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Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström 

samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Genomförande av krishanteringsdirektivet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2015 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om resolution,  

2. lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,  

3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),  

4. lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egen-    

    dom i annat nordiskt land,  

5. lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträf- 

    fat i annat nordiskt land,  

6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),  

7. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,  

8. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),  

9. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,  

10. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,  

11. lag om ändring av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,  

12. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,  

13. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),  

14. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- 

      rörelse,  
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15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),  

16. lag om ändring i lagen (2005:1047) om internationella förhållan- 

      den rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens,  

17. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,  

18. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Thomas  

Ordeberg, rättssakkunnige Fredrik Bergius samt departements-

sekreterarna Frida Olin och Markus Forsman. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om resolution 

 

Lagförslaget grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för åter-

hämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 

2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU 

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 

och (EU) nr 648/2012, i remissen benämnd krishanteringsdirektivet. 

 

Direktivet berör flera centrala rättsområden och behandlar komplexa 

ekonomiska och juridiska frågor. Särskilt komplicerat är de regler 

som rör kriser i gränsöverskridande koncerner där samordning ska 

ske mellan myndigheter i flera länder. Detaljeringsgraden är hög med 

upprepningar, inkonsekvenser och i vissa fall motsägelsefulla be-

stämmelser. Direktivet ska kompletteras med delegerade akter och 

tekniska standarder beslutade av kommissionen. Vidare ska Europe-

iska bankmyndigheten anta riktlinjer.  
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Sammantaget leder vad nu sagts till att det aktuella regelverket blir 

mycket svårgripbart.  

  

Tidsramen för att genomföra direktivet i nationell rätt har varit snäv. 

De ofullkomligheter som finns i direktivet avspeglas också i lagen om 

resolution (resolutionslagen). Eftersom lagen genomför ett EU-

direktiv har Lagrådet dock ett begränsat utrymme att pröva det sak-

liga innehållet i lagen.  

  

Begrepp, termer och uttryck som används i resolutionslagen är i stor 

utsträckning specifika. Den omständigheten att det på flera ställen i 

lagen finns hänvisningar till andra paragrafer i lagen och till artiklar i 

direktiv utan att det anges vad paragraferna eller artiklarna behandlar 

medför också att lagen blir svårtillgänglig. Lagrådet kan emellertid 

konstatera att regelverket torde komma att handhas i första hand av 

ett fåtal experter på området. Som Prövningsnämnden för statligt 

stöd till kreditinstitut har påpekat kan emellertid förvaltningsdomsto-

larna inte ha samma expertis. Om ett beslut om resolution eller reso-

lutionsåtgärd överklagas till domstol kan man därför befara dels att 

förfarandet drar ut på tiden och dels att avgörandet kritiseras för bris-

ter i den rättsliga bedömningen. 

 

Terminologi 

 

Det skulle underlätta läsningen av lagtexten om ”resolutionsmyndig-

heten” – när svenska förhållanden avses – byts mot ”Riksgäldskonto-

ret, jfr Finansinspektionen som inte betecknas ”tillsynsmyndigheten”. 

Det praktiska skäl som kan antas ligga bakom förslaget att resolu-

tionsmyndigheten ska utses av regeringen genom förordning, nämli-

gen att det skulle vara betungande att inhämta riksdagens godkän-

nande till ett myndighetsbyte, väger inte tungt eftersom ett byte av 

resolutionsmyndighet ändå knappast kan ske utan riksdagens hö-
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rande. Lagrådet föreslår att det i 1 kap. 3 § anges att Riksgäldskonto-

ret är resolutionsmyndigheten. 

  

I de ändringsförslag som Lagrådet lämnar i det följande använder 

Lagrådet ”Riksgäldskontoret” i stället för ”resolutionsmyndigheten” 

när en hel paragraf eller ett helt stycke i en paragraf återges, men 

överlämnar åt Regeringskansliet att i den fortsatta beredningen av 

lagstiftningsärendet göra de konsekvensändringar i övriga lagrum 

som behövs om Lagrådets terminologi godtas. 

 

Krishanteringsdirektivets tillämpning i förhållande till länder inom EES 

 

Enligt artikel 1.1 i krishanteringsdirektivet ska direktivet tillämpas på 

olika typer av enheter inom unionen. Enligt lagrådsremissen ska re-

solutionslagen omfatta motsvarande enheter inom EES, jfr t.ex. defi-

nitionen av finansiellt moderholdingföretag inom EES i 2 kap. 1 § re-

solutionslagen.  

 

Vid föredragningen har följande uppgetts. Den föreslagna resolu-

tionslagen omfattar företag inom EES för att inte lagen ska behöva 

ändras så snart krishanteringsdirektivets tillämpningsområde har ut-

sträckts till EES-området. I annan lagstiftning på finansmarknadsom-

rådet har samma lösning valts. En EU-rättsakt är bindande för EES-

länderna när den tagits in i någon av bilagorna till EES-avtalet. Detta 

följer av artikel 7 i EES-avtalet. Bilaga 9 till EES-avtalet omfattar fi-

nansiella tjänster. I kapitel II i bilagan regleras banker och andra kre-

ditinstitut. Krishanteringsdirektivet är ännu inte upptaget i bilagan. 

 

Enligt uppgift vid föredragningen pågår förhandlingar om att ta in ett 

stort antal EU-rättsakter i bilaga 9 till EES-avtalet. En förutsättning för 

att detta ska kunna ske är dock att flera förordningar som rör de 

europeiska tillsynsmyndigheterna på finansmarknadsområdet blir en 
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del av EES-avtalet. Det är därför oklart när krishanteringsdirektivet 

kan upptas i bilagan till EES-avtalet.   

 

1 kap. 

 

2 § 

 

Lagrådet förordar att rubrikerna till 4 kap. och 5 kap. ändras till ”Krav 

på viss andel nedskrivningsbara skulder” respektive ”Ytterligare för-

beredande åtgärder”. 

 

3–5 §§ 

 

I paragraferna används uttryckssättet ”Beslut enligt/om .. fattas av”. 

Läst efter bokstaven tar bestämmelserna bara sikte på situationer 

där resolutionsmyndigheten eller Finansinspektionen beslutar att in-

gripa med stöd av lagen men lämnar öppet vem som fattar beslut att 

inte ingripa. Lagrådet förordar en formulering som täcker båda alter-

nativen.  

 

Av skäl som anförts ovan bör det i förevarande paragraf klargöras att 

Riksgäldskontoret är resolutionsmyndigheten. 

 

I enlighet härmed förordar Lagrådet att paragraferna förtydligas ge-

nom att ges följande lydelse: 

 

3 § Frågor om åtgärder enligt denna lag prövas av Riksgäldskontoret (resolu-
tionsmyndigheten), om inte annat följer av 4 eller 5 §.  

Om Riksgäldskontoret överväger en åtgärd som kan få direkta budget- eller sy-
stemeffekter, ska Riksgäldskontoret, med ett eget yttrande i saken, till regeringen 
överlämna frågan om åtgärden med hänsyn till risken för sådana effekter kan god-
tas.  

 
4 § Frågor om nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrument utanför resolu-
tion enligt 6 kap. prövas av Finansinspektionen. 

 
5 § Frågor om användning av de statliga stabiliseringsverktygen enligt 22 kap. 
prövas av regeringen. 
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En fråga som överlämnas till regeringen enligt 3 § andra stycket ska prövas 
skyndsamt. 

 

2 kap. 

 

1 § 

 

I definitionen av krishanteringsdirektivet föreslår Lagrådet att orden ”i 

den ursprungliga lydelsen” ersätts med ”i direktivets ursprungliga ly-

delse”. 

 

Den föreslagna definitionen av ”moderinstitut inom EES” ger – till 

skillnad mot direktivets definition av ”moderinstitut inom unionen” – 

utrymme för att anse att ett fristående företag är ett moderinstitut. 

Lagrådet föreslår att definitionen justeras.   

 

Lagrådet föreslår att ”resolutionskollegiet” definieras i paragrafen.  

 

Med utländskt institut avses i remissen institut i ett EES-land. Lagrå-

det föreslår att uttrycket ”utländskt institut” ersätts med ”EES-institut”. 

 

3 kap. 

 

1 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Riksgäldskontoret ska upprätta en resolutionsplan för varje svenskt institut. Pla-
nen ska ange de resolutionsåtgärder som Riksgäldskontoret avser att vidta om 
företaget försätts i resolution. Riksgäldskontoret ska hålla planen aktuell. 
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3 och 4 §§  
 

I paragraferna behandlas en koncernresolutionsplan för en gräns-

överskridande koncern. I direktivet sägs att en sådan plan ska beslu-

tas gemensamt av de relevanta utländska resolutionsmyndigheterna 

men enligt det remitterade förslaget ska beslutet fattas av den sam-

ordnande resolutionsmyndigheten efter samråd med övriga berörda 

resolutionsmyndigheter. Lagrådet, som konstaterar att en likartad 

ordning för beslutsfattandet valts i 4 kap. lagen (2014:968) om sär-

skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, har inga in-

vändningar mot förslaget. 

 

10–25 §§ 

 

I 10 § och följande paragrafer används ordet ”bedöma” i olika former 

som synonym för ”pröva”.  

 

Eftersom Sverige bara kan bestämma över sina egna myndigheter 

bör i 14 § ordet ”resolutionsmyndigheterna” ersättas med ”Riksgälds-

kontoret”. 

 

Lagrådet föreslår att paragraferna förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

10 § När Riksgäldskontoret upprättar en resolutionsplan för ett institut, ska Riks-
gäldskontoret pröva i vilken utsträckning det är möjligt att rekonstruera eller av-
veckla företaget genom konkurs, likvidation eller resolution på ett sätt som inte 
leder till en allvarlig störning i det finansiella systemet i EES. Riksgäldskontoret får 
inte förutsätta att det lämnas likviditetsstöd på särskilda villkor från Riksbanken 
eller någon annan centralbank eller något annat statligt stöd än medel ur resolu-
tionsreserven.  

Riksgäldskontoret ska upprätta planen efter samråd med Finansinspektionen och 
resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där institutet har betydande filialer.  
 
11 § När Riksgäldskontoret upprättar en koncernresolutionsplan enligt 2 §, ska 
Riksgäldskontoret pröva i vilken utsträckning det är möjligt att rekonstruera eller 
avveckla koncernföretagen genom konkurs, likvidation eller resolution eller mot-
svarande utländska förfaranden på ett sätt som inte leder till en allvarlig störning i 
det finansiella systemet i EES. Riksgäldskontoret får inte förutsätta att det lämnas 
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likviditetsstöd på särskilda villkor från Riksbanken eller någon annan centralbank 
eller annat statligt stöd än medel ur något finansieringsarrangemang.  

Riksgäldskontoret ska upprätta planen efter samråd med de behöriga myndig-
heterna för dotterföretagen och resolutionsmyndigheter i de länder inom EES där 
koncernföretagen har betydande filialer. För en gränsöverskridande koncern ska 
planen upprättas tillsammans med resolutionsmyndigheterna för andra koncernfö-
retag. 

 
12 § Om Riksgäldskontoret finner att det finns väsentliga hinder mot att rekonstru-
era eller avveckla ett institut, ska Riksgäldskontoret underrätta företaget samt Fi-
nansinspektionen och resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där företa-
get har betydande filialer. Riksgäldskontoret ska samtidigt förelägga företaget att 
inom fyra månader ange vilka åtgärder som det anser kan undanröja eller minska 
de väsentliga hinder som Riksgäldskontoret funnit.  

Om Riksgäldskontoret har funnit att det finns väsentliga hinder mot att rekonstru-
era eller avveckla ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, får Riksgäldskontoret 
inte upprätta en resolutionsplan för företaget förrän åtgärder enligt 13 § har vidta-
gits eller Riksgäldskontoret har funnit att sådana åtgärder inte är nödvändiga.  

