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Remiss - förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- 
och ledningsprövning 

 

Svenska Bankföreningen (Bankföreningen), som har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på Finansinspektionens (FI) olika förslag, begränsar sitt yttrande till 

förslagen om nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i 

kreditinstitut samt förslaget om nya allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut med 

flera att inrätta filial inom/utanför EES.  

 

Allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut att inrätta filial  

Bankföreningen har inget att invända mot förslaget till nya allmänna råd om tillstånd 

för kreditinstitut med flera att inrätta filial inom/utanför EES. Däremot anser vi att 

följderna av att de nu gällande allmänna råden om tillstånd att driva bank- eller 

finansieringsrörelse upphävs, bör förtydligas i promemorian. Detta gäller främst 

frågan vilka regler som gäller avseende filialverksamhet inom EES. Nu sägs 

kortfattat på s. 21 i remisspromemorian att de nu gällande råden bl.a. innehåller 

”vissa bestämmelser om filialetablering inom EES som numera täcks av 

filialförordningen”. I de nu gällande allmänna råden anges vissa krav som saknar 

motsvarighet i, och går utöver, filialförordningens bestämmelser. Detta gäller t.ex. 

kravet i 4 kap. FFFS 2011:50 om att lämna in en prognos över förväntat ekonomiskt 

utfall under de tre kommande verksamhetsåren. För undvikande av otydlighet bör 

det enligt vår mening framgå tydligt att följden av att nuvarande allmänna råd 

upphävs, blir att enbart filialförordningens bestämmelser framgent kommer att gälla 

för filialetablering inom EES och att ytterligare krav inte uppställs i svenska 

föreskrifter eller allmänna råd. 

Föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning 

Bankföreningen anser att förslaget till nya föreskrifter och ägar-, ägarledning- och 

ledningsprövning i kreditinstitut behöver förtydligas i vissa avseenden. Vi anser 

också att syftet bakom vissa kriterier är oklara och därför svåra att förstå. Även om 

avsikten är att samordna texten i förslagen med de förslag till tekniska standarder för 

auktorisation som EBA tagit fram är det viktigt att beakta att det är fråga om olika 

förfaranden som kräver olika tillvägagångssätt och krav på information.  
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På ett mer övergripande plan är det också viktigt att nya krav och regler anpassas till 

den digitala agendan samtidigt som regleringen bör vara teknikneutral. Bilagorna till 

föreskriften bör därför finnas tillgängliga i ett format som medger att de kan fyllas i 

och eventuellt lagras elektroniskt hos företagen. 

 

För att öka läsförståelsen och tillgängligheten är det vidare bra om definitioner 

återges i föreskriftens bilagor exempelvis vad avser ”kvalificerat innehav” och 

”personer i politiskt utsatt ställning”. Även om det kan förenkla regelarbetet att 

hänvisa till annan lagstiftning eller EU-regleringen finns det klara fördelar för den 

enskilde, som ska lämna informationen, om bl.a. definitioner återges direkt i 

föreskriften med bilagor.  

 

Vad gäller möjligheten att hänvisa till tidigare prövning konstateras i 

remisspromemorian att undantaget inte har inneburit den administrativa lättnad för 

företagen som var syftet bl.a. mot bakgrund av att det ofta hänvisas till felaktigt 

diarienummer eller inget diarienummer alls. Möjligheten för en sökande att hänvisa 

till ett tidigare ärende bör inte stupa på att den enskilde inte känner till det korrekta 

diarienumret då det måste finnas möjlighet att i myndighetens diariesystem söka 

efter ärende även på personnummer eller organisationsnummer. Det bör tvärtom 

tillhandahållas en möjlighet för den enskilde/företaget att hänvisa till tidigare prövning 

då det skulle underlätta den administrativa bördan för samtliga parter. Ansvaret för 

att tidigare lämnade uppgifter fortfarande är korrekta bör vila på den enskilde och det 

bör därför vara den enskilde som avgör om det är lämpligt att hänvisa till tidigare 

prövning. Bankföreningen anser att möjligheten att hänvisa till tidigare prövning bör 

finnas kvar.  

 

FI anger i remisspromemorian, avsnitt 3.2.2, att det framgår av förarbetena till 

kapitaltäckningsdirektivet att de krav som ställs i artikel 91 detta direktiv bör kunna 

tillämpas även för arbetstagarledamöter. Kraven som ställs på styrelseledamöter i 

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse inverkar inte på 

arbetstagarorganisationernas rätt att utse representanter, kraven kan därför inte 

ställas på arbetstagarrepresentanter, så länge det rör sig om den 

lämplighetsbedömning som görs av FI. Det uppstår även problem när det kommer till 

företagets egen lämplighetsbedömning av de enskilda styrelseledamöterna eftersom 

de krav på kunskap och erfarenhet som ett företag ställer på sina styrelseledamöter 

inte kan inverka på arbetstagarorganisationernas möjlighet att utse representanter. 

