.3.2.och av

8§

försäkringsrörelselagen.med kap. 8 §Paragrafen 8överensstämmer
all-framgår redogörelsen under § ochMotiven till paragrafen 5 avav

mänmotiveringen avsnitt 4.2.3.2.
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9§

för-för de ömsesidigas.k. generalklausuleninnehåller denParagrafen
med motsvarande bestäm-i sakochsäkringsbolagen överensstämmer

försäkringsaktiebola-försäkringsrörelselagen. Förmelse i kap. 15 §8
tillämpas, åt-aktiebolagslagengeneralklausulen idäremotkangen

övergångsperiod.minstone under en
generalklausulen fårföreslagitharFörsäkringsutredningen att en

förförsäkringsbolagenömsesidigaför såväl deändrad utformning som
FörsäkringsutredningenTill börja med harförsäkringsaktiebolagen. att

omfatta hand-utvidgas tillgeneralklausulen skallföreslagit ävenattatt
försäkringsbolag.i ömsesidigaför delägarnatill nackdellingar ärsom

för-under vissageneralklausulenföreslagitutredningenVidare har att
försäkringsaktie-försäkringstagama iomfattaskallutsättningar även

införasbehövasärregel kommerbl.a.innebärbolag. Förslagen attatt en
Försäk-beredningenavvaktan påförsäkringsaktiebolagen. Iför av

generalklau-ändringarföreslås inte någraförslagringsutredningens av
utformning.sulens

10§

ställföreträdarefåraktiebolagslagenstycketandraEnligt kap. 13 §8
eller andra bolagsorganföreskrifter bolagsstämmanföljainte somav

ellerårsredovisningtillämplig lagaktiebolagslagen,strider mot om
försäkringsrörelselagenparagrafen iaktuellabolagsordningen. Den

försäkringsbolag inteförställföreträdaretilläggetinnehåller det att
strider denna lag.föreskriftheller får följa motsom

11§

gäller inteaktiebolagslagenstycket rätts-förstaEnligt kap. 148 en
ibestämmelsernastrid medställföreträdare har företagit ihandling som

be-härbolaget. Denbehörighetbolagsorganensden lagen motom
rättshandling-hellerinteinnehåller tilläggetparagrafen dethandlade att

bolags-försäkringsrörelselagenbestämmelser istrider mot omar som
gäller bolaget.behörighet motorganens

12§

försäkringsrörelselagen.med kap. 18 §8Paragrafen överensstämmer
Försäkringsut-haravsnitt 4.2.5allmånmotiveringenframgårSom av

utföra för-aktuarie skallbestämmelsenföreslagitredningen attatt om
skall utvidgas tillberäkningarochsäkringstekniska utredningar att om-
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utred-avvaktan på beredningenskadeförsäkringsbolag. Ifatta även av
inte några ändringar.förslag föreslåsningens

lagentill lag ändring iFörslaget5.3 om

styrelserepresentation1987:1245 om

privatanställdaför de

13§

Ändringen stycketandrabestämmelsen i kap. 6 §följd 7är atten av
innebördparagrafensändringbankaktiebolagslagen upphävs. Någon av

för debankaktiebolag skalldock inte Ihar representanteravsetts. an-
regionstyrelsers arbete.delta itidigareställda ha rätt attsomsamma
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Kostnadskonsekvenser och6

ikraftträdande

Kostnadskonsekvenser

samhällsekonomiska statsñnansiella vins-Förslaget medför såväl som
samhällsekonomiska vinsterna kommer enklare och tydli-De ettter. av

Statsfinansiellt medför förslaget lägre kostnader förregelverk.gare
redogörelse för konsekvenser-framtida lagstiftningsarbete. En närmare

i kapitelförslaget har lämnatsna av

Ikraftträdande

förslag skall kunna genomföras iförutsättning för kommitténsEn att
Aktiebolagetsregeringen, i lagrådsremissensin helhet deär att or-av

samtidigtändringarna genomförs före ellerganisation, föreslagna som
Finansdepartementetsvidare angelägetkommitténs förslag. Det är att

fram i promemoria i anslutning tillläggsförslag i dessa delar, ensom
samtidigt förslagen i detta betänkan-betänkande, genomförsdetta som

förslagnödvändigt Försäkringsutredningensde. däremot inteDet är att
betänkande.genomförs innan förslagen i detta

föreslår kom-beaktas,Med utgångspunkten detatt sagtssom ovan
föreslagna bestämmelserna träder i kraftkommitténmittén deatt av

den januari 1999.l
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Översyn påtillsynsreglerrörelse- ochvissaav
bankområdet m.m.