 

13 § Om Riksgäldskontoret, efter samråd med Finansinspektionen, bedömer att de 
åtgärder som institutet anger inte effektivt undanröjer eller minskar de väsentliga 
hindren mot att rekonstruera eller avveckla institutet eller bolaget, ska Riksgälds-
kontoret besluta om vilka andra åtgärder som företaget ska vidta för att undanröja 
eller minska dessa hinder. Ett sådant beslut får dock bara avse sådana åtgärder 
som anges i 24 §. 

När Riksgäldskontoret prövar vilka åtgärder som institutet ska vidta ska Riks-
gäldskontoret ta hänsyn till det hot som hindren utgör för det finansiella systemet 
och den inverkan åtgärderna har på institutet eller bolaget, det finansiella systemet, 
den inre marknaden och samhällsekonomin. Åtgärderna ska stå i proportion till de 
hinder som ska undanröjas eller begränsas.  

 

14 § Om Riksgäldskontoret eller en utländsk resolutionsmyndighet underrättar ett 
företag i en gränsöverskridande koncern om att det finns väsentliga hinder mot 
rekonstruktion eller avveckling, ska Riksgäldskontoret vänta med beslut om kon-
cernresolutionsplanen till dess processen för att undanröja eller begränsa de vä-
sentliga hindren avslutats. 

 

15 § När Riksgäldskontoret enligt 11 § bedömt möjligheten att rekonstruera eller 
avveckla en gränsöverskridande koncern, ska Riksgäldskontoret samråda med 
tillsynskollegiet och resolutionsmyndigheterna i de länder inom EES där betydande 
filialer är belägna och därefter försöka komma överens med de utländska resolu-
tionsmyndigheterna om vilka åtgärder som ska vidtas beträffande samtliga företag i 
koncernen. Riksgäldskontorets bedömning av möjligheten att rekonstruera eller 
avveckla koncernen ska tjäna som utgångspunkt för beslut i frågan om vilka åtgär-
der som ska vidtas.  

 
16 § När Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet för en gräns-
överskridande koncern med företag som enligt beslut enligt 15 § ska bli föremål för 
åtgärder, ska Riksgäldskontoret tillsammans med den samordnande tillsyns-
myndigheten och Europeiska bankmyndigheten ta fram en rapport som ska inne-
hålla en analys av de väsentliga hindren mot att vidta effektiva resolutionsåtgärder 
beträffande koncernen. Rapporten ska belysa vilka effekter olika åtgärder har på 
institutets affärsmodell och ge föreslag på sådana proportionella och riktade åtgär-
der som enligt Riksgäldskontoret är nödvändiga och lämpliga för att undanröja eller 
begränsa hindren. 
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17 § En rapport enligt 16 § ska lämnas till moderföretaget inom EES med möjlighet  
att inom fyra månader från mottagandet av rapporten lämna synpunkter och föreslå 
alternativa åtgärder för att undanröja eller begränsa de hinder som identifierats i 
rapporten. 

 
18 § När moderföretaget har yttrat sig enligt 17 § eller den tid för yttrande som 
anges i den paragrafen har löpt ut, ska Riksgäldskontoret, efter samråd med behö-
riga myndigheter och med resolutionsmyndigheter i länder inom EES där moderfö-
retaget, dotterföretag eller betydande filialer till institut i koncernen finns, försöka 
komma överens med resolutionsmyndigheterna om  
1. vilka väsentliga hinder som finns,  
2. hur de åtgärder som föreslagits av moderföretaget inom EES ska bedömas och  
3. vilka ytterligare åtgärder som krävs för att undanröja eller begränsa hindren. 

Överenskommelsen ska träffas inom fyra månader från det att moderföretaget 
yttrat sig över rapporten eller, om moderföretaget inte yttrat sig, vid utgången av 
den fyramånadersperiod som anges i 17 §.  
 
19 § Av en överenskommelse enligt 18 § ska framgå vad den grundas på. Om 
Riksgäldskontoret är den samordnande resolutionsmyndigheten ska myndigheten 
överlämna överenskommelsen till moderföretaget inom EES. 

Riksgäldskontoret ska fatta de beslut som följer av överenskommelsen.  
 
20 § Om en överenskommelse enligt 18 § inte har träffats inom föreskriven tid och 
Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet, ska Riksgäldskontoret 
med tillämpning av 12 och 13 §§ och med hänsyn tagen till synpunkter och reser-
vationer från de övriga resolutionsmyndigheterna fatta beslut om åtgärder som ska 
vidtas på koncernnivå. 

 
21 § Om en överenskommelse enligt 18 § inte har träffats inom föreskriven tid och 
Riksgäldskontoret inte är samordnande resolutionsmyndighet, ska Riksgäldskonto-
ret med tillämpning av 12 och 13 §§ och med hänsyn tagen till synpunkter och 
reservationer från de övriga resolutionsmyndigheterna fatta beslut om åtgärder 
som ska vidtas mot ett institut. 
 
22 § Riksgäldskontoret ska vänta med beslut enligt 20 eller 21 §, om myndigheter-
na inte har kommit överens om någon av de åtgärder som anges i 24 § första 
stycket 7, 8 eller 10, och någon berörd utländsk resolutionsmyndighet inom tidsfris-
ten i 18 § andra stycket har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i 
enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, i lydelsen enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning 806/2014/EU. Riksgäldskontoret ska följa ett be-
slut i saken från Europeiska bankmyndigheten. 

Riksgäldskontoret får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten 
enligt 28 kap. 7 §, om fyramånadersfristen i 18 § andra stycket har löpt ut eller en 
överenskommelse har träffats.  
 
23 § Ett beslut enligt 18 § av en utländsk samordnande resolutionsmyndighet gäl-
ler i Sverige, om det fattats efter en överenskommelse med en eller flera resolu-
tionsmyndigheter eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit 
överens inom fyra månader.  
 
24 § För att undanröja eller begränsa väsentliga hinder som har identifierats enligt 
13 eller 18 § får Riksgäldskontoret 

1. förelägga företaget att skaffa eller se över sina koncerninterna arrangemang 
för finansiering, eller ingå serviceavtal som säkrar att företaget kan tillhandahålla 
kritiska verksamheter, 

2. förelägga företaget att begränsa sina största enskilda eller totala exponeringar, 
3. införa kompletterande informationskrav som är relevanta för resolutionsända-

målen, 
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4. förelägga företaget att avyttra särskilda tillgångar, 
5. förelägga företaget att begränsa eller upphöra med viss verksamhet, 
6. förelägga företaget att begränsa eller förhindra utveckling av vissa affärsområ-

den eller försäljning av vissa produkter, 
7. förelägga företaget att minska komplexiteten i de juridiska eller operativa struk-

turerna i företaget eller i ett koncernföretag som direkt eller indirekt står under före-
tagets kontroll för att säkerställa att det går att med resolutionsverktygen juridiskt 
och operativt avskilja kritiska verksamheter från övriga verksamheter,  

8. förelägga ett institut eller ett moderföretag att inrätta ett finansiellt moderhol-
dingföretag i Sverige eller ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, 

9. förelägga ett institut eller ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § första 
stycket 2 att öka sina kvalificerade skulder eller att vidta åtgärder för att uppfylla 
minimikravet på nedskrivningsbara skulder, eller 

10. förelägga ett holdingföretag med blandad verksamhet som är moderföretag 
till ett institut att inrätta ett finansiellt holdingföretag för att kontrollera institutet, om 
det är nödvändigt för att underlätta resolution och undvika att resolutionen får ne-
gativ effekt på den icke-finansiella delen av koncernen. 

När Riksgäldskontoret meddelar ett föreläggande enligt första stycket ska det 
samtidigt förelägga företaget att inom en månad ta fram en plan för hur företaget 
avser att genomföra de åtgärder som föreläggandet avser. 

 
25 § På begäran av Riksgäldskontoret ska ett institut eller ett moderföretag inom 
EES ge Riksgäldskontoret det stöd och den hjälp som Riksgäldskontoret behöver 
för att upprätta en resolutionsplan för institutet eller koncernen. 
Riksgäldskontoret ska lämna en sammanfattning av resolutionsplanen till institutet 
eller moderföretaget. 

 

4 kap. 

 

Lagrådet föreslår att 5 och 10 §§ förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

5 § För en gränsöverskridande koncern ska Riksgäldskontoret försöka komma 

överens med de resolutionsmyndigheter som ansvarar för de utländska dotterinsti-

tuten och, om Riksgäldskontoret inte är samordnande resolutionsmyndighet, den 

samordnande myndigheten, om storleken på minimikravet på nedskrivningsbara 

skulder för 

1. moderföretaget inom EES på gruppnivå, och 
2. ett dotterinstitut och utländskt dotterinstitut på individuell nivå.  
Vid bedömningen enligt första stycket 2 ska resolutionsmyndigheten beakta det 

krav som har fastställts på gruppnivå. 
Om myndigheterna kommer överens, ska resolutionsmyndigheten fatta beslut 

om minimikravet enligt 1 § i enlighet med överenskommelsen.  
 

 
10 § Riksgäldskontoret får undanta ett dotterinstitut från att uppfylla minimikravet 
på nedskrivningsbara skulder på individuell nivå, om 

1. institutet är undantaget från tillsyn på individuell nivå enligt artikel 7.1 i tillsyns-
förordningen, och  

2. moderinstitutet, om det inte också är moderinstitutet inom EES, uppfyller kra-
vet som ställs på moderinstitutet i Sverige och på dotterinstitutet. 
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5 kap. 

 

6 § 

 

Ökning eller minskning av aktiekapitalet 

 

Ökning eller minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag förutsätter att 

bolaget i sin bolagsordning har bestämmelser om ett högsta och ett 

minsta aktiekapital. Om aktiebolaget har ett fast aktiekapital är det 

inte möjligt att konvertera skulder till aktiekapital eller minska aktie-

kapitalet för att täcka förluster i bolaget. 

 

Om ett aktiebolag har ett registrerat aktiekapital som överensstäm-

mer med maximikapitalet enligt bolagsordningen är det inte möjligt 

att konvertera skulder till aktiekapital utan att först ändra bolagsord-

ningens bestämmelser om maximikapitalet.  

 

Om ett aktiebolag har ett registrerat aktiekapital som överensstäm-

mer med minimikapitalet enligt bolagsordningen är det inte möjligt att 

minska aktiekapitalet för förlusttäckning utan att först ändra bolags-

ordningens bestämmelser om minimikapitalet. 

 

Extra bolagsstämma 

 

I det remitterade förslaget till ny lydelse av 7 kap. 20 § aktiebolagsla-

gen föreslås att en extra bolagsstämma för att pröva frågan om en 

ökning av aktiekapitalet ska kunna hållas inom kortare tid än de sex 

veckor som föreskrivs i första stycket i nämnda paragraf. En förut-

sättning för denna kortare kallelsetid är att det finns bestämmelser 

om detta i bolagsordningen. Lagrådet anser att det innebär en onö-

digt omständlig ordning att ålägga samtliga aktiebolag som står un-

der Finansinspektionens tillsyn att ändra sina bolagsordningar i an-
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givna hänseende. Det framstår som betydligt enklare att ta in mot-

svarande föreskrifter i aktiebolagslagen. Därmed skulle man vinna att 

samtliga berörda företag faktiskt har möjlighet att kalla till bolags-

stämma med extra kort varsel vid fallissemang eller risk för fallisse-

mang. Och företagen och Bolagsverket skulle slippa arbetet med att 

ändra ett stort antal bolagsordningar. Några hinder mot att genom-

föra krishanteringsdirektivet på detta sätt föreligger inte. Direktivet är 

ett minimidirektiv och den svenske lagstiftaren kan gå längre än vad 

direktivet kräver för att uppnå syftet med direktivet. Några betänklig-

heter från rättssäkerhetssynpunkt finns inte heller. De bolag som så 

önskar kan informera sina aktieägare om kallelseförfarandet genom 

att ta in en motsvarighet till lagens bestämmelser om kallelse vid fal-

lissemang i bolagsordningen. 

