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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och 
finansieringsrörelse 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 §, 3 kap. 26 §, 4 kap. 10, 15, 19, 23, 25 a, 

26 och 29–31 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 7 § och 3 kap. 26 § 

förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande 

lydelse. 

2 kap. 

Tillstånd att använda ett visst företagsnamn 

7 §    Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som 

övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen 

(1987:619) att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn.  

En ansökan om sådant tillstånd ska innehålla en redovisning av röstetalets 

fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotter-

bolag i en koncern, moderbolaget. 

3 kap. 

En sparbanks eller medlemsbanks särskilda företagsnamn 

26 §    Anmälan för registrering enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) 

eller 12 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker av särskilt företags-

namn kan tas upp i anmälan av bankens registrering. En kopia av det 

styrelseprotokoll som bestyrker anmälan ska ges in samtidigt. 

4 kap. 

10 §    I bankregistret registreras uppgifter för varje bank. Registret ska 

innehålla uppgift om bankens företagsnamn och organisationsnummer. 

15 §1    När en bank registreras ska följande antecknas i bankregistret: 

1. bankens organisationsnummer,

2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt

bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bank-

företag som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva 

bankrörelse från filial i Sverige,  

3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag

eller medlemsbank, dagen för bildandet, 
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SFS 4. bankens företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en 

sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,  

5. bankens särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant, 

6. den ort i Sverige där bankens styrelse ska ha sitt säte,  

7. sättet för sammankallande av stämma, och  

8. bankens postadress.  

Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse, ska detta antecknas i registret.  

 

19 §    För utländska bankfilialer ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, 

antecknas  

1. det utländska bankföretagets företagsnamn, nationalitet och säte,  

2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,  

3. filialens adress,  

4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant 

saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande 

direktör och revisor, och  

5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska 

bankföretaget. 

 

23 §2    Anteckning i register på grund av anmälan eller underrättelse enligt 

aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen 

(1995:1570) om medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering 

på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt 

24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbanks-

lagen eller 10 kap. 4 § lagen om medlemsbanker görs anteckning på både 

den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.  

Anteckning om ändring av en banks företagsnamn och om en banks 

likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning som anges i 11 §. 

 

25 a §3    Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får 

endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, 

om det har gått mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats. 

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får 

endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företags-

namn användas som sökbegrepp. 

 

26 §4    I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 

11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) 

om medlemsbanker ska bankens företagsnamn och organisationsnummer 

anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt 

som handlägger likvidationen. 

 

29 §5   I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift 

betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för 

ärendets handläggning och prövning.   
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SFS Avgifterna betalas med följande belopp:  

1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om 

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk 

underskrift, 1 900 kronor,  

2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn 

eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, 

eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en 

elektronisk underskrift, 900 kronor,  

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 § 

första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen 

(1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller förenings-

stämma beslutat om likvidation, 800 kronor,  

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 

17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om 

medlemsbanker, 480 kronor,  

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen 

eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 

27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och  

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan 

anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-

skrift, 700 kronor. 

 

30 §6    Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller 

registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn 

eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 

andra stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn.  

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än 

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.  

Avgift ska inte betalas för registrering av  

1. ändrad postadress,  

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,  

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),  

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § 

andra stycket 4,  

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen, eller  

6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § 

aktiebolagslagen.  

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje 

stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 

5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.  

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften åter-

betalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. 

 

31 §7    För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:  

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och  

2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets 

företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.  

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om hand-

läggningen av en ansökan har påbörjats.  

 
6 Senaste lydelse 2009:717. 
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SFS                        

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

 

På regeringens vägnar 

 

PER BOLUND 

 Erik Eldhagen 

 (Finansdepartementet) 
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