1995:86Dir.
juni 1995.regeringssammanträde den 6vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

regelverkdetändringar ibehovet styrutredaskallkommittéEn somav
verksamhet,kreditinstituts ävenoch andrabankersframför allt men

ochvärdepappersbolagområdet,finansielladetinstitut på t.ex.andra
ändringar ibehovetutredaskallKommitténförsäkringsbolag. även av

lämpligtdetområde.detta Ominriktning på ärochinnehålltillsynens
regelverket.ändringarföreslåkommitténskall av

skallKommittén
ekonomiskaför hanteringreglerändradebehovetöverväga avav-

ochkreditmarknadsbolagbanker,ikontrollför internochrisker
värdepappersbolag,

be-beslutsdelegation ochförreglerändradebehovetöverväga av-
ochstyrelseinominnefattande arbetetinstituten,inomfattandesluts

ledning,
hurvärderatillsynsverksamheten,börmåldeanalysera styrasom-
förriktlinjernabedöma hurtillsynsuppgifterolika är samtangelägna

fast,läggasskallverksamheten
roll,revisorernasfrågorvissaöverväga om-

ingrip-Finansinspektionensregler förändradebehovetöverväga av-
sanktioner,ochanden

enskiltdåsituationerförreglersärskilda ettbehovetöverväga av-
svårigheter,finansiellaharkreditinstitut samt

påverkastraffrättsliga sätt attnuvarandedet systemetsanalysera-
reformer.ochområdet överväga

Bakgrund

iallvarligtförsvagadessituationfinansiellabankernassvenska sam-De
1980-slutetbrötshögkonjunkturenlångvariga motdenband med avatt

lågkonjunk-djuposedvanligtiekonomin gicksvenskatalet. Den en



78 Bilaga 2 SOU 1998:27

med fallande tillgångspriser och stigande realräntor.tur Tidigare över-
hettning med starka inslag prisspekulation fastighetsmarknadenpåav
hade lett till långsiktigt ohållbara prisstegringar. Avregleringar kre-av
ditmarknaden ledde i det rådande ekonomiska klimatet till kraftigen
utlåningsexpansion och jakt marknadsandelar. Kreditgivningen kom
i många fall ske alltförpå lösa grunder. prisbubblanNär på fastig-att
hetsmarknaden sprack och konjunkturläget allvarligt försvagades,
tvingades först antal finansbolag och banker redovisa såett attsenare

kreditförluster i syfte säkra stabiliteten i betalnings-stora att staten att
såg sig åtagande stöd tillgörasystemet tvungen temporärtatt ett om

bankerna och vissa andra kreditinstitut.
finansiellaDen kris drabbade i synnerhet bankerna i börjansom av

1990-talet anledning till för kontrollöversyn statens systemger en av
dessa.av
Även försäkringsområdet har berörts den finansiella krisen. Iav

början 1990-talet försattes kreditförsäkringsbolag i konkurs.ettav par
Även andra bolag drabbades förluster inom området för kredit-storaav
försäkring.

Det decenniets utveckling på kreditmarknaden har präglatssenaste
avvecklingen kvantitativa regleringar. Kreditregleringamaav av av-

skaffades gradvis under mitten och slutet l980-talet. ändradeDettaav
radikalt arbetsvillkoren för bankerna. Vidare hinder för utländsktogs
konkurrens bort. Från ha verkat på marknad kanatt närmasten som
beskrivas skyddad arbetar bankerna friarepå och kon-som nu en mer

Ävenkurrensutsatt marknad. de regler för bank-om som ger ramarna
verksamhet rörelsereglerna i viss förändradesmån underernas sam-

period skedde det knappast i lika hög grad villkoren för verk-ma som
Ävensamheten. detta förhållande bidrar till behovet översynav en av

vissa regler.
Kreditmarknadsbolagens och värdepappersbolagens förhållanden är

intimt förknippade med villkoren för bankernas verksamhet. Regle-
ringen dessa institut i viktiga avseenden med vadstämmer överensav

gäller för bankerna. Regelverket bör därför i sambandöversom ses
med regelverket för bankerna.översynen Motsvarande gäller i vissaav
avseenden försäkringsområdet.

Tillsynsmyndighetens arbetsvillkor har också förändrats. Under de
två decennierna har uppgifter förts till tillsynsmyndigheten.senaste nya

Detta i kombination med den snabba utvecklingen produkter ochav
institutens användning teknik har ställt krav på förändringar iav ny
tillsynens utövande och inriktning. De nämnda förändringarna, i kom-
bination med i det oförändrade fram till slutetnärmaste resurser av
l980-talet, fick till följd de traditionella och grundläggande till-att
synsverksamhetema fick mindre utrymme.
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bankernaför tillsynenBankinspektionen, tidigare ansvarade avsom
den julikreditmarknadsbolag, slogs 1till dagensmotsvarigheternaoch