 

En extrastämma i ett aktiebolag som enligt Finansinspektionen kan 

komma att omfattas av resolution kan besluta att med omedelbar 

verkan dels ändra bolagsordningens bestämmelser om aktiekapi-

talets storlek och dels öka aktiekapitalet. Men en samtidigt beslutad 

ändring av bestämmelserna om tid för kallelse till extra stämma gäller 

först från och med nästa stämma. Om emellertid samtliga aktieägare 

är ense om att bortse från att stämman sammankallats utan att la-

gens minimitid iakttagits, så anses bolagsstämman vara sammankal-

lad i behörig ordning och kan fatta giltiga beslut. 

 

Mot denna bakgrund framstår den föreslagna lydelsen av föreva-

rande paragraf som mindre ändamålsenlig. Lagrådet föreslår att pa-

ragrafen ges följande lydelse: 

 

6 § I samband med resolutionsplaneringen ska Riksgäldskontoret kontrollera om 
bolagsordningen för ett bolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 och 2 medger 
resolutionsåtgärder som förutsätter en minskning eller ökning av aktiekapitalet. Om 
det behövs för att underlätta resolutionsåtgärder, får Riksgäldskontoret förelägga 
bolaget att ändra bolagsordningen. 
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6 kap. 

 

1 och 17 §§  

 

I kapitlet föreslås att Finansinspektionen ska fatta beslut om ned-

skrivning eller konvertering under vissa förutsättningar. Lagrådet an-

ser att lagtexten bör utformas så att det där anges att Finansinspek-

tionen ska pröva frågan om nedskrivning eller konvertering och att 

beslutet kan bli att instrumenten inte skrivs ner eller konverteras. I 

enlighet härmed föreslår Lagrådet att paragraferna förtydligas genom 

att ges följande lydelse: 

 
1 § När Finansinspektionen ska pröva en fråga om nedskrivning eller konvertering 
av relevanta kapitalinstrument utanför resolution ska inspektionen se till att det 
görs en värdering enligt 7 kap. av företaget eller koncernen i fråga. 
Värderingen ska ligga till grund för Finansinspektionens prövning av om relevanta 
kapitalinstrument ska skrivas ned eller konverteras. Värderingen ska också ligga till 
grund för inspektionens beslut i fråga om  
1. minskning av kärnprimärkapital,  
2. omfattning av indragning eller överföring av kärnprimärkapitalinstrument, eller  
3. minskning av ägandet för existerande ägare genom konvertering av relevanta 
kapitalinstrument till kärnprimärkapitalinstrument.  
 
17 § När ett relevant kapitalinstrument som har getts ut av ett dotterföretag ska 
skrivas ned eller konverteras, får nedskrivningen eller konverteringen inte vara mer 
omfattande eller göras på sämre villkor än för de relevanta kapitalinstrument med 
samma prioritet enligt förmånsrättsordningen som har skrivits ned eller konverte-
rats på moderföretagsnivå. 
 

7 kap.  

 

Kapitlet handlar om värdering före och efter vidtagna resolutionsåt-

gärder. 

 

Innan Riksgäldskontoret vidtar några resolutionsåtgärder ska företa-

gets tillgångar och skulder värderas. En värdering ska alltid utföras 

av en oberoende värderingsman. Värderingen ska ligga till grund för 

Riksgäldskontorets beslut i fråga om resolution och resolutionsåtgär-

der. Ett företag får inte försättas i resolution om det ekonomiska utfal-

let för ägare och borgenärer blir sämre än om företaget försätts i 

konkurs eller går i likvidation. Värderingen ska därför innehålla en 
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uppskattning av det förväntade ekonomiska utfallet för ägare och 

borgenärer vid konkurs eller likvidation.  

 

Om Riksgäldskontoret inte kan vänta med åtgärder till dess värde-

ringsmannen färdigställt en värdering som uppfyller lagens krav ska 

Riksgäldskontoret genomföra en preliminär värdering. Denna preli-

minära värdering ska så långt möjligt uppfylla samma krav som ställs 

på värderingsmannens värdering. I så fall utgör Riksgäldskontorets 

preliminära värdering tillräcklig grund för resolutionsåtgärder.  

 

Riksgäldskontoret kan alltså på basis av sin egen preliminära värde-

ring försätta företaget i resolution och vidta resolutionsåtgärder, t.ex. 

skriva ner eller konvertera borgenärers skulder till aktier eller över-

föra företagets tillgångar och förpliktelser till ett broinstitut eller ett 

tillgångsförvaltningsbolag.  

 

När värderingsmannen färdigställt en värdering som uppfyller lagens 

krav är värderingen slutförd. Den preliminära värdering som Riks-

gäldskontoret gjort får därefter inte läggas till grund för beslut i fråga 

om resolution eller resolutionsåtgärder.  

 

Om värderingsmannens värdering visar att företaget hade ett högre 

värde än Riksgäldskontoret funnit i sin preliminära värdering, ska 

Riksgäldskontoret korrigera resolutionsåtgärder som myndigheten 

fattat på basis av den preliminära värderingen. Det ska myndigheten 

göra genom att i förekommande fall skriva upp borgenärers skulder 

och aktieägares kapital eller ersätta borgenärer och aktieägare och 

besluta att ett broinstitut eller ett tillgångsförvaltningsbolag ska göra 

ytterligare en betalning av ersättning med avseende på tillgångar och 

förpliktelser till företaget i resolution, eller med avseende på aktier 

eller andra äganderättsinstrument till ägarna av dessa. 
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När resolutionen avslutats ska det ekonomiska utfallet för aktieägare 

och borgenärer fastställas. Det sker med hjälp av en särskild värde-

ring som fastställer vilket ekonomiskt utfall ägare och borgenärer 

skulle ha fått om företaget hade försatts i konkurs eller gått i likvida-

tion vid den tidpunkt då beslutet att försätta företaget i resolution fat-

tades, vilket ekonomiskt utfall ägare och borgenärer faktiskt har fått 

vid resolutionen av företaget, och skillnaden i ekonomiskt utfall mel-

lan de två alternativen. 

 

Om denna avräkningsvärdering visar att aktieägare och borgenärer 

skulle ha vunnit på konkurs eller likvidation, ska de kompenseras ur 

resolutionsreserven enligt 23 kap. 8 §. 

 

Lagrådet föreslår att den nu beskrivna ordningen förtydligas genom 

följande ändringar i 7 kap. 

 

1 och 2 §§ 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen slås samman med 4 §. 

 

I förslaget till 4 § anges att värderingsmannen ska vara oberoende i 

förhållande till (alla) myndigheter. Samtidigt föreslås i 12 § att värde-

ringsmannen ska vara ”en person med oberoende ställning i förhål-

lande till myndigheten och till det företag som är föremål för värde-

ringen”.  

 

I direktivet, artikel 36.1, föreskrivs att värderingsmannen ska vara ”en 

person med oberoende ställning i förhållande till offentliga myndig-

heter, inbegripet resolutionsmyndigheten, och institutet eller den en-

het som avses i artikel 1.1 b, c eller d.” I artikel 74 föreskrivs däremot 

att avräkningsvärderingen ska göras av ” av en oberoende person”. 

Av artikel 36.10 framgår att ingenting hindrar att värderingen enligt 
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artikel 74 utförs av samma person som utfört värderingen enligt arti-

kel 36, något som också påpekas i lagrådsremissen. 

 

Lagrådet menar att kravet på att värderingsmannen ska vara obero-

ende bör vara detsamma i båda paragraferna. Det är orimligt att 

kräva att värderingsmannen ska vara oberoende av alla offentliga 

myndigheter. Det bör räcka att kräva att värderingsmannen ska vara 

oberoende av Riksgäldskontoret och det eller de företag som ska 

värderas. 

 

En fråga i sammanhanget är om den revisor som det företag som 

ska granskas har när företagets försätts i resolution kan godtas som 

värderingsman. En revisor ska vara oberoende i förhållande till det 

bolag han granskar och det talar för att han bör kunna godtas av 

Riksgäldskontoret som värderingsman enligt 7 kap. Saken bör be-

handlas i den fortsatta beredningen av detta lagstiftningsärende. 

 

En värderingsman är Riksgäldskontorets syssloman och uppdraget 

upphör i förtid om värderingsmannen eller Riksgäldskontoret säger 

upp uppdragsavtalet. Lagrådet menar att Riksgäldskontoret inte bör 

få entlediga en värderingsman i förtid utan saklig grund. Det är inte 

en saklig grund för entledigande om Riksgäldskontoret inte vill godta 

värderingsmannens värdering av företaget. 

 

1 § Innan Riksgäldskontoret prövar en fråga om resolution eller resolutionsåtgärd, 
ska myndigheten uppdra åt en person som har en oberoende ställning i förhållande 
till Riksgäldskontoret och det företag som ska värderas att göra en rättvis, väl av-
vägd och realistisk värdering av företagets tillgångar och förpliktelser.  

 

2 § Tillgångarna och skulderna ska värderas utifrån försiktiga antaganden. 
Vid värderingen ska eventuella förluster avseende tillgångarna i företaget redovi-

sas vid den tidpunkt då resolutionsåtgärder vidtas. 
 

3 § Värderingen ska ligga till grund för Riksgäldskontorets beslut i frågor om reso-
lution och resolutionsåtgärder. 
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4 och 5 §§  

 

Lagrådet föreslår att 4 § förs samman med 1 §, se ovan. Godtas det 

förslaget ska efterföljande paragrafer numreras om. 

 

4 § (f d 5 §) 

 

I paragrafen föreslås att värderingen ska kompletteras med bl.a. en 

uppdaterad balansräkning och en analys och en uppskattning av till-

gångarnas bokföringsmässiga värde. Lagrådet ifrågasätter värdet av 

en sådan uppskattning och föreslår att detta krav utgår. 

  

4 § Tillsammans med värderingen ska följande information lämnas såsom den 
framgår av företagets räkenskapsinformation: 

1. en uppdaterad balansräkning och en rapport över den finansiella ställningen 
för företaget, 

2. en analys av tillgångarnas bokföringsmässiga värde, och 
3. en förteckning över utestående skulder i och utanför balansräkningen, med 

angivande av respektive skulds prioritet enligt förmånsrättslagen (1970:979). 
Till grund för ett beslut enligt 3 § får vid behov den information som ska lämnas 

tillsammans med värderingen enligt första stycket 2 kompletteras med en analys 
av värdet av tillgångarna och skulderna i företaget med utgångspunkt i marknads-
värdet. 

 

5 § (f.d. 6 §) 

 

Värderingen ska enligt 3 § användas när Riksgäldskontoret prövar 

om företaget ska försättas i resolution eller bli föremål för åtgärder för 

att förbereda resolution. Det bör framgå av 5 § att uppskattningen 

ska gälla en hypotetisk, framtida konkurs eller likvidation. 

 

5 § Värderingen ska innehålla en uppskattning av det ekonomiska utfallet för ägare 
och borgenärer, om företaget försätts i konkurs eller går i likvidation. 

Resolutionsmyndigheten ska i uppdraget till värderaren ange om uppskattningen 
ska avse konkurs eller likvidation. 
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6 § (f.d. 7 §) 

 

När värderingsmannen till Riksgäldskontoret har överlämnat en vär-

dering som uppfyller kraven i 1–5 §§ har han fullgjort sitt uppdrag. 

Värderingen ger slutgiltigt besked om värdet på företagets tillgångar 

och förpliktelser vid värderingstidpunkten och ersätter till alla delar 

den preliminära värdering av företagets värde som Riksgäldskontoret 

kan ha gjort enligt 8 §. När denna värdering har lämnats till Riksgäld-

skontoret får myndigheten inte längre grunda några beslut i fråga om 

resolution eller resolutionsåtgärder på sin preliminära och eventuellt 

kompletterade värdering. 

