Svensk författningssamling

SFS 2006:607

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 13 § lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande lydelse.

7 kap.
13 §2 En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett holdingföretag
med finansiell verksamhet eller ett holdingföretag med blandad verksamhet
som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som
enligt 7 § skall lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han fått veta
och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).
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 tillämpas bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Bestämmelsen om styrelseledamöter i 13 b § om meddelandeförbud skall tilllämpas på tillsynsorganets ledamöter.
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 tredje stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.
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Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.
På regeringens vägnar
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