Finansinspektionen.till Ettmed Försäkringsinspektionen1991 samman
förändraFinansinspektionen förför närvarande inomarbete pågår att

genomgåttmyndigheten harnybildadeinriktning.verksamhetens Den
den aprilomorganisation 1organisationsförändringar. Genomflera en

ef-för uppnåspecialiserat verksamheteninspektionenhar1994 att en
och för operativför finansiell analysenhetertillsyn. Speciellafektivare

varit insti-tidigare haändrats frånTillsynen hartillsyn har skapats. att
allt lagts påTonvikten harfunktionsinriktad.till blitutsinriktad att mer

risktagande.institutens
för tillsynutveckla formerhar varitförändringsarbetetled iEtt att

förTill ledningoch kontroll.styrning, informationinstitutens internaav
internråd styrning,allmännautfärdatinspektioneninstituten har om

värdepappersinstitutochinom kredit-kontrolloch interninformation
rådenallmännatill arbetet med deanslutningförsäkringsbolag. Isamt

lagregleringoch hemställtregeringenskrivit tillinspektionenhar att en
förändringsarbetetfortsattaDetmotsvarande inriktningmed övervägs.

instituten, såsomfinns ipå de riskerinriktasinspektioneninom somnu
motpartsriskermarknadsrisker,kreditrisker, etc.

tilldelasFinansinspektionenmedeldeförInom genomsomramen
självhänderden tämligen friaharsedvanliga budgetprocessen attden

Finansin-användas. viss månskall Ihurbestämma styrsresurserna
reglerings-anvisningar iprioriteringarverksamhet ochspektionens av

särskilda uppdrag.brev och

utredningsarbeteTidigare

harfungeratoch tillsynenhur banksystemetOmfattande lärdomar om
efterföljandedelskrishanteringen,medi arbetetdragits, dels genom

olika slag.utredningar av
Bank-främst hanteratsharstöd till bankernafinansiellaStatens av

dettaUnder1993/94:61.skrivelseregeringensstödsnämnden jfr ar-
bank-stödsökandedeomfattande undersökningarmycketharbete av

ochNordbankenägandetid harvidtagits. På statens avsenareerna
kunskapVärdefullBankstödsnämnden.BankGota utövats omgenom

"Erfarenheterunder arbetet. Ihar erhållitsaktuella frågorhär rapporten,
oktober 1994,daterad den 17regeringen",tillbankkrisen, rapportenav

bank-aspektervissasin påuttryck förBankstödsnämnden avsynger
kon-styrning,bankernasbrister ifrämstbehandlarkrisen. Rapporten

regelverketiförändringarbehovetinformationssystemtroll och samt av
för tillsynen.och ramarna
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Regeringen tillkallade i början år 1993 kommittéav en
Bankkriskommittén, Fi 1993:02. kommitténsI uppdrag ingick att
kartlägga och beskriva utvecklingen på kreditmarknaden samt att ana-
lysera orsakerna till de problem uppstått. Vidare ingick översynsom en

Översynentillsynens innehåll och inriktning i uppdraget. skulle gö-av
bakgrund analys det regelverkmot omgärdar banker-ras av en av som

verksamhet. Kommitténs arbete har resulterat i antalettnas rapporter,
författade kommitténs ordförande och knutna till kom-av av personer
mittén. Rapporterna har publicerats. Bankkriskommitténs arbete har
avslutats något betänkande har avlämnats.utan att

Finansinspektionen har gjort omfattande undersökningar banker-av
kreditgivning under den tid föregick krisen. dessaAv under-nas som

sökningar torde hel del slutsatser arbetsformerna inom bankernaen om
ha dragits.

En genomgång kreditgivningen i Nordbanken, Gota Bank ochav
Första Sparbanken har gjorts för undersöka möjligheterna föraatt att
skadestånds talan ledande befattningshavare i dessa banker.mot Dessa
undersökningar, finns publicerade, har lett till skadeståndspro-attsom

inletts vissa styrelseledamöter.motcesser
betänkandetI kreditförsäkring Några aktuella problem SOU-

1992:30 redovisas analys orsakerna till Försäkringsaktiebolageten av
Njords konkurs vissa frågor Finansinspektionens tillsyn vadsamt om
gäller kreditförsäkring revisorernas uppgift.samt

Uppdraget

Skyddsintressena

inledningsvisSom den djupa bankkrisen anledning tillangetts ger en
tillsynöversyn framför allt- banker och kredit- mark-över-statensav

nadsbolag. finnsDet omfattande kunskaper vilka skeendennu om som
lett fram till krisen i banksystemet. Det angeläget till dessaär att ta vara
erfarenheter i utredningsarbetet.

