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Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
(Fi2019/02851/FPM)
Sammanfattning

Bolagsverket har inget att invända mot det som föreslås i promemorian. Verket vill dock i
sammanhanget lämna några allmänna synpunkter på ett par av bestämmelserna i
försäkrings- och tjänstepensionslagstiftningarna.
6.1 Associationsrätt för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och vissa
bestämmelser om ingripande enligt försäkringsrörelselagen
Bestämmelserna om fusion av helägt dotterbolag

Av 12 kap. 86 § försäkringsrörelselagen framgår att fusion med helägt dotterbolag bara ska
gälla mellan bolag enligt 80 § nämnda kapitel. Av 80 § framgår att ett ömsesidigt
försäkringsbolag endast får vara överlåtande om ett annat ömsesidigt försäkringsbolag eller
motsvarande juridisk person med hemvist inom ett annat land inom EES än Sverige är
övertagande. Enligt den allmänna associationsrättsliga principen kan fusion endast ske
mellan företag av samma associationsform. Undantag från denna regel finns i lagen om
ekonomiska föreningar och gäller för helägda dotteraktiebolag. Med hänsyn till den
begränsning som anges i 86 § anser Bolagsverket att det bör förtydligas vilka helägda
dotterbolag som kan tas upp av ett ömsesidigt försäkringsbolag.
På motsvarande sätt behöver bestämmelsen för tjänstepensionsföretag i 10 kap. lagen om
tjänstepensionsföretag förtydligas.
Tvångslikvidation

Om tillstånd att driva försäkringsrörelse har återkallats ska Bolagsverket fatta beslut om
likvidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan eller
anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. När beslutet om likvidation fattas ska
Bolagsverket också utse en eller flera likvidatorer. Även om bestämmelserna inte är
föremål för ändring i denna promemoria vill Bolagsverket ändå nämna att det kan vara
svårt att finna en för uppdraget lämplig likvidator som är villig att åta sig uppdraget med så
kort varsel. Bolagsverket anser att det skulle kunna övervägas att bestämmelsen ses över.
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har varit
verksjuristerna Eva Josefsson och Marléne Henningsson
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