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Ägartillsyn

Anmälningsblankett för juridisk person

I enlighet med statsrådets förordning 231/8.4.2009 ska förvärv av ägarandelar på minst 10, 20, 30 eller 50 procent i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar anmälas till Finansinspektionen. Samma anmälningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt som en följd av en ändring i ägarförhållandena blir ett dotterbolag.

En juridisk person som förvärvar en ägarandel (senare den anmälningsskyldige) ska lämna följande uppgifter:

1 Den juridiska personens (anmälningsskyldiges) namn

(Utdrag ur handelsregistret, bolagsordning eller stadga ska bifogas anmälan)
     

2 Affärsverksamhet

Affärsverksamhet som idkas av den anmälningsskyldige. Om den anmälningsskyldige är en stiftelse eller en förening, föreningens eller stiftelsens syfte. 
     

3 Den anmälningsskyldiges högsta ledning 

Namn, personbeteckning, födelseort och hemort för verkställande direktören, dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, liksom för de personer som hör till den högsta ledningen hos den anmälningsskyldige (t.ex. ledningsgruppen, direktörer för betydande affärsområden).

Nämnda personers meritförteckningar.
     

4 Den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning

Bokslut för den senast utgångna räkenskapsperioden och de delårsrapporter som publicerats därefter samt en redogörelse för väsentliga förändringar i den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning som skett efter räkenskaps- eller redovisningsperioden.
     



5 Skuldsaneringar och konkurser

Anhängiga och slutförda skuldsaneringar och tidigare konkurser och därmed jämförbara förfaranden som gäller den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar och suppleanter i styrelsen samt övriga personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning (t.ex. ledningsgruppen, direktörer för betydande affärsområden).

Om en ovan nämnd person har vägrat att lämna uppgifter ska detta antydas i anmälan.

Uppgifter om anhängiga och slutförda skuldsaneringar som gäller den anmälningsskyldige och därmed jämförbara förfaranden.
     

6 Uppgifter i straff- eller bötesregistret

Anteckningar i straff- och bötesregistret om den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar, suppleanter i styrelsen eller andra personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning (t.ex. personer i ledningsgruppen, direktörer för betydande affärsområden) samt uppgifter om sådana anhängiga brottmål och näringsförbud som gäller dessa personer (utdrag ur straff- och bötesregistret).

Om en ovan nämnd person har vägrat att lämna uppgifter ska detta antydas i anmälan.
     

7 Näringsförbud, begränsningar av verksamheten och dylikt  

Förbud, begränsningar och administrativa påföljder som utfärdats av en myndighet i fråga om den anmälningsskyldiges affärsverksamhet.
     

8 Betydande ägare till den anmälningsskyldige

Alla sådana aktieägares eller andelsägares namn och deras andelar av samtliga aktier eller andelar och hela röstetalet vars andel av aktierna eller andelarna eller röstetalet utgör minst 10 procent av den anmälningsskyldiges alla aktier eller andelar och hela röstetal eller som har ett inflytande på den anmälningsskyldige som är jämförbart med en sådan ägar- eller röstandel, samt uppgifter om delägaravtal.
     


9 Kreditklassificering

Kreditbetyg för den anmälningsskyldige
     

Om den anmälningsskyldige ingår i en koncern anges koncernens kreditklassificering.
     

10 Koncernbolag 

Om den anmälningsskyldige är koncernens moder- eller dotterbolag, namnet på varje koncernföretag vars balansomslutning är minst 10 procent av alla koncernföretags sammanlagda balansomslutning, och dessa bolags hemort och bransch.
     

Om den anmälningsskyldige är ett utländskt kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut eller försäkringsbolag, de reglerade företag som ingår i den anmälningsskyldiges konsoliderade tillsyn eller grupptillsyn och de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dem.
     

Ort och datum
     
Den anmälningsskyldiges underskrift




