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FINANSBOLAGEN
Via post och e-post

till:

Finansinspektionen
Box 7821
103

97 Stockholm

: finansinspektionen@fi.se

2019-03-22

Remissvar
Er ref: Fi Dnr 18-10416

Förslag

till ändrade

buffertar

samt

Finansinspektionens

kapitalbuffertar

Nya regleri

av information

Ändringari

om

och kapitalbas

om tillsynskrav

och

och kapitalbas,

samt

om grupper

-

ha inträffat.

och allmänna

råd (FFFS 2008:25)

Med

anledning

om

av förslaget

av information.

att besluta

vissa andra

-

och värdepappersbolag.

om offentliggörande

bestämmelserna

ska anses

föreskrifter

i kreditinstitut

FI får möjighet

av kapitalinstrument,

om kapitalbaskrav

Finansinspektionens

till nya regler

5)

av uppgifter

(FFFS 2014:12)

vid emissioner

för när ett fallissemang

årsredovisning

Att

skulder

föreskrifter

om - anmälningsplikt

offentliggörande

4)

om rapportering

(tiIlsynsföreskrifterna)

tröskelvärden
3)

och kapital-

föreslår:

Ändringari
Nya regler

om tillsynskrav

på nedskrivningsbara

Finansinspektionen

2)

föreskrifter

nya föreskrifter

minimikravet

1)

Vår ref: FI Dnr 237/7

om konsolidering
av kunder

föreskrifter

med

i vissa fall, och att
inbördes

med anledning

anknytning

av de ändringar

upphävs.
som görs i

tiIIsynsföreskrifterna.
6)

Nya föreskrifter

om periodisk

nedskrivningsbara

Föreskrifterna

föreslås

om minimikravet
avser

balansdagen

Finansbolagens

skulder

träda

ska enligt

av uppgifter

om minimikravet

i kraft

den 15 juni

2019,

och rapporteringsföreskrifterna

förslaget

tillämpas

första

gången

den 30 juni

har följande

rapportering

på

(MREL).

på rapporteringen

som

2019.

synpunkter.

FINANSBOLAGENS SERVICE - FF AB / FINANSBOLAGENS FöRENlNG
(org.nr:

556153-7852)
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56 STOCKHOLM

Telefon:

08-660

68 90

Telefax:

08-662

76 12

E-post:
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Anmälningsplikt

vid emission

Finansbolagen

efterlyser

kravet

tillför

konkret

klarlagt

med tanke

att förslaget

tillräckligt

motivering

i nämnda

av vissa typer

av företag

Det är inte

Finansbolagen

varför

det avstyrks

finner

inte

i dess

och vissa förhållanden

Finansbolagen

noterar

att det inte närmare

konsolidering.

Därmed

uppfylls

Offentliggörande
Finansbolagen
nytta

offentliggöra

kan påverka

informationen.

Utan närmare

skulle kunna medföra

informationen.

Dessutom

exempelvis

är som enligt

information

vilken

och därmed

FI skulle vara