 

6 § När de krav som framgår av 1–5 §§ har uppfyllts är värderingen slutlig.  

 

7 § (f.d. 8 §) 

 

Paragrafhänvisningarna justeras med hänsyn till att 4 § flyttats till  

1 §. Någon hänvisning till 1 § ska inte göras med hänsyn till att para-

grafen kräver att värderingen görs av någon som är oberoende av 

Riksgäldskontoret.  

 

Den som på Riksgäldskontoret arbetar med en preliminär värdering 

omfattas av förvaltningslagens jävsregler och får alltså inte ha ett 

eget intresse i det företag som han eller hon värderar. 

 

En preliminär värdering görs bara av Riksgäldskontoret. Den obero-

ende värderingsman som på Riksgäldskontorets uppdrag arbetar 

med att värdera företaget kan överlämna utkast till sin värderings-

rapport till myndigheten, men ett sådant utkast utgör inte en prelimi-

när värdering i lagens mening och kan inte läggas till grund för myn-

dighetens resolutionsåtgärder. Om Riksgäldskontoret gör en prelimi-

när värdering bör den överlämnas för kännedom till värderingsman-
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nen. Detsamma gäller om Riksgäldskontoret innan värderingsman-

nen slutfört sitt uppdrag aktualiserar sin preliminära värdering, exem-

pelvis när företaget upprättat ett nytt bokslut eller lämnat en ny del-

årsrapport.  

 

7 § Om det på grund av brådska inte är möjligt att uppfylla kraven i 4 § första 
stycket eller 5 §, ska en preliminär värdering genomföras av Riksgäldskontoret.  

En preliminär värdering som genomförs i enlighet med 8 § utgör tillräcklig grund 
för att vidta resolutionsåtgärder. 

 

 

8 § (f.d. 9 §) 

 

I andra stycket föreslås att värdering ska betraktas som preliminär till 

dess en oberoende person har utfört en värdering enligt 1–6 §§. När 

en slutlig värdering har lämnats får en preliminär värdering inte 

längre läggas till grund för beslut om resolutionsåtgärder och det bör 

lämpligen komma till uttryck i stycket. 

 

8 § En preliminär värdering av företagets tillgångar och förpliktelser ska så långt 
som möjligt uppfylla kraven i 4 § första stycket och 5 §. En preliminär värdering ska 
innehålla en buffert för eventuella ytterligare förluster. 

När en slutlig värdering enligt 1–5 §§ har lämnats får en preliminär värdering inte 
längre läggas till grund för beslut om resolutionsåtgärder. 

 

 

9 § (f.d. 10 §) 

 

I remissen föreslås att Riksgäldskontoret ska så snart som möjligt 

komplettera den preliminära värderingen enligt 1–5 §§. Det intryck 

den föreslagna bestämmelsen ger är att Riksgäldskontoret ska ut-

veckla sin preliminära värdering så att den överensstämmer med den 

värdering som den oberoende värderingsmannen ska lämna. Lagrå-

det har förståelse för att den preliminära värderingen kan behöva 

aktualiseras, särskilt om värderingsmannens rapport dröjer och reso-

lutionsåtgärder påkallas, men menar att avsikten med en preliminär 

rapport inte kan vara att göra värderingsmannens rapport överflödig. 

Någon skyldighet att aktualisera den preliminära rapporten följer inte 
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av direktivet. Lagrådet föreslår att paragrafen utgår. Godtas förslaget 

ska efterföljande paragrafer numreras om.  

 

9 § (f.d. 11 §) 

 

I paragrafen behandlas en jämförelse mellan den preliminära och 

den slutliga värderingen. En sådan jämförelse behövs om Riksgälds-

kontoret har lagt en preliminär värdering till grund för resolutionsåt-

gärder som eventuellt framstår som opåkallade i ljuset av den slutliga 

värderingen och i så fall bör föranleda korrigerande åtgärder. Det bör 

komma till uttryck i lagtexten. 

 

9 § Om den slutliga värderingen utvisar ett högre värde än den preliminära värde-
ringen och Riksgäldskontoret med stöd av den preliminära värderingen har beslu-
tat om nedskrivning eller konvertering av skulder, indragning av aktier eller överfö-
ring av tillgångar till broinstitut eller tillgångsförvaltningsbolag, ska Riksgäldskonto-
ret  

1. fatta beslut om att skriva upp borgenärers skulder och aktieägares kapital eller 
ersätta borgenärer och aktieägare, och 

2. besluta att broinstitutet eller tillgångsförvaltningsbolaget ska betala ytterligare 
ersättning för tillgångar och förpliktelser till företaget i resolution, eller för aktier eller 
andra äganderättsinstrument till ägarna av dessa. 

 

10 § (f.d. 12 §) 

 

10 § I syfte att bedöma om det ekonomiska utfallet för ägare, borgenärer och in-
sättningsgarantisystemet skulle ha blivit bättre om företaget i stället för att försättas 
i resolution hade försatts i konkurs eller gått i likvidation, ska Riksgäldskontoret så 
snart som möjligt efter det att samtliga resolutionsåtgärder har vidtagits uppdra åt 
en person, som har en oberoende ställning i förhållande till Riksgäldskontoret och 
det företag som ska värderas, att göra en värdering som fastställer  

1. vilket ekonomiskt utfall ägare och borgenärer skulle ha fått om företaget i stäl-
let hade försatts i konkurs eller gått i likvidation vid den tidpunkt då beslutet att 
försätta företaget i resolution fattades, 

2. vilket ekonomiskt utfall ägare och borgenärer faktiskt har fått vid resolutionen 
av företaget, och 

3. vilken skillnaden är mellan det ekonomiska utfallet enligt 1 och 2. 
Vid värderingen enligt första stycket ska statligt stöd till företaget i resolution inte 

beaktas. 
Riksgäldskontoret ska i uppdraget till värderaren ange om jämförelsen med utfal-

let vid resolution ska avse konkurs eller likvidation. 
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8 kap.  

 

3 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse:  

 

Om statligt stöd till ett företag krävs för att undvika eller avhjälpa en allvarlig stör-
ning i ekonomin i Sverige, ska företaget inte anses fallera om det inte befinner sig i 
en sådan situation som avses i 2 § första stycket 1–3 eller andra stycket och det 
stöd som krävs består av 

1. en statlig garanti för likviditetsfaciliteter som tillhandahålls av Riksbanken,  
2. en statlig garanti för nya skuldförbindelser, eller  
3. ett tillskott till kapitalbasen eller förvärv av kapitalinstrument på marknads-

mässiga grunder, när villkoren i 6 kap. 2–4 §§ inte är uppfyllda och stödet är nöd-
vändigt för att åtgärda kapitalunderskott som fastställts i stresstest, tillgångsöver-
syner eller motsvarande genomgångar som genomförts av Europeiska centralban-
ken, Europeiska bankmyndigheten eller Finansinspektionen. 

 

4 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 
 

 
4 § Riksgäldskontoret ska efter Finansinspektionens underrättelse enligt 1 § tredje 
stycket pröva om företaget ska försättas i resolution enligt 5–10 §§.  

Om Riksgäldskontoret finner att det inte finns alternativa åtgärder som inom rim-
lig tid skulle avhjälpa eller förhindra fallissemang i företaget, ska Riksgäldskontoret 
omgående underrätta Finansinspektionen och andra relevanta myndigheter. 

Även utan en sådan underrättelse som avses i första stycket får Riksgäldskonto-
ret besluta om resolution av ett holdingföretag enligt 8 §, om resolutionsförutsätt-
ningarna konstaterats vara uppfyllda för ett EES-institut som är dotterföretag till 
holdingföretaget, eller om resolution av ett moderföretag enligt 11 § eller om åtgär-
der mot en EES-filial enligt 12 §. 

I fråga om resolution av ett företag som ingår i en gränsöverskridande koncern 
ska Riksgäldskontoret tillämpa 9 kap. 

 

5 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 
5 § Riksgäldskontoret ska försätta ett företag i resolution om  
1. Finansinspektionen har fastställt att företaget fallerar eller att det är sannolikt 

att företaget kommer att fallera, 
2. det inte finns alternativa åtgärder som inom rimlig tid skulle avhjälpa eller för-

hindra fallissemang i företaget, och  
3. resolution är nödvändigt med hänsyn till det allmännas intresse.  
Resolution ska anses vara i det allmännas intresse om  
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1. åtgärden är nödvändig för att uppnå ett eller flera av ändamålen i 1 kap. 6 §,  
2. åtgärden står i proportion till ändamålen och  
3.  en avveckling av företaget genom konkurs eller likvidation inte skulle uppnå 

ändamålen i lika hög grad. 
Trots första stycket får Riksgäldskontoret besluta att inte försätta företaget i reso-

lution, om dess moderföretag eller ett företag som omfattas av gruppbaserad tillsyn 
i samma koncern har försatts eller ska försättas i resolution och separata resolut-
ionsåtgärder mot företaget inte bedöms som nödvändiga för att uppnå något av 
ändamålen i 1 kap. 6 §.  

 

11 kap. 

 

3 § 

 

I sista stycket föreslås att företagets motpart inte ska få säga upp ett 

avtal med företaget på grund av ett beslut om resolution eller resolu-

tionsåtgärd, om företaget fortsätter att fullgöra väsentliga avtalsför-

pliktelser i förhållande till motparten. Denna bestämmelse hör nära 

samman med 5 §. Lagrådet föreslår att 5 § förs samman med föreva-

rande stycke som då ges följande lydelse: 

 

   Första och andra styckena gäller endast om  
1. företaget fortsätter att fullgöra väsentliga skyldigheter enligt avtalet i för-

hållande till motparten eller  
2. företaget inte kan fullgöra dessa skyldigheter till följd av ett beslut av resolu-

tionsmyndigheten enligt 13 kap. 2, 7, 8, 11 eller 12 §. 
 

 

5 § 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen under 3 §. 

 

13 kap. 

 

6 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”om det inte visas” byts mot ”Riksgälds-

kontoret inte visar”. 
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9 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas och förenklas genom att 

ges följande lydelse: 

 

9 § Ett beslut enligt 7 eller 8 § får inte avse en marginalsäkerhet eller annan 
panträtt som har ställts ut i samband med deltagande i ett anmält avvecklingssy-
stem, eller som innehas av en centralbank eller en central motpart. 

 

10 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”om det inte visas” byts mot ”Riksgälds-

kontoret inte visar”. 

 

14 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”deltagande i” utgår ur punkt 1. 

 

17 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”om det inte visas” byts mot ”Riksgälds-

kontoret inte visar”. 

 

14 kap. 

 

5 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen utgår av skäl som redovisas i det 

följande under 21 kap.17 §. 

 

 

 



 24 

15 kap. 

 

5 § 

 

I paragrafen föreslås att förvaltaren ska utses för viss tid, högst ett år. 

Mandatperioden kan förlängas. Det bör komma till tydligare uttryck i 

lagtexten. 

 

Vidare föreslås att Riksgäldskontoret ska få, med omedelbar verkan, 

skilja förvaltaren från sitt uppdrag utan att ange några skäl för det. 

Denna ordning skiljer sig från vad som gäller för en revisor, se 9 kap. 

22 § aktiebolagslagen. I den paragrafen föreskrivs saklig grund för 

entledigande i förtid. Ett entledigande utan saklig grund kan ge revi-

sorn rätt till skadestånd. Lagrådet föreslår att motsvarande ska gälla 

för en förvaltare. 

 

I enlighet härmed föreslår Lagrådet att paragrafen ges följande ly-

delse: 

 

5 § Den särskilda förvaltaren ska utses för en period av högst ett år. Riksgäldskon-
toret får förlänga mandatperioden, om det finns skäl för det. 

Resolutionsmyndigheten får skilja förvaltaren från sitt uppdrag i förtid, om det 
finns saklig grund för det. 

 

16 kap. 

