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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och 
finansieringsrörelse  

dels att 1 kap. 2 och 2 a §§, 2 kap. 5 a §, 4 kap. 29 och 33 §§ och rubriken 
närmast före 2 kap. 5 a § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 5 c–5 f §§, av följande 
lydelse.  

1 kap. 
2 §1    För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag 
tillämpas också aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag för 

– 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33, 37 och 39 §§, 41 b § första
stycket och 41 c §, 2 kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ i fråga om bankaktie-
bolag, och 

– 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33, 37 och 39 §§, 41 b § första
stycket och 41 c § i fråga om kreditmarknadsbolag. 

Vid gränsöverskridande delning av bankaktiebolag eller kreditmarknads-
bolag tillämpas inte 1 kap. 38 § första och andra styckena aktiebolags-
förordningen.   

Vid tillämpning av 1 kap. 41 e och 41 f §§ aktiebolagsförordningen ska 
det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. 

2 a §2    För registrering av medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar 
tillämpas också förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med 
undantag för 

– 2 kap. 13 och 16 §§, 3 kap. och 4 kap. i fråga om medlemsbanker, och
– 2 kap. 13 och 16 §§ i fråga om kreditmarknadsföreningar.
Vid tillämpning av 2 kap. 18 a och 18 b §§ förordningen om ekonomiska

föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspek-
tionen. 

1 Senaste lydelse 2020:678. 
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2 kap.  
Tillstånd att verkställa en fusions-, delnings- eller ombildningsplan 

5 a §3    Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan 
enligt 10 kap. 20 § eller 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse ska det ges in  

1. en försäkran på heder och samvete från företagens styrelser eller verk-
ställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrens-
lagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och om att prövning 
av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förord-
ningen, 

2. en kopia av fusionsplanen med de handlingar som är bifogade den, och
3. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med

beslut om den tilltänkta fusionen. 
Vid en gränsöverskridande fusion ska även följande handlingar ges in: 
1. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 16 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar 
med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare, 

2. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets eller föreningens
intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 23 kap. 
41 a § aktiebolagslagen eller 16 kap. 36 a § lagen om ekonomiska föreningar, 
och 

3. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt
lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande 
fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är 
tillämplig. 

5 c §    Vid absorption av ett helägt dotterbolag ska det tillsammans med en 
ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 10 kap. 25 § lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ges in de handlingar som 
anges i 2 kap. 5 a § första stycket 2 och 3.   

5 d §    Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa delningsplan 
enligt 10 kap. 30 b § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
ska det ges in  

1. en försäkran på heder och samvete från företagets styrelse eller verk-
ställande direktör om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrens-
lagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och om att prövning 
av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förord-
ningen,  

2. en kopia av delningsplanen med de handlingar som är bifogade den,
3. en kopia av protokoll från bolagsstämman med beslut om den tilltänkta

delningen, 
4. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 24 kap. 35 § aktiebolagslagen

(2005:551) med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företräd-
are,  

5. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets intressenter har
lämnat med anledning av ett meddelande enligt 24 kap. 39 § aktiebolags-
lagen, och  

3 Senaste lydelse 2020:678. 
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6. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt
lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande 
fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är 
tillämplig. 

5 e §    Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa en 
ombildningsplan enligt 10 kap. 30 h § lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse ska det ges in  

1. en kopia av ombildningsplanen med de handlingar som är bifogade
den, 

2. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 24 a kap. 6 § aktiebolagslagen
(2005:551) med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företräd-
are,  

3. en kopia av protokoll från bolagsstämman med beslut om den tilltänkta
ombildningen, 

4. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets intressenter har
lämnat med anledning av ett meddelande enligt 24 a kap. 12 § aktiebolags-
lagen, och  

5. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt
lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande 
fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är 
tillämplig. 

5 f §    Finansinspektionens underrättelse till Bolagsverket enligt 10 kap. 20, 
25, 30 b och 30 h §§ och 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse om beslut som har meddelats med anledning av en 
ansökan om tillstånd att verkställa en fusions-, delnings- eller ombildnings-
plan ska göras när beslutet har fått laga kraft.  

4 kap. 
29 §4    För registrering, kungörande, handläggning och prövning av ären-
den enligt denna förordning ska en avgift betalas. 

Avgifterna ska 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 17 kap. 9 § lagen (2018:672) 
om ekonomiska föreningar att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma be-
slutat om likvidation, 800 kronor,  

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.
17 § tredje stycket sparbankslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om 
ekonomiska föreningar, 480 kronor, 

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller
7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen, anmälan om delning enligt 24 kap. 
27 eller 52 § aktiebolagslagen eller anmälan om ombildning enligt 24 a kap. 
30 § samma lag, 1 000 kronor, och 

4 Senaste lydelse 2020:678. 
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6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan an-
mälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-
skrift, 700 kronor. 

33 §5    Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för 
1. sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk

form, och 
2. att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 
ett delningsintyg enligt 24 kap. 50 § aktiebolagslagen eller ett ombildnings-
intyg enligt 24 a kap. 28 § samma lag på annat språk än svenska. 

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

NIKLAS WYKMAN 
Fredrik Opander 
(Finansdepartementet) 

5 Senaste lydelse 2020:678. 
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