Den särskilda regleringen banker, andra kreditinstitut och värde-av
pappersbolag ställer krav dessas verksamhetstörre påänsom annan
näringsverksamhet, motiveras med det finns särskilda skyddsintres-att

området. sådantEtt skyddsintresse stabiliteten i betalnings-är attsen
hotas banksystemets solvens isystemet fråga. Omfattandesättsom

störningar i den finansiellasektom riskerar sprida sig tillatt resten av
ekonomin vilket medför negativa konsekvenser for den ekonomiska
utvecklingen. Ett viktigt syfte med regleringen instituten för-är attav
hindra sådana förlopp. finnsDet därutöver direkt konsument-ett
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inlåning bety-bankernasminst harbeakta. Inte storskyddsintresse att
ekonomi påsinhanteramöjligheterenskildes ettför dendelse att egen

uppfattningredovisa sinKommittén böroch säkerteffektivt sätt. om
överväganden inomkommitténsgrund förskyddsintressena som en

uppdrag.för dettaramen
för-Försäkringsrörelse ibetänkandethar iFörsäkringsutredningen

påskyddsintressenasärskildadeanalyserat1991:89ändring 1 SOU
frågorbedömaharkommitténde delarförsäkringsområdet. I att som

be-framförts i detuppfattningarförsäkringsverksamhet bör derör som
övervägandena.förgrundtilltänkandet ligga

Rörelsereglerna

dragitserfarenheterdekartläggningfrånutgångspunktMed somaven
naturligtdetskyddsintressenapåkommitténs ärochfinanskrisen synav

förkreditinstitut ochoch andrabankerförrörelsereglemaöveratt se
kompletterande reglerbehovetbörvärdepappersbolag. Främst omav

dennaförknippad medIntimtslagolikariskhantering övervägas.av
tillskrivelsei sinframhållitFinansinspektionenbl.a.fråga är, re-som

innehåll ochkontrollensinternadenreglerbehovetgeringen, omav
deinriktas påförsta handibörarbeteKommitténsutformning. nu

för det inter-ledningensochstyrelsensoch pånämnda frågorna ansvar
kommitténsdelen börefterlevnad. I denochutformningregelverketsna

bör ocksåKommitténförsäkringsbolag.inbegripaocksåöverväganden
kommitténs.k. jävskrediter. Omreglernauppmärksamhet åtägna om

andra rörelsereg-ocksådenkandet,skäl för överfinnsdetatt seanser
ler.

och delegeringledningRegler om
olikaliksomledningsfrågorochstyrelse-efterdyningar harkrisensl

särskildadeuppmärksamhet. Enfått översynansvarsfrågor stor av
banker böransvarsfördelning inomstyrning ochfinnsregler omsom

försäk-förreglermotsvarandebörsammanhangetdet ävenIgöras.
moti-dethärmed bör ärsamband övervägasringsbolag Iöver. omses
bank-falletföravseendeni dessa ärreglerha andraverat att som nu --
dettaaktiebolag. Iför allmännaförsäkringsbolagochaktiebolag än

värdepap-ochkreditmarknadsbolagenbeaktassammanhang bör att
andradelvisdärmedochaktiebolagslagenomfattaspersbolagen attav
gällerbolagsorganenmellanansvarfördelningenochstyrningregler om

ak-har1990:08Ju överAktiebolagskommittén settbolag.för dessa
be-1995:44delbetänkande SOUöverlämnattiebolagslagens ett som

förslagochövervägandenAktiebolagskommitténsfrågor.handlar dessa
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intresse för regleringen institutenär även det finansiella områ-av av
det. Kommitténs överväganden dessa frågornärmare bör ske i ljusetav

de förslag i aktiebolagskommitténs betänkande.presenteratsav som

Vissa sekretessfrågor

harDet uppmärksammats reglerna sekretess, såsom de tolkats,att om
har upphov till svårigheter bl.a. vid förvärv banker ochgett vid kre-av
dit givning till kreditmarknadsbolag. En sekretessreglernaöversyn av
för banker och kreditmarknadsbolag kan därför aktuell.vara

Tillsynen

Ett starkt samband råder mellan utformningen rörelsereglerna ochav
utformningen tillsynsverksamheten. Det önskvärt kommitténär attav
med utgångspunkt från de övergripande målen för tillsynen denatt-
skall bidra till det finansiella stabilitet och effektivitet ochsystemets ett

konsumentskydd värderar hur angelägna olika tillsynsuppgiftergott -
Kommittén bör i det sammanhangetär. uppmärksamma de synpunkter

förts fram i Bankstödsnämndens tidigare nämnda i Riks-rapport,som
revisionsverkets tillsynStatens de finansiella marknadernaöverrapport
RRV och1994:15 i Finansinspektionens skrivelse till Riksrevi-
sionsverket den december22 1994 med anledning dnrrapportenav
1 19-295 8/94.

Kommitténs överväganden i dessa frågor bör bakgrundgöras mot av
analys vilka fordras för tillsynsarbete i enlig-att etten av resurser som

het med kommitténs Förslag skall kunna utföras. Kommittén bör i det
sammanhanget inte bara önskvärd ambitionsnivå ocksåutanange en
uttala sig tillsynsarbetets inriktning vid oförändrad resursnivå förom en
inspektionen. detl sammanhanget bör kommittén beakta de kraväven

medlemskapet i ställer,EU såväl i form inspektionens delta-som av
gande i utvecklingen det regelverket på områdetav gemensamma som
inspektionens samarbete med utländska myndigheter.