 

2 § 

 

Konvertering av skulder till aktier 

 

Paragrafen behandlar konvertering av skulder till aktier. En förebild 

finns i aktiebolagslagens bestämmelser om konvertibla skuldebrev. 

När konvertibla skuldebrev löses in mot aktier byts fordringen enligt 

skuldförbindelsen helt eller delvis mot en eller flera nya aktier i bola-
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get. Borgenären lämnar in de konvertibler han eller hon önskar byta 

mot aktier, antalet ingivna konvertibler multipliceras med konver-

tiblernas nominella belopp och produkten divideras med konverte-

ringskursen. Den erhållna kvoten anger hur många aktier som ska 

lämnas i utbyte och den eventuella skillnaden får utbetalas av bola-

get i kontanter eller utjämnas genom att borgenären utbetalar belop-

pet kontant till bolaget. När konverteringen har genomförts har de 

gamla aktieägarnas andel i bolaget minskat, s.k. utspädning. 

 

Den konvertering som ska ske enligt aktiebolagslagen föreskrivs i 

skuldförbindelsen till skillnad från konvertering enligt förevarande 

paragraf som sker enligt Riksgäldskontorets beslut men proceduren 

är i övrigt lika i de två förfarandena. 

 

I paragrafen föreslås att konverteringen ska ske till en omräknings-

kurs som väsentligt minskar ägarnas andel i företaget. En konverte-

ring innebär alltid att ägarnas andel i företaget minskar och i detta fall 

ska minskningen (utspädningen) vara ”väsentlig”.  

 

Lagrådet föreslår att förevarande paragraf förtydligas genom att ges 

följande lydelse: 

 
2 § Om företaget i resolution har ett positivt värde, får Riksgäldskontoret besluta att 
innehavare av skuldförbindelser som företaget har ingått ska byta sina fordringar 
mot aktier eller [andra] andelar i företaget (konvertering). Konverteringen ska ske 
till en omräkningskurs som väsentligt minskar ägarnas andel i företaget.  

 

Omvandling (konvertering) av aktier 

 

I ett aktiebolag kan det finnas aktier av olika slag. De skillnader som 

förekommer i praktiken är huvudsakligen skillnader i fråga om rätten 

till vinst och likvidationsandel och röstvärdeskillnader. Skillnaderna 

kan kombineras, t.ex. på det sättet att aktier som har företrädesrätt 
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till vinst och likvidationsandel (preferensaktier) har ett lägre röstvärde 

än övriga aktier (stamaktier). 

 

Lagen tillåter att omvandlingsbara aktier ges ut. Därmed menas ak-

tier som kan omvandlas från ett aktieslag till ett annat vid viss tid-

punkt, under vissa förutsättningar eller om det påkallas av aktieäga-

ren eller bolaget. 

  

Det förekommer i börsnoterade aktiebolag att röststarka A-aktier om-

vandlas till röstsvaga B-aktier. B-aktierna omsätts nämligen i betyd-

ligt högre omfattning än röststarka A-aktier och börsnoteringen för B-

aktier ger därför bättre information om marknadsvärdet än börsnote-

ringen för A-aktier. B-aktier är därför lättare att sälja än A-aktier. För 

ett börsnoterat bolag i resolution kan det finnas skäl att underlätta en 

försäljning av aktierna över börs genom att stämpla om A-aktierna till 

B-akter. En sådan åtgärd kan också användas för att reducera de 

gamla ägarnas makt i bolaget för att locka till köp i en nyemission. 

 

En annan åtgärd som kan underlätta en försäljning av aktierna i ett 

börsnoterat bolag i resolution kan vara att omvandla hembudspliktiga 

stamaktier till preferensaktier (se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen, 

2015, Del I s. 4:13).  

 

Direktivet förbigår med tystnad möjligheterna att omvandla aktier från 

ett aktieslag till ett annat. Lagrådet förordar att man i den fortsatta 

beredningen av lagstiftningsärendet överväger att komplettera reso-

lutionslagen med bestämmelser som tydliggör i vad mån omvandling 

av aktier kan användas exempelvis i samband med försäljningsverk-

tyget. 
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5 § 

 

Enligt gällande rätt krävs det registrering i relevanta register för att ett 

beslut om minskning av aktiekapitalet ska få rättsverkan (20 kap.  

20 § andra stycket aktiebolagslagen och 6 kap. 2 § lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). Artikel 53.1 i 

direktivet föreskriver däremot att bl.a. resolutionsmyndighetens be-

slut om minskning av aktiekapitalet ska få omedelbar verkan och 

genast binda företaget i resolution och berörda borgenärer och ak-

tieägare. I artikel 63.2 sägs dessutom att krav på godkännande eller 

medgivande eller vissa förfarandekrav, t.ex. registrering av handling-

ar hos myndighet, inte ska gälla när resolutionsmyndigheten vidtar 

resolutionsåtgärder. Det föreslagna första stycket i förevarande pa-

ragraf genomför dessa artiklar på ett korrekt sätt. 

  

Därmed framstår andra stycket i paragrafen som felaktigt eftersom 

det föreskriver registrering i relevanta register för att fullborda kapi-

talminskningen. Lagrådet föreslår att orden ”är fastställd när den har 

registrerats i” byts mot ”ska antecknas i”.  

 

17 kap. 

 

1 § 

 

I 17 kap. förekommer uttrycket ”företag i resolution” i olika böjnings-

former på många ställen. Lagrådet föreslår att det i förevarande pa-

ragraf klargörs att när det i 17 kap. är fråga om ”ett företag” så avses 

ett företag i resolution som underkastas försäljningsverktyget. 

 

I enlighet härmed föreslår Lagrådet att paragrafen ges följande ly-

delse: 
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1 § Med försäljningsverktyget avses en sådan överföring som anges i 2 § från ett 
företag i resolution till en förvärvare som inte är ett broinstitut enligt 18 kap. 2 § 
eller ett tillgångsförvaltningsbolag enligt 19 kap. 2 §. 

 

2 § 

 

I paragrafen behandlas två slags överlåtelser, överlåtelse av företa-

gets inkråm (punkt 1) och överlåtelse av aktier och liknande värde-

papper som företaget har gett ut och som företaget inte själv äger 

(punkt 2). Egna aktier som företaget återköpt eller på annat sätt 

kommit att äga ska behandlas som inkråm. 

 

Inkråmet beskrivs i den remitterade lagtexten som ”tillgångar, rättig-

heter eller förpliktelser”. Men rättigheter utgör också tillgångar. Vär-

depapper som nämns i punkten 2 utgör också tillgångar. Tillgångar, 

rättigheter och förpliktelser är en formulering hämtad från direktivet, 

men bör i lagen ersättas med ”tillgångar och förpliktelser”. Aktier, 

konvertibler, teckningsoptioner, teckningsbevis och andra sådana 

äganderättsinstrument som företaget har gett ut anges i det följande 

som ”aktier och andra äganderättsinstrument”. 

 

Lagrådet föreslår att förevarande paragraf ges följande lydelse: 

 

2 § Resolutionsmyndigheten får använda försäljningsverktyget för att  
1. från företaget överföra tillgångar eller skulder, eller 
2. från annan än företaget överföra aktier och andra äganderättsinstrument som 

företaget har gett ut. 
 

3 § 

 

Paragrafen behandlar den situationen att ett avtal om överlåtelse av 

inkråm eller värdepapper av någon orsak – avtalet är ogiltigt enligt 

avtalslagen, den överlåtna egendomen är felaktig, förvärvaren beta-

lar inte köpeskillingen, etc. – måste rivas upp och parternas presta-

tioner återgå. 
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I 4 § andra stycket anges att återföring får ske av en överföring som 

genomförts i strid med överföringsbeslutet även om förvärvaren mot-

sätter sig återgång. Den bestämmelsen bör flyttas till 3 §.  

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

3 § Riksgäldskontoret får föra tillbaka överförda tillgångar eller förpliktelser till före-
taget eller den förre ägaren eller innehavaren, om överföringen har genomförts i 
strid med villkoren i beslutet om överföring eller om Riksgäldskontoret och förvär-
varen har enats om att tillgångarna eller skulderna ska återföras. 

 

4 § 

 

Paragrafen anger vad ett beslut om återföring ska innehålla.  

 

Återgång kan aktualiseras i en rad olika situationer, t.ex. att förvärva-

ren inte betalar eller kräver återgång på grund av fel i det förvärvade. 

Om överföringsbeslutet inte reglerar denna situation inställer sig frå-

gan om förvärvaren ändå har rätt till återgång enligt vanliga civilrätts-

liga regler. Saken bör behandlas i den fortsatta beredningen av lag-

stiftningsärendet.  

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

4 § Riksgäldskontorets beslut om överföring ska ange under vilken tid återföring får 
ske och de villkor i övrigt som ska gälla för återföring. 

 

6 § 

 

I paragrafen föreslås att företaget och dess borgenärer förlorar sin 

rätt till den egendom som överförs.  

 

Förslaget innebär att personer som har en begränsad sakrätt i egen-

dom som överförs, t.ex. panthavare, inte berörs av paragrafen. Om 

någon har lämnat aktier till företaget som säkerhet för ett lån som 

företaget har lämnat till tredje man, har han eller hon kvar sin ägan-
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derätt till aktierna, om lånet med säkerheten överförs till en ny ägare 

när företaget säljs. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

6 § Vid en överföring förlorar ägarna till företaget och företagets borgenärer sin rätt 
till de överförda tillgångarna och skulderna. 

 
 

7 och 8 §§ 

 

Lagrådet föreslår paragrafen ges följande lydelse: 

 

7 § Skyldigheter eller ansvarsförbindelser som hänför sig till tillgångar eller skulder 
som överförs ska inte gälla mot förvärvaren, om Riksgäldskontoret särskilt beslutar 
det. 

Första stycket gäller inte för sådana säkerhetsrätter som avses i 23 kap. 4 §.  
Ägares och borgenärers rätt till ersättning enligt denna lag utgör inte en sådan 

skyldighet eller ansvarsförbindelse som avses i första stycket.  
 
8 § Vid en överföring övertar förvärvaren de rättigheter och förpliktelser som följer 
med det som överförts. Förvärvaren går in som part i stället för företaget i de avtal 
som överförs. 

Medlemskap eller rätt att delta i betalnings-, clearing- och avvecklingssystem, 
handelsplattformar, reglerade marknader eller system för ersättning till insättare 
och investerare får överföras om förvärvaren uppfyller kraven för medlemskap eller 
deltagande i sådana system. Om förvärvaren inte har ett tillräckligt kreditbetyg, ska 
det dock inte utgöra hinder för överföring av medlemskap eller en rätt att delta i 
sådana system. 
   Riksgäldskontoret får besluta att förvärvaren får utöva rättigheter enligt andra 
stycket i högst 24 månader från det att rättigheten överförts, även om förvärvaren 
inte uppfyller kraven för medlemskap eller deltagande. På begäran av förvärvaren 
får Riksgäldskontoret förlänga tiden. 

 

13 § 
 

I paragrafen används samma klassificering som i 3 §, nämligen över-

låtelse av företagets inkråm (punkt 1) och överlåtelse av aktier och 

liknande värdepapper som företaget har gett ut (punkt 2). 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

13 § Den ersättning som ska betalas av en förvärvare vid en överföring ska tillfalla 
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1. företaget, om överföringen avser företagets tillgångar eller skulder, och 
2. den förre ägaren eller innehavaren, om överföringen avser aktier eller andra 

äganderättsinstrument som ägdes eller innehades av annan än företaget. 
Från ersättningen får Riksgäldskontoret, för sin egen eller för resolutionsreser-

vens räkning, göra avdrag för kostnader som har uppstått i samband med överfö-
ringen.  

 

15 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Om aktier överförs utan att Finansinspektionen har prövat frågan om tillstånd för 
förvärvet, ska rösträtten för aktierna utövas av Riksgäldskontoret. 

 

18 kap. 

