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Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

1 kap.
2 §2 Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska
ekonomiska föreningar och utländska företag.
I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag 3 eller artiklarna
37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) 4 skall vad som sägs
om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna lag tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:
2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
2 kap. 10 § om meddelandeförbud,
8 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
11 kap. 5 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och
närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt
11 kap. 7 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation eller tillstånd.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt
21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna i andra stycket om styrelsen eller dess ledamöter skall
tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs ledningseller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.
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