Kommittén bör också i vilken form riktlinjerna för inrikt-överväga
ningen självapå tillsynsarbetet skall läggas fast. Styrningen inspek-av
tionen kan ske olikapå och med olika metoder. naturligtsätt Det är att
bestämmelser i lag identifierar inspektionens grundläggande uppgifter.

börDet dock vilken grad flexibilitet dessaövervägas regler skallav ge.
Vidare bör hur övriga riktlinjer för inspektionensövervägas arbete bör

utformade, exempelvis i myndighetens instruktion och i dessvara reg-
leringsbrev.
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frågorVissa revisionom

huvudregeln ienligtFinansinspektionenregler skallgällandeEnligt nu
tillsammansrevisorerförsäkringsbolag eller flerabanker och attutse en

delta ieller motsvarandevalts bolagsstämmanmed de revisorer som
möjlighettillsyn finnsunderinstitut stårövrigarevisionen. För ensom

skrivelse tillhar iInspektionenrevisorer.för inspektionen att utse en
revisorer i insti-förordnandemedföreslagitregeringen att systemet av

remitteratFinansdepartementetSedanreformeras.tillsynundertut
del remissyn-ha tagitefterFinansinspektionenskrivelsen har att av

skall före-det inteden föreslåspromemoria. Iutarbetatpunkterna atten
tillsätta revisorerFinansinspektionenskyldighet förligga någon att men

föreslåstill det. Vidaremöjlighetskall haalltjämtinspektionenatt en
inspektio-understårrevisionsplikten i institutlagstadgadedenatt som

valdabolagsstämmanoch deskall utvidgastillsyn visst sätt avnens
revisionsinsatserdels utföra deskyldigaskallrevisorerna att somvara

inspek-iakttagelser tillvissadelsinspektionen,initierats rapporteraav
tionen.

för-bl.a.direktivarbetet mednärvarandeförpågårEU ettInom om
försäkringsföretagvärdepappersföretag ochbanker,stärkt tillsyn över

meddirektivförslaget-talar förMycketBCCI-direktivet.det s.k. att
detinom kortkommerjusteringarvederbörliga samt attatt antas-

vis-skyldighetrevisorersreglerinnehålla att rapporterakommer att om
tillsynsmyndigheten.iakttagelser tillsa

Även Vidareroll.behandlat revisorernasharaktiebolagskommittén
och auktori-godkändavissa reglerföreslagitregeringen nyligenhar om

1994/95:l52.serade revisorer prop.
ak-övervägandendebakgrundbör görsKommittén mot som avav

dels bedömaregeringens förslagi ljusettiebolagskommittén och omav
nyssnämndadenFinansinspektionen iframläggsde förslag avsom

i dende förslag-utarbetalagändringar, delsmedförapromemorian bör
framställan-inspektionensanledningmeddet inte skermån somav

revisorer.detBCCI-direktivet i den delföranleds rörav

och sanktionerIngripanden

ingripa debefogenhetervissahar i lagFinansinspektionen motattgetts
inspek-kan1987:617Enligt bankrörelselageninstituten.finansiella

sammankallabanks beslut,verkställighetförbjudationen bl.a. av en
oktroj eller,banksåterkallaoch bolagsstämmastyrelsebankens samt en

heltinteLiknande,varning. över-meddelatillräckligt,det är menom
Fi-företag.finansiellaandradet gällerregler finnsensstämmande, när

inteuttalanden,falli vissa är rätts-dessutomnansinspektionen gör som



84 Bilaga 2 SOU 1998:27

ligt bindande avsedda till ledning för de institutär attmen som vara
står under tillsyn.som

Det grundläggande betydelse för Finansinspektionensär möjlig-av
heter fullgöra sitt tillsynsuppdrag den till sitt förfogande haratt att
lämpligt avvägda möjligheter ingripa missförhållanden i insti-att mot

kartläggning deEn regler tillsynsmyndighetemastuten. styrav som
möjligheter till ingripanden och sanktioner i Sverige och i andra länder
bör följas analys behovet regler här i landet. analysenIav en av av nya
skall särskilt belysas frågan ytterligare sanktioner bör införas. Re-om
gelverket bör, inte särskilda skäl talar det, utformat påmotom vara

för alla verksamhetsformer står under Finansinspektio-sättsamma som
tillsyn. Kommitténs överväganden i dessa delar bör åtföljasnens av en

bedömning vilka krävs för utövande sådana befo-av resurser som av
genheter.