 

1 och 2 §§ 

 

Lagrådet föreslår att paragraferna ges följande lydelse:  

 

1 § Med broinstitutsverktyget avses att Riksgäldskontoret, i syfte att säkerställa att 
kritisk verksamhet upprätthålls, till ett broinstitut överför  

1. från ett företag i resolution: tillgångar eller skulder, eller 
   2. från annan än ett företag i resolution: aktier och andra äganderättsinstrument 
som företaget har gett ut. 
 

2 § Med ett broinstitut avses ett aktiebolag som 
1. ägs helt eller delvis av staten, 
2. har bildats för att ta emot tillgångar eller förpliktelser från företag i resolution 

och aktier och andra äganderättsinstrument som har getts ut av företag i resolution 
från någon annan än företaget, och 

3. avser att upprätthålla kritisk verksamhet som har utförts eller erbjudits av före-
taget i resolution, oavsett om detta skett direkt eller indirekt genom ett dotterföre-
tag. 

Bolagets syfte och verksamhetsföremål enligt första stycket 2 och 3 ska framgå 
av broinstitutets bolagsordning. 

 

3 och 4 §§ 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen under 17 kap. 3 §. 
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6 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”värdet av” införs omedelbart före ”de 

skulder”. 

 

7 § 
 
 
Lagrådet föreslår att rubriken närmast före 7 § ändras till ”Rätten till 

tillgångar och förpliktelser som överförs” och att paragrafen ges föl-

jande lydelse: 

 
7 § Vid en överföring förlorar ägarna till företaget och företagets borgenärer sin rätt 
till tillgångarna och förpliktelserna.  

 
 

8 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Skyldigheter eller ansvarsförbindelser hänförliga till tillgångar eller förpliktelser 
som överförs ska inte gälla mot broinstitutet, om Riksgäldskontoret särskilt beslutar 
det. 

 
9 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen utformas enligt 17 kap. 8 §: 

 

9 § Vid en överföring övertar broinstitutet de rättigheter och förpliktelser som följer 
med det som överförts. Broinstitutet ska gå in som part i stället för företaget i de 
avtal som överförs. 

Medlemskap eller rätt att delta i betalnings-, clearing- och avvecklingssystem, 
handelsplattformar, reglerade marknader eller system för ersättning till insättare 
och investerare får överföras om broinstitutet uppfyller kraven för medlemskap eller 
deltagande i sådana system. Om broinstitutet inte har ett tillräckligt kreditbetyg, ska 
det dock inte utgöra hinder för överföring av medlemskap eller en rätt att delta i 
sådana system. 

Riksgäldskontoret får besluta att broinstitutet får utöva rättigheter enligt andra 
stycket i högst 24 månader från det att rättigheten överförts, även om broinstitutet 
inte uppfyller kraven för medlemskap eller deltagande. Riksgäldskontoret får för-
länga tiden på begäran av broinstitutet. 
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12 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

12 § Den ersättning som ska betalas av broinstitutet vid en överföring ska tillfalla 
1. företaget, om överföringen avser företagets tillgångar eller förpliktelser, och 
2. den förre ägaren eller innehavaren, om överföringen avser aktier eller andra 

äganderättsinstrument som ägdes eller innehades av annan än företaget. 
Från ersättningen får Riksgäldskontoret, för sin egen eller för resolutionsreser-

vens räkning, göra avdrag för kostnader som har uppstått i samband med överfö-
ringen.  

 

21 § 

 

I rubriken till paragrafen talas om upphörande av verksamheten i ett 

broinstitut. Verksamheten kan upphöra genom att inkråmet säljs eller 

avvecklas exempelvis genom att egendom utrangeras. Men i para-

grafen behandlas också den situationen att samtliga aktier i broinsti-

tutet säljs. Verksamheten fortsätter då i annan regi. Lagrådet föreslår 

att rubriken ändras till ”Avveckling av ett broinstitut” och att paragra-

fen ges följande lydelse: 

 

21 § Resolutionsmyndigheten ska avveckla all verksamhet i ett broinstitut eller 
sälja samtliga aktier i broinstitutet, om 

1. broinstitutet inte längre uppfyller villkoren i 2 §, 
2. all egendom i broinstitutet säljs eller avvecklas, eller 
3. det har gått två år, eller den längre tid som följer av 22 §, från dagen för den 

sista överföringen.  
Om egendom har överförts till ett broinstitut från flera företag, ska avveckling en-

ligt första stycket 2 och 3 ske genom att den egendom som härrör från respektive 
företag säljs eller avvecklas när det har gått två år, eller den längre tid som följer av 
22 §, från dagen för den sista överföringen från företaget.  
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19 kap.  

 

1 och 2 §§ 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

1 § Med avskiljandeverktyget avses att Riksgäldskontoret till ett tillgångsförvalt-
ningsbolag överför tillgångar eller förpliktelser från ett eller flera broinstitut eller 
företag i resolution. 

Avskiljandeverktyget får användas, om 
1. förhållandena på marknaden för de tillgångar eller förpliktelser som överförs  
är sådana att en omedelbar avyttring av dem skulle få negativa effekter på en  

finansiell marknad, 
2. en överföring är nödvändig för att verksamheten i företaget eller broinstitutet 

ska fungera tillfredsställande, eller 
3. överföringen är nödvändig för att intäkterna från avvecklingen av företaget ska 

bli så stora som möjligt.  
Avskiljandeverktyget får användas endast i förening med ett annat resolutions-

verktyg. 
 
2 § Med ett tillgångsförvaltningsbolag avses ett aktiebolag som  

1. ägs helt eller delvis av staten,  
2. har bildats för att ta emot tillgångar eller förpliktelser från företag i resolution 

eller broinstitut, och 
3. avser att förvalta det som överförs i syfte att uppnå högsta möjliga försälj-

ningsvärde. 

 

3 och 4 §§ 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen under 17 kap. 3 §. 

 

7–9 §§  

 

Lagrådet föreslår att paragraferna ges följande lydelse: 

 

7 § Skyldigheter eller ansvarsförbindelser hänförliga till tillgångar eller förpliktelser 
som överförs ska inte gälla mot tillgångsförvaltningsbolaget, om Riksgäldskontoret 
särskilt beslutar det. 

Första stycket gäller inte för sådana säkerhetsrätter som avses i 23 kap. 4 §.  
Ägares och borgenärers rätt till ersättning enligt denna lag utgör inte en sådan 

skyldighet eller ansvarsförbindelse som avses i första stycket.  
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8 § Vid en överföring övertar tillgångsförvaltningsbolaget de rättigheter och förplik-
telser som följer med det som överförts. Tillgångsförvaltningsbolaget ska gå in som 
part i stället för företaget i de avtal som överförs. 

 

9 § Riksgäldskontoret får förelägga på ena sidan företaget eller broinstitutet och på 
den andra sidan tillgångsförvaltningsbolaget att bistå varandra med särskilt an-
givna informations- och understödsåtgärder.  

 

20 kap. 

 

3 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

3 § Om företaget innan det försattes i resolution ingått ett avtal om att tillhandahålla 
tjänster eller resurser som avses i 1 §, ska företaget tillhandahålla tjänsterna eller 
resurserna på samma villkor som gällde när företaget försattes i resolution. 

Om det inte finns något sådant avtal, ska tjänsterna eller resurserna tillhandahål-
las på skäliga villkor. 

 

21 kap. 

 

8 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”besluta att” byts mot ”pröva fråga om 

att”. Om förslaget godtas kan punkten 3 i första stycket utgå. 

 

10 § 

 

Lagrådet, som anser att också misslyckanden bör rapporteras, före-

slår att orden ”framsteg som gjorts” byts mot ”åtgärder som vidtagits 

och effekterna av åtgärderna.”  

 

12 § 

 

Enligt paragrafen ska moderinstitutet inom EES upprätta en plan för 

samtliga företag i koncernen när skuldnedskrivningsverktyget, eller 
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motsvarande verktyg i ett annat land inom EES, ska användas för att 

rekonstruera två eller flera företag i koncernen.  

 

Paragrafen bör förtydligas så att det framgår att moderinstitutet förut-

sätts vara svenskt. Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras på 

följande sätt: 

 

12 § Om skuldnedskrivningsverktyget, eller motsvarande verktyg i ett annat land 
inom EES, ska användas för att rekonstruera två eller flera företag i en koncern 
som har ett svenskt moderinstitut inom EES som moderföretag, ska moderinstitutet 
upprätta en omstruktureringsplan för samtliga företag inom koncernen.  

Planen ska ges in till den samordnande resolutionsmyndigheten.  
Om Riksgäldskontoret är samordnande resolutionsmyndighet, gäller 5–11 §§ för 

den plan som upprättats av moderinstitutet. 

 

13 § 

 

Lagrådet föreslår att i punkt 2 orden ”sitt tillstånd” byts mot ”sitt till-

stånd att bedriva rörelse”. 

 

14 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”med hänsyn till en försiktig uppskattning 

av” byts mot ”på grundval av en värdering som inte underskattar”. 

 

17 § 
 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 
17 § Innan Riksgäldskontoret skriver ned eller konverterar en skuld som hänför sig 
till ett derivat, ska myndigheten avsluta derivatavtalet. Riksgäldskontoret får då 
också besluta att ett finansiellt avtal som inte är ett derivatavtal ska avslutas. 

När ett avtal enligt första stycke avslutas t, ska Riksgäldskontoret fastställa skul-
dens storlek. Om det finns ett nettningsavtal mellan företagen i resolution och mot-
parten, ska Riksgäldskontoret tillämpa det för att fastställa skuldens nettobelopp. 
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21 § 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen under 16 kap. 5 §. 

 

27 § 
 
 
Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 
 

 
27 § Riksgäldskontoret får helt eller delvis undanta kvalificerade skulder från ned-
skrivning eller konvertering, om 

1. det inte är möjligt att skriva ned eller konvertera den kvalificerade skulden 
inom rimlig tid, 

2. det är nödvändigt och proportionellt för att företaget eller någon som har över-
tagit verksamheten från företaget ska kunna upprätthålla kritisk verksamhet eller 
affärsverksamhet som är viktig för företagets intjäning eller lönsamhet,  

3.det är nödvändigt och proportionellt för att undvika en allvarlig störning i det fi-
nansiella systemet, eller  

4. det krävs för att undvika värdeförstörelse som innebär att förlusterna för andra 
borgenärer blir högre än om skulderna undantas. 

 

29 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”skulle ha burits av” ersätts med ”som 

hänför sig till”.  

 

32 § 

 
Lagrådet föreslår att paragrafen inleds på följande sätt:  

 

32 § Resolutionsmyndigheten får besluta att resolutionsreserven ska bidra med 
medel motsvarande högst fem procent av företagets skulder och eget kapital, ba-
serat på värderingen enligt 7 kap. Bidraget får finansieras genom… 

 

23 kap. 

 

3 § 
 

Lagrådet föreslår att i andra stycket orden ”de” före befogenheter” 

och ”de” före tillgångar” utgår och att lagtexten i den fortsatta bred-

ningen av lagstiftningsärendet kompletteras med en beskrivning av 
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vilken påverkan som avses med bestämmelsen. Jfr motsvarande 

formulering i 4 § och 5 § sista stycket. 

 

24 kap. 

 

1 § 
 
Lagrådet föreslår att den i artikel 86.2 i direktivet angivna sjudagars-

fristen tas in i paragrafen. 

 

27 kap.  

 

5 § 

 

Resolutionsreserven består av medel på ett räntebärande konto hos 

Riksgäldskontoret. Dessutom ingår i reserven tillgångar – fastigheter, 

aktier m.m. – som förvärvas med medel ur resolutionsreserven och 

som förvaltas av Riksgäldskontoret (se punkt 5 i förevarande para-

graf). Lagrådet föreslår att rubriken till paragrafen ändras genom att 

ordet ”medel” byts mot ”tillgångar”. 