Det behöver därför tydliggöras att arbetstagarrepresentanter inte ska omfattas av 

företagets lämplighetsbedömning av enskilda styrelseledamöter. Vad gäller 

företagets lämplighetsbedömning av styrelsens samlade kompetens kan företaget 

säkerställa att sådan kompetens finns hos den bolagsstämmovalda styrelselen, 

därmed riskerar inte företagets bedömning av styrelsen att inverka på 

arbetstagarorganisationernas möjlighet att utse representanter.  
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Bankföreningen har inget att invända mot förslaget till föreskriftstext, vi vill däremot 

lyfta följande avseende de bilagor som bifogats föreskrifterna. Vissa av de 

omständigheter som anges nedan återfinns till viss del även i övriga bilagor till 

föreskriften. 

 

Föreskriftens bilagor 

 

Bilaga 1 a 

I punkten 2.6, 4. anges att förvärvaren ska bifoga finansiell information, inklusive 

kreditbetyg och publicerade rapporter såsom årsredovisningar.  

 

Bankföreningen anser att det är oklart vilken finansiell information förvärvaren ska 

bifoga förutom kreditbetyg och publicerade rapporter såsom årsredovisningar. Kravet 

i denna punkt bör därför förtydligas så att det klart framgår vilken finansiell 

information som ska bifogas ansökan.  

 

Enligt punkten 2.8, 1 d) ska förvärvaren bl.a. ange om denne under de senaste fem 

åren blivit avskedad eller godtagit en uppgörelse om att lämna en anställning.  

 

Bankföreningen noterar att en uppgörelse om att lämna en anställning kan grunda 

sig på en rad olika anledningar och att en uppgörelse därför inte nödvändigtvis 

behöver ha en negativ inverkan när en lämplighetsbedömning görs. Detta bör 

klargöras i beslutspromemorian. Även om den enskilde har möjlighet att komplettera 

sitt svar bör det tydliggöras vilken typ av uppgörelse som kan ha en negativ inverkan 

på bedömningen av personens lämplighet. Motsvarande synpunkt görs gällande för 

Bilaga 1 c, punkten 2.3 d). 

 

I punkten 2.8, 3 a) anges att förvärvaren ska ange om denne under de senaste fem 

åren varit (eller är) part i ett skiljenämndsförfarande, en civilrättslig process eller en 

förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet.  

 

Bankföreningen anser att det bör förtydligas att förvärvaren i samtliga fall endast ska 

ange processer som rör skatt eller näringsverksamhet, familjerättsliga tvister eller 

liknande bör inte omfattas av kravet.  

  

I punkten 3.3 2) anges att förvärvaren bl.a. ska ange hur länge denne har för avsikt 

att behålla innehavet i målbolaget.  

 

Bankföreningen anser att syftet med bestämmelsen är oklar. Det bör i 

remisspromemorian klargöras för vilket ändamål FI avser att samla in denna 

information. Det bör också klargöras vilka konsekvenserna blir, om några, för det fall 

förvärvaren avyttrar innehavet i förtid alternativ utsträcker innehavet i förhållande till 

den i bilagan angivna tidsramen. 
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Bilaga 1 c 

I punkten 2.3, 3h) anges att ledningspersonen ska ange om denne någon gång i 

Sverige eller utomlands fått sitt tillstånd att driva verksamhet återkallat eller på annat 

sätt uteslutits eller fråntagits rätt att driva verksamhet, av myndighet eller ett offentligt 

organ inom sektorn för finansiella tjänster eller av någon branschorganisation eller 

liknande.  

 

Bankföreningen anser att kravet är för långtgående och bör begränsas till det 

finansiella området även såvitt avser uteslutning eller liknande från en 

branschorganisation eller liknande.  

 

Under rubriken ”Behörig firmatecknare för ägarföretaget” anges att den 

lämplighetsbedömning som gjorts ska bifogas ansökan. 

 

Även här anser Bankföreningen att syftet med bestämmelsen är oklar. Den 

detaljerade information som lämnats av den fysiska personen måste, tillsammans 

med det faktum att företaget har underteckna ansökan, innebära att utfallet av 

företagets lämplighetsbedömning har varit positiv. Det bör därför anses vara 

tillräckligt att företaget bifogar sin sammanfattande bedömning. För det fall FI avser 

att även bedöma företagets processer eller liknande bör detta ske inom ramen för FI 

tillsynsarbete och inte i ett ansökningsärende.  

Bilaga 2 

I punkten 2.3 anges att referenser från arbetstagare ska bifogas ansökan.  

 

Även i detta fall har Bankföreningen svårt att förstå syftet bakom kravet. Är tanken 

att FI ska kontakta de vitsordade arbetstagarna för att få information om riktigheten i 

de uppgifter som lämnats om tidigare befogenheter, ansvarsområden, antalet 

anställda eller är syftet något annat? Det bör klargöras varför detta krav uppställs 

och hur informationen är tänkt att användas.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

 

 

 

Hans Lindberg 

 

 

Åsa Arffman 

 