Vidare bör hur detaljerade de regler inspektionenövervägas som ger
ingripa bör Vid den bedömningenrätt måste kommitténatt natur-vara.

ligen lägga vikt vid hur förutsägbar reglernas tillämpning blir.stor

Speciella regler för har finansiellasituationer probleminstitutnär ett

Arbetet bör inbegripa analys behovet särskildaäven regler fören av av
situationer då enskild bank eller enskilt kreditmarknadsbolag haretten
råkat i finansiella svårigheter. Enligt gällande regler erfordras vissen
kapitaltäckningsnivå. Om kapitalbasen för liten skall institutetär rätta
till missförhållandet. praktiken kanI två tänkas. Antingen tillförsvägar

kapital eller minskas balansomslutningen. det inledandel skedetnytt av
bankkrisen visade det sig dock ingendera möjligheten realistiskatt var
för återställa vissa bankers kapitalstyrka. fannNär det nöd-att staten
vändigt vidta åtgärder saknades regler tillförsäkradeatt statensom
möjligheten alltid ingripa i syfte stabilisera betalningssystemet.att att
Bland för komma till med dessa svårigheter infördes la-rättaannat att

l993:765 statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.gen om
lag innehållerDenna bl.a. regler under vissa förhållan-att staten,om

den, har lösa aktierna i kreditinstitut eller ställarätt det underatt ett
tvångsförvaltning. Vidare finns bestämmelser villkoren föratt stat-om
ligt stöd kan för ändamålet särskilt inrättad prövnings-prövas av en
nämnd.

riksdagenDet år 1992 beslutade statliga åtagandet banker ochattav
vissa andra kreditinstitut med statlig anknytning skall kunna infria sina
förpliktelser i tid Någon tidpunkt för avvecklingrätt är temporärt. av
åtagandet inte bestämd, vilket framgår lagen. Bestämmelsernaär av om
prövningsnämnd, inlösen aktier och tvångsförvaltning har dock tids-av
begränsats till gälla till den december31 1995.att
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rekon-arbete bestämmelserKommittén bör i sitt överväga omom
kreditmarknadsbolag bör införasbanker ochstruktion krisdrabbadeav

fall utformas. studie motsvarandeoch hur de i så bör Enpermanent av
betydelsefull. bör beaktaKommitténi andra länder tordesystem vara

närvarande inte omfattasoch kreditmarknadsbolag förbankeratt av
ytterligareoch heller i avvaktanackordslagen 1970:847 inte ut--

foretagsrekonstruktiontillförslag lagredning det som rege-omav-
detKommittén börtill Lagrådet.ringen remitterat äröverväga om

föreslagits jfr de-för insättningsgarantidetlämpligt systematt somge
uppgiftnågonInsättningsgaranti, 1995:3partementspromemorian Ds

förslag inne-krisdrabbad bank. Promemoriansvid rekonstruktion av en
bank försätts iförst i och medinsättningsgarantin träderbär attatt en

insättningsgarantifonden inte imedlen iDessförinnan kankonkurs. tas
medelexempel utomlands påemellertidfinnsanspråk. Det att som av-

för förebygga bank-kan användasmotsvarande fonderi även attsatts
kapitaltillskottkontrolleratstatligtdvs. förfallissemang, utgöra ettatt

rekonstruktionbidra tillellersyftar till rekonstruera,att av, ensom
krisdrabbad bank.

särskildabehovetvikt kommitténgivetvis övervägerDet är att avav
syftar tillförfaranderättssäkerheten iregler för ettatt garantera som

betydelse-konstitutionella aspekternaderekonstruktion. minstInte är
fulla i sammanhanget.

Vårdslös kreditgivning

vål-kreditgivning och därigenomsamband medivårdslösDen ärsom
skadan. begränsningar förVissabli skyldiglar skada kan ersättaatt

frågaregler preskription.dock, bl.a. Enfinnsskadeståndsansvaret om
förutsättningarna förbankkriseneftertilldragit sig intresse är omsom

bör föränd-bankernabefattningshavare inomskadeståndsskyldighet för
kreditgivningvårdslöskriminaliseringfråganVidare har avomras.

aktualiserats.
där frågan varitflera måldomstolar avgj1990-talet harUnder ort om

kreditgivning. Målensamband medbegått brott ibanktjänstemän har
Med nå-huvudman.trolöshetdet uppsåtliga brottethar oftast motrört

åtaldet dock inte väcktsundantag harenstaka motgot sompersoner
kan hit-ledning.eller verkställande Deti banks styrelseingått moten

straffrättsliganuvarandeifrågasättas dettillsvarande erfarenheter om
förfar-straffvärdakriminaliserartillräcklig utsträckningregelsystemet i