 

6–9 och 11 §§ 

 

Lagrådet föreslår att paragraferna ges följande lydelse: 

 
 
6 § I den utsträckning resolutionsreserven inte räcker för de åtgärder som anges i 
1, 2 eller 4 §, eller för att Riksgäldskontoret ska kunna fullgöra det myndigheten har 
åtagit sig enligt en koncernresolutionsordning, får myndigheten ta upp lån enligt  
7–9 §§ och i enlighet med det särskilda bemyndigande som lämnas av riksdagen. 

 
7 § För resolutionsreservens räkning får lån tas upp i Riksgäldskontoret. Lånen ska 
betalas tillbaka efter hand som nya medel förs till resolutionsreserven. 

 
8 § För resolutionsreservens räkning får lån från en tredje part tas upp, om ett så-
dant lån är ekonomiskt mer fördelaktigt än ett lån i Riksgäldskontoret. 

 
9 § För resolutionsreservens räkning får lån från annat finansieringsarrangemang 
inom EES tas upp, om  

1. resolutionsreserven inte räcker för de åtgärder som anges i 1, 2 eller 4 §, 
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2. det inte är möjligt att omedelbart tillföra resolutionsreserven ytterligare medel 
genom avgifter, och 

3. det inte är möjligt att ta upp lån för resolutionsreserven till skäliga villkor enligt 
7 eller 8 §.  

 
11 § Om lån tas upp enligt 9 § eller lämnas enligt 10 §, ska Riksgäldskontoret 

komma överens med de deltagande finansieringsarrangemangen inom EES om 
villkoren för lånet. Lånen från varje deltagande finansieringsarrangemang ska mot-
svara andelen garanterade insättningar i landet för det finansieringsarrangemanget 
i förhållande till de totala garanterade insättningarna i länderna för de deltagande 
finansieringsarrangemangen och ha samma villkor, om inte Riksgäldskontoret och 
de deltagande finansieringsarrangemangen kommer överens om något annat.  

 

13–25 §§  

 

Enligt artiklarna 102 och 103 i direktivet ska de aktuella företagen 

betala in bidrag till en reserv till dess att den uppgår till en procent av 

garanterade insättningar (målnivån). Bidragen ska justeras i förhål-

lande till de olika företagens riskprofil (artikel 103.2). Kommissionen 

har getts befogenhet att bestämma hur detta ska gå till med ut-

gångspunkt i ett antal i direktivet angivna faktorer (artikel 103.7). Ut-

förliga bestämmelser om avgiftsunderlag, riskjustering och avgiftsut-

tag finns i kommissionens delegerade förordning 2015/63/EU om 

komplettering av direktivet. För mindre företag gäller starkt schablo-

niserade regler. 

 

För svensk del är målnivån tre procent. Avgifter ska således betalas 

in till resolutionsreserven till dess behållningen i reserven nått tre 

procent av garanterade insättningar. Avgifter kan tas ut i form av re-

solutionsavgift om 0,09 procent (13 §), förhöjd resolutionsavgift  

(16 §) eller tilläggsavgift (17 §). När nivån tre procent har nåtts tas i 

stället ut en riskavgift (19 §). Denna avgift, som inte styrs av EU-

rätten, ska spegla den kostnad som den avgiftsskyldige kan komma 

att belasta resolutionsreserven med och avgiften är alltså riskrelate-

rad. 

 

Redan av vad nu sagts följer att det är förenat med svårigheter av 

åstadkomma en pedagogisk materiell och processuell reglering för 
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de olika avgifterna som, med beaktande av det som redan har regle-

rats i kommissionsförordningen, täcker just det som ska täckas. Den 

föreslagna regleringen uppfyller inte de krav som måste ställas. 

 

Lagrådet anser därför att det krävs en omarbetning av förslaget i den 

aktuella delen. Lagrådet förutsätter att en sådan kommer till stånd 

under den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet.   

 

28 kap. 

 

1 § 

 

Lagrådet föreslår att ordet ”dess” i paragrafrubriken utgår. 

 

6 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen också ska reglera den situationen att 

ett företag i resolution går i likvidation. 

 

9 § 

 

Den enda bestämmelsen i kapitlet som inte nödvändigtvis är kopplad 

till samarbete och informationsutbyte är 9 § om vite. Vitesbestäm-

melsen gäller för alla förelägganden enligt lagen oavsett kapitel. Det 

bör i den fortsatta beredningen övervägas om denna bestämmelse 

ska flyttas till 30 kap. 
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30 kap. 

 

4 § 

 

Paragrafen innehåller en särreglering i förhållande till bestämmelsen 

om inhibition i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). I direktivet 

finns motsvarande bestämmelse i artikel 85.4. 

 

Vid överklaganden av beslut om resolution och (med något undan-

tag) om resolutionsåtgärder ska det för inhibition krävas att det är 

förenligt med det allmännas intresse att skjuta upp verkställigheten 

av beslutet. Vidare ska det gälla en presumtion för att inhibition stri-

der mot det allmännas intresse. Med det allmännas intresse avses 

resolutionsändamålen i 1 kap. 6 §, bl.a. att säkerställa att kritiska 

verksamheter upprätthålls och att negativa effekter på den finansiella 

stabiliteten undviks. 

 

Enligt proportionalitetsregeln i 1 kap. 9 § andra stycket ska tillämp-

ningen av lagen stå i proportion till arten och omfattningen av det 

berörda företagets verksamhet m.m. En klagande som ansöker om 

inhibition bör enligt Lagrådets bedömning kunna åberopa att de be-

slutade åtgärderna är oproportionerliga på den grunden att mindre 

ingripande åtgärder i lika hög grad skulle tillgodose det allmännas 

intresse. Det blir sedan domstolens sak att göra sedvanliga övervä-

ganden. 

 

Övergångsbestämmelser 

 

Lagrådet föreslår att punkten 3 ges följande lydelse: 

 

3. Avgifter enligt 27 kap. tas ut första gången 2016. Avgiften för 2016 ska redu-
ceras till hälften. 
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Lagrådet föreslår att punkten 4 utgår såsom överflödig. 

 

Förslaget till Lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut  

 

2 kap. 

 

2 § 

 

Lagrådet föreslår att tredje meningen i första stycket – ”Stödet ska 

utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås” – utgår, 

eftersom det följer av närmast föregående mening. 

 

3 kap.  

 

3 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

3 § I den utsträckning medlen i stabilitetsfonden inte är tillräckliga för de ändamål 
som anges i 2 §, får lån tas upp i Riksgäldskontoret md högst det belopp som riks-
dagen beslutat i ett särskilt bemyndigande. Sådana lån får tas upp även om det 
finns andra tillgångar i stabilitetsfonden än medel på kontot i Riksgäldskontoret. 

 

4 kap.  

 

2 §  

 

Riksbanken och Finansinspektionen ska på stödmyndighetens begä-

ran lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin verksamhet 

enligt denna lag. Inom Riksgäldskontoret gäller motsvarande upp-

giftsskyldighet gentemot stödmyndigheten för den del av Riksgälds-

kontoret som inte bedriver verksamhet enligt denna lag. 
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Förslaget till Lag om ändring i sparbankslagen  

 

6 kap.  

 

1 a § 

 

Av 1 kap. 3 § resolutionslagen framgår att resolutionsmyndigheten är 

Riksgäldskontoret. Detta bör även framgå av förevarande paragraf. 

Lagrådet förslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

1 a § Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar förslag till stämmobeslut 
om likvidation enligt 1 § ska styrelsen underrätta resolutionsmyndigheten (Riks-
gäldskontoret) och Finansinspektionen om förslaget. 

Om sparbanken är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret underrättar sty-
relsen om att sparbanken ska försättas i resolution, får kallelse till en spar-
banksstämma där frågan om likvidation ska prövas inte utfärdas.  

 

2 b § 

 

Förutsättningen enligt 2 § är att Finansinspektionen, styrelsen, sty-

relseledamot eller huvudman har ansökt hos Bolagsverket om att en 

sparbank ska gå i likvidation sedan tillståndet att driva bankrörelse 

återkallats. Bolagsverket ska då underrätta Riksgäldskontoret och 

Finansinspektionen. Det bör framgå av lagtexten att den särskilda 

underrättelseskyldigheten i förhållande till Finansinspektionen gäller 

endast i de fall då ansökan gjorts av någon annan än Finansinspek-

tionen. 

 

Lagrådet föreslår att första stycket i den aktuella paragrafen formule-

ras på följande sätt: 

 

2 b § Bolagsverket ska underrätta Riksgäldskontoret om en ansökan om tvångslik-
vidation enligt 2 § kommer in till verket. Bolagsverket ska också underrätta Finans-
inspektionen om ansökan gjorts av sparbankens styrelse, styrelseledamot eller 
huvudman.  
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Förslaget till Lag om ändring i lagen om ekonomiska föreningar 

 

11 kap.  

 

21 § 

 

Lagrådet föreslår att ordet ”(Riksgäldskontoret)” infogas omedelbart 

efter ”resolutionsmyndigheten” i första stycket. 

 

Förslaget till Lag om ändring i lagen om medlemsbanker 

 

9 kap. 

 

1 a § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

Om styrelsen i en medlemsbank tar emot eller upprättar förslag till stämmobeslut 
om likvidation enligt 1 §, ska styrelsen underrätta resolutionsmyndigheten (Riks-
gäldskontoret) och Finansinspektionen om förslaget. 

 

4 b § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket utformas på följande sätt: 

  

Om en ansökan eller anmälan enligt 2 eller 4 § kommer in till rätten eller Bolags-
verket, ska rätten eller Bolagsverket underrätta Riksgäldskontoret och Finansin-
spektionen om ärendet.  
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Förslaget till Lag om ändring av lagen om insättningsgaranti 

 

26 §  

 

Enligt paragrafen utser regeringen ledamöterna i Prövningsnämnden 

för statligt stöd till kreditinstitut och ersättare för dem. Det anges att 

förordnandena ska prövas efter viss tid. Enligt Lagrådets mening bör 

det övervägas om inte förordnandena i stället ska meddelas för viss 

tid. 

 

Förslaget till Lag om ändring i lagen om företagsrekonstruktion  

 

1 kap. 

 

3 § 

 

Det nya tredje stycket bör förtydligas genom att ange vilka företag 

som avses enligt följande: 

 

   Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt institut 
eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:000) om resolu-
tion. 

 

Förslaget till Lag om ändring i lagen om bank- och finansierings-

rörelse  

 

1 kap. 

 

5 § 

 

I paragrafen bör föras in en ny punkt som definierar ”betydande filial”. 

 

I punkten 31 bör orden ”i den ursprungliga lydelsen” ersättas med ”i 

direktivets ursprungliga lydelse”. 
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6 a kap. 

 

4 § 

 

I paragrafen föreskrivs att Finansinspektionen och resolutionsmyn-

digheten ska granska respektive ges tillfälle att granska återhämt-

ningsplanen. Resolutionsmyndighetens granskning ska ske i ett spe-

ciellt syfte. Syftet bör framgå av lagtexten.  

 

5 § 

 

I andra stycket sägs att ”Om Finansinspektionen identifierar väsent-

liga brister i en återhämtningsplan eller väsentliga hinder mot att ge-

nomföra åtgärderna i återhämtningsplanen, ska inspektionen under-

rätta kreditinstitutet”. Lagrådet menar att om en sådan plan inte kan 

genomföras så är det en väsentlig brist i planen. Lagrådet föreslår att 

orden ”eller väsentliga hinder mot att genomföra åtgärderna i åter-

hämtningsplanen” utgår. 

 
6 b kap.  