Motsvarandebanksystemet.med kreditgivning inomi sambandanden
handelpositioner vidtagandehantering,gälla riskkan t.ex. avannan

därvid naturligåtgärdeller derivatinstrument. Enmed valutor ärsom
roll for betal-centralatanke denminst medinteär,övervägaatt
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främst bankerna har, kriminaliseringningssystemet ävenen avsom
vid kreditgivning och i samband med beslutvårdslösa förfaranden om

särskilt i sådana fall där vårdslösheten kan leda till såriskhantering,
omfattande förluster instituts solvens hotas.att ett

detdenna bakgrund genomgångKommittén bör göramot en av nu-
lämna de förslagstraffrättsliga regelverket området ochvarande som

kriminalisering skall dock föregåsbehövs. Förslag tillden av enanser
skall varandra.analys, varvid olika intressen vägas motnoggrann

upprätthållavårdslöshet kan medverka tillkriminaliseringEn attav
därmed i betalningssystemet. sådanstabiliteten i bankväsendet och En
intresse för kreditinstituten och dessasstabilitet inte uteslutandeär ett

för och medborgarna.också i hög gradägare statenutan
skullesådan kriminalisering kunnadetta skallMot vägas mot-att en

kreditgivning och riskhantering-kontrollenverka ambitionerna överatt
kreditinstitutenskalli första hand änutövas staten.av snarare aven

straffbestäm-sammanhanget hur effektivbetydelse iAv ärstor en
med krimi-skulle och fördelarnakaraktärmelse denna envara omav

måstetill de myndigheternai proportionnalisering står resurser som
1994/95:JuU2.1994/95:23 ff och bet.ned jfr 52lägga s.prop.

sådanförslag bakgrundskall lämna sinaKommittén mot av en
kriminalisering, skallförslag till ytterligarebedömning.samlad Om ges

upprätthållaförkan behövasberäkning degöras attsomav resurseren
till hur sådanastraffbuden och förslag lämnasde resurser, genomnya

tillföras utredningarskall kunnaomprioritering eller på sätt,annat av
detta slag.

skadeståndsskyldighet för befatt-förutsättningarna förFrågan om
kreditinstitut skall förändras börbanker och andraningshavare inom

överväganden iaktiebolagskommitténsbehandlas bakgrundmot av
näraliggande frågor.

synpunkterAllmänna

den svenska lag-för utredningsarbetetallmän utgångspunktEn är att
in-det regelsystemetförenlig medstiftningen skall gemensammavara

avseenden in-i övrigt i alla relevantaKommittén börEU. ävenom
i andraoch reglers tillämpninganalysera reglerformera sig ochom

jämförbara länder.
frånarbetet skall bedrivasutgångspunktEn är ettatt sam-annan

de direktivKommittén skall vidare beaktahällsekonomiskt perspektiv.
prövningregionalpolitiska konsekvenser, 1994:23dir. 1992:50 omom

jämställdhetspolitiska kon-åtaganden och 1994:124offentliga omav
utreda-kommittéer och särskildautfärdats till samtligasekvenser som

re.
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Utredningsarbetet skall avslutat före utgången år 1996.vara av
Kommittén skall det möjligt lämna delbetänkanden. Kommitténärom
bör särskilt beakta vad kommer i BCCI-direktivetattsom anges om
tidpunkten för dess ikraftträdande och införlivande i medlemsländemas
regelverk.



offentliga utredningar 1998Statens

förteckningKronologisk

beskattning.och Fi.Omstmktureringar. hela livetTänder. for vuxentandvârd.ersättningssystemnytt-
genusansikte.A.Välfärdens. organisationsspecifikaalltid Nivå- ochMän passar. exempelfrånhandeln.med A.processer

Kärlek,ekonomiska ochVårt liv kön. resursersom. maktdiskurser.A.
detrationelladin MytenTy maktenär om. jämställdaSverige.ochdet A.arbetslivet

Översyn ochtillsynsreglerför kollektivarörelse-av. försäkringar.Fi
Marknadsföring alkoholdryckerAlkoholreklam. av. Systembolagetsprodukturval.och

skattebrott.Fi.Effektivitet-IntegritetO -. för konst.Campus U.10.
medstatlig tillsynFriståendeutbildningar. områden.inom olika U.

kontrolluppgifterSjälvdeklarationoch
Fi.förenkladeförfaranden.-

kemikaliehantering.FöSäkrare. frågor. Fi.näringsrättsligaE-pengar-. Indikatorerför ekologisktnyckeltalGröna ett-. samhälle.hållbart M.
kunskapsöversiktblir handling.EnåsikterNär om. medfunktionshinder.bemötande personerav

digital marksändTV. Ku.Samordningav. Fi.myndighetEngräns en-. regionalutveckling.ochIT
frånSverigeslän.K.exempel120

hearing infrastrukturenlT-kommisionenshC om. medier.Andrakammarsalen,för digitala
K.Riksdagen1997-10-24.

inför ZOOO-skiñet.medinbäddadeProblem system. kommissioneniHearinganordnad ITav
Industritörbundetoch Statskontoretsamverkanmed

1997-11-14.K.
örsäkringsgaranti.22.F

för försakringsersättningar.Fi.garantisystemEtt
exportfinansieringen.och N.23. Staten

EU-perspektiv.Fiskeriadministrationeni24. ett
Översyn ñskeriadministrationen Jo.m.m.av

helastorstadspolitikför landet.städer.En25.Tre
bilagor.4+ st

Mariakliniken.till26.Frånhembränt
ungdomarochsvartsprit.Faktaom

för bankaktiebolagochledningsregler27.Nya
försäkringsbolag.Fi.



offentligaStatens utredningar 1998

Systematisk förteckning

Försvarsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Säkrarekemikaliehantering.13 Välfärdensgenusansikte.3

alltid Nivå-Män ochorganisationsspeciñkapassar
Socialdepartementet medexempelfrånhandeln.4processer

Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska ochlivet somTänderhela resurser
maktdiskurser.5ersättningssystemför vuxentandvârd.2nytt- makten din detTy Myten rationellaärAlkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckeroch omav
arbetslivetochdetjämställdaSverige.6Systembolagetsprodukturval.8

åsikterblir handling. kunskapsöversiktNär En om Kulturdepartementetbemötande medfunktionshinder.16av personer
Samordning digital marksänd 17TV.städer. storstadspolitikför helalandet.Tre En av

4 bilagor. 25+ st Närings- och handelsdepartementetFrånhembränttill Mariakliniken.
Fakta ungdomarochsvartsprit.26 Statenoch exportfinansieringen.23om

Kommunikationsdepartementet Miljödepartementet
ochregionalutveckling.IT Grönanyckeltal- Indikatorerför ekologiskthållbartett

från120exempel Sverigeslän.19 samhälle.15
IT-kommisionenshearing infrastrukturenom
för digitalamedier.Andrakammarsalen,
Riksdagenl 997-l 0-24.20
Problemmedinbäddade infor ZOOO-skiñet.system
Hearinganordnad lT kommissioneniav
samverkanmedIndustriforbundetochStatskontoret

211997-11-14.

Finansdepartementet
Omstruktureringarochbeskattning.l
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektivaav
försäkringar.7
Integritet- Effektivitet- skattebrott.9
Självdeklarationoch kontrolluppgiñer

förenkladeförfaranden.12-
näringsrättsligafrågor.14E-pengar-

myndighet 18Engräns en-
örsäkringsgaranti.F

för försäkringsersättningar.garantisystemEtt 22
ledningsreglerför bankaktiebolagochNya

försäkringsbolag.27

Utbildningsdepartementet
för konst10Campus

Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn
inomolika områden.ll

Jordbruksdepartementet
Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.ett
Översyn fiskeriadministrationen 24av m.m.



ázámás ç
å

hmm;uwIQHNáM-wwcuwuvv..- w. ., .

J11fav .1J-"l5§iç.
ÅVIYmnjäl.11

isvm: JJÃJ-Z-Fü
:u|i..r1:1"ra xw f

ø7çøx7åii-;l"i,&#39;35Wvy
då :musanav-nte
magrWir-ê

:y..2§ey{lá.31s§ ázdgtzud-
why :mmwzajwmrzi v: .uj m:

fggsáqühanyohøáiuwüiäxarvä
Äggsbtuaväuimg §1ös.-.gm

.niâêi :zugh-,aêgt 1:ansv:sqmuax .v
Ä nlgwqgmusadsmiaznrrzrno..

ilxsxusawti IMOmin
:mgwboáiiáåQW-Wü.. ;ammüå:jjigg: :geni §11L..:ng.4- .TWYOÃTi åfixYsü-U-UÃh.

.r§1affkå11a..;;n5554:2ahr rama
14:1 :;.:.r-:-.

âvaimmuiääüqabznssxiñ
nmjzadnboäx,

stannadhifi: rbøeáü m vu
F .mgnhäü-tu

asmxze vaii.vrx;1zgnfi:axagpjazl
g 1170 sawåêiøâá §12Harg; n .§1; nJ-t t-réhåñgammmsx

.ââuâiiâêiñáiââçêvâfn
.Kiifiøågikuwp m.. ".Azwiogag- 3.163 gzumgcpgüâlnuaáa

W 75åg:.2g.§lnbq{g1é1
V53 .gpiodêän-fxwxöâ

sqgbngaaâøüidiål.
xanö:E11 163myømü

-nzøñsåwämggnanL.Jüsvvybsr4
T {ivgjn.ngbixssnüsiiêomami









PUHADRI SIOCRHOI106ss: .u4-
Mx Tr084390 inwzox-uqoI lgl 91. 9091

frltllcxnrdcü"lllvcrmtli-Pnsl:
\\.\\&#39;.frI/L&#39;\.\ç&#39;hun/n mmm IBUKHANIH|:

ISBN I-3X-2X50-4
lSS.1375-35X