 

1 §  
 

I punkt 2 i paragrafen behandlas ”koncerninternt finansiellt stöd”. Det 

har vid föredragningen upplysts att koncerninternt finansiellt stöd inte 

gäller alla former av finansiellt stöd mellan företag i samma koncern 

utan endast stöd som avtalas (2 § andra stycket) och lämnas (1 § 2) 

under vissa förutsättningar. Lagrådet föreslår att punkten ges föl-

jande lydelse: 

 

2. koncerninternt finansiellt stöd: finansiellt stöd som lämnas av ett företag till ett 
annat i samma koncern när det mottagande företaget uppfyller förutsättningarna 
för ingripande enligt 15 kap. 2 b §. 
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2 § 

 

Lagrådet föreslår att rubriken närmast före 2 § ändras till ”Vilka som 

får ingå avtal om koncerninternt finansiellt stöd”. Lagrådet har upp-

lysts om att ett avtal om koncerninternt stöd inte får ingås om kredit-

institutet kan bli föremål för ingripande av Finansinspektionen i vissa 

fall. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

2 § Ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd får ingås mellan å ena sidan ett mo-
derinstitut i ett EES-land, ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt holdingföretag, 
ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksam-
het som är etablerat inom EES, och å andra sidan ett dotterföretag.  

Ett företag som anges i första stycket och som uppfyller förutsättningarna för in-
gripande enligt 15 kap. 2 b §, får inte ingå ett avtal om koncerninternt finansiellt 
stöd.  

 

8 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

8 § Ett beslut av styrelsen i det stödgivande företaget om att lämna koncerninternt 
finansiellt stöd ska innehålla följande uppgifter: 

1. de överväganden som gjorts,  
2. för vilket ändamål stödet lämnas, och 
3. hur stödet uppfyller de krav som anges i 4 §. 

 

13 kap. 

 

I 4 a och 5 a §§ bör ordet ”(Riksgäldskontoret”) infogas omedelbart 

efter ”resolutionsmyndigheten”. 
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15 kap. 

 

1 a § 

 
I punkterna 17–19 föreslås att Finansinspektionen ska ingripa mot 

någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkstäl-

lande direktör, eller ersättare för någon av dem, om kreditinstitutet 

”låter bli” att informera Finansinspektionen om vissa förhållanden.  

 

I vanligt språkbruk används imperativet ”Låt bli” ofta av vuxna när de 

vill få barn att sluta bråka eller göra ofog. Det är inte så vanligt att 

någon uppmanas att ”låta bli” att göra något gott. Det skorrar illa när 

det sägs att någon ”låter bli” att fullgöra en lagstadgad skyldighet. 

 

”Låter bli” för dessutom tankarna till ett aktivt och uppsåtligt hand-

lande. Den som av ren glömska missar att deklarera sina inkomster i 

tid låter inte bli att fullgöra sin deklarationsplikt utan gör sig skyldig till 

en underlåtenhet. 

 

Det är att beklaga att det triviala uttrycket ”låter bli” används i lagtext 

på detta sätt i stället för t.ex. ”underlåter” eller ”försummar”. Lagrådet 

tvingas emellertid godta användningen av ”låter bli” i detta samman-

hang eftersom uttrycket redan förekommer på flera ställen i paragra-

fen. 

 

15 a kap. 
 

 
1 § 
 

Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 
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Finansinspektionen får utse en eller flera tillfälliga förvaltare för ett kreditinstitut, 
om det finns skäl att anta att institutet kan komma att bli föremål för ett sådant re-
solutionsförfarande som avses i lagen (2015:000) om resolution och 

1. institutet har en finansiell situation som föranlett Finansinspektionen att ingripa 
enligt 15 kap. 1 eller 2 § utan att den finansiella situationen väsentligen förbättrats 
efter ingripandet och inga andra åtgärder bedöms tillräckliga för att komma till rätta 
med situationen, eller 

2. Finansinspektionen har meddelat en varning enligt 15 kap. 1 §. 

 

6 § 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen beträffande 7 kap. 1 och 2 §§ 

resolutionslagen. 

 

16 kap. 

 

1 § 

 

Lagrådet föreslår att i punkt 15 orden ”för tillsyn, ansökningar, an-

mälningar och underrättelser” infogas före ”som avses i 13 kap. 

16 §”. 

 

5 § 

 

Enligt gällande rätt krävs det registrering i relevanta register för att ett 

beslut om minskning av aktiekapitalet ska få rättsverkan (20 kap.  

20 § andra stycket aktiebolagslagen och 6 kap. 2 § lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). Artikel 53.1 i 

direktivet föreskriver däremot att bl.a. resolutionsmyndighetens be-

slut om minskning av aktiekapitalet ska få omedelbar verkan och 

genast binda företaget i resolution och berörda borgenärer och ak-

tieägare. I artikel 63.2 sägs dessutom att krav på godkännande eller 

medgivande eller vissa förfarandekrav, t.ex. registrering av handling-

ar hos myndighet, inte ska gälla när resolutionsmyndigheten vidtar 

resolutionsåtgärder. Det föreslagna första stycket i förevarande pa-

ragraf genomför dessa artiklar på ett korrekt sätt. 
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Därmed framstår andra stycket i paragrafen som felaktigt eftersom 

den föreskriver registrering i relevanta register för att fullborda kapi-

talminskningen. Lagrådet föreslår att orden ”är fastställd när den har 

registrerats i” byts mot ”ska antecknas i”.  

 

21 kap.  

 

21 § 

 

Lagrådet hänvisar till framställningen under 16 kap 5 §.  

 

Förslaget till Lag om ändring i aktiebolagslagen  

 

7 kap. 

 

20 § 

 

Lagrådet har i det föregående föreslagit att 5 kap.6 § resolutionsla-

gen ändras så att Riksgäldskontoret kan förelägga ett aktiebolag att 

ändra sin bolagsordning så att det blir möjligt att förelägga bolaget att 

vidta resolutionsåtgärder som förutsätter en minskning eller ökning 

av aktiekapitalet. Samtidigt har Lagrådet föreslagit en lagbestäm-

melse om att en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att öka 

bolagets kapital kan sammankallas med kort varsel. Ett sådant före-

läggande att ändra bolagsordningens bestämmelser om aktiekapi-

talets storlek kan meddelas samtidigt med ett föreläggande enligt 

förevarande paragraf att öka aktiekapitalet. 

 

Lagrådet anser således att direktivets krav på att en bestämmelse 

om kortare kallelsetid i fall av resolution ska tas in i bolagsordningen, 

kan genomföras genom att en motsvarande bestämmelse i stället tas 
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in i aktiebolagslagen och föreslår att andra stycket ges följande ly-

delse: 

 

När Finansinspektionen anser att det finns skäl att anta att aktiebolaget kan 
komma att omfattas av resolution enligt lagen (2015:000) om resolution, får kal-
lelse till extra stämma för att pröva fråga om en ökning av aktiekapitalet utfärdas 
senare än som anges i första stycket, dock inte senare än tio dagar före stämman. 
Bestämmelserna i 16 § andra stycket om aktieägares initiativrätt och 28 § tredje 
stycket om tillhandahållande av aktiebok gäller inte när kallelse sker enligt föreva-
rande stycke. 

 
 
55 a § 
 

Lagrådet föreslår att andra stycket utformas efter mönster av 7 kap. 

20 §: 

 

När Finansinspektionen anser att det finns skäl att anta att aktiebolaget kan 
komma att omfattas av resolution enligt lagen (2015:000) om resolution, får kal-
lelse till extra stämma för att pröva fråga om en ökning av aktiekapitalet utfärdas 
senare än som anges i första stycket, dock inte senare än tio dagar före stämman. 
Bestämmelserna i 16 § andra stycket om aktieägares initiativrätt och 28 § tredje 
stycket om tillhandahållande av aktiebok gäller inte när kallelse sker enligt föreva-
rande stycke. 

 

17 kap. 

 

2 § 

 

I det remitterade förslaget anges att värdeöverföring endast får ske 

enligt vissa angivna bestämmelser i aktiebolagslagen. Av andra 

stycket framgår emellertid att uppräkningen i första stycket inte är 

uttömmande. Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

2 § Värdeöverföringar från bolaget får endast ske  
1. enligt bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, 
2. enligt bestämmelserna i denna lag om förvärv av egna aktier, 
3. enligt bestämmelserna i denna lag om minskning av aktiekapitalet eller reserv-

fonden för återbetalning till aktieägarna,  
4. enligt bestämmelserna i denna lag om gåva till allmännyttigt ändamål, eller 
5. enligt bestämmelserna i ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd som god-

känts enligt 6 b kap. 6 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 
8 b kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
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25 kap. 

 

Lagrådet föreslår att orden ”beslut enligt 3” byts mot ”stämmobeslut 

om likvidation enligt 3 §”. 

 

Förslaget till Lag om ändring i lagen om internationella förhållanden 

rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens 

 

2 § 

 

Lagrådet föreslår att orden ”i den ursprungliga lydelsen” i punkt 6 

byts mot ”i direktivets ursprungliga lydelse”. 

 

Förslaget till Lag om ändring i lagen om värdepappersmarknaden 

 

Lagrådet har i det föregående föreslagit ändringar i det remitterade 

Förslaget till lag om ändring i lagen om bank- och finansieringsrö-

relse. I den mån Lagrådets förslag godtas bör motsvarande ändring-

ar företas i Förslaget till Lag om ändring i lagen om värdepappers-

marknaden. Lagrådet föreslår följande följdändringar i förevarande 

lag.     

 

1 kap.  

 

5 §  

 

I punkten 39 bör orden ”i den ursprungliga lydelsen” ersättas med ”i 

direktivets ursprungliga lydelse”. 
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8 a kap. 

 

5 § 

 

I andra stycket föreskrivs att resolutionsmyndigheten ska granska 

återhämtningsplanen. Bestämmelsen bör utformas efter mönster av 

6 a kap. 4 § i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

 

6 § 

 

Lagrådet hänvisar i fråga om andra stycket till framställningen under 

6 a kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse om väsentliga 

brister i en återhämtningsplan. 

 

8 b kap.  

 
1 §  

 
I punkt 2 i paragrafen behandlas ”koncerninternt finansiellt stöd”. Det 

har vid föredragningen upplysts att koncerninternt finansiellt stöd inte 

gäller alla former av finansiellt stöd mellan företag i samma koncern 

utan endast stöd som avtalas (2 § andra stycket) och lämnas (1 § 2) 

under vissa förutsättningar. Lagrådet föreslår att punkten ges föl-

jande lydelse: 

 

2. koncerninternt finansiellt stöd: finansiellt stöd som lämnas av ett företag till ett 
annat i samma koncern när det mottagande företaget uppfyller förutsättningarna 
för ingripande enligt 25 kap. 2 b §.  

 

2 § 

 

Lagrådet föreslår att rubriken närmast före 2 § ändras till ” Vilka som 

får ingå avtal om koncerninternt finansiellt stöd”. Lagrådet har upp-

lysts om att ett avtal om koncerninternt stöd inte får ingås om kredit-
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institutet kan bli föremål för ingripande av Finansinspektionen i vissa 

fall. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 

2 § Ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd får ingås mellan å ena sidan ett mo-
derinstitut i ett EES-land, ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt holdingföretag, 
ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksam-
het som är etablerat inom EES, och å andra sidan ett dotterföretag. 

Ett företag som anges i första stycket och som uppfyller förutsättningarna för in-
gripande enligt 25 kap. 2 b §, får inte ingå ett avtal om koncerninternt finansiellt 
stöd.  

8 § 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: 

 
8 § Ett beslut av styrelsen i det stödgivande företaget om att lämna koncerninternt 
finansiellt stöd ska innehålla följande uppgifter: 

1. de överväganden som gjorts,  
2. för vilket ändamål stödet lämnas, och 
3. hur stödet uppfyller de krav som anges i 4 §. 

 

25 kap.   

 

6 § 
 
Lagrådet hänvisar till framställningen beträffande 7 kap. 1 och 2 §§ 

resolutionslagen. 

 

Förslaget till Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen  

 

30 kap.  

 

12 §  

 

Rubriken före 12 § ska ändras så att det framgår att också vissa 

ärenden rörande resolution behandlas i paragrafen. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran.  

 

 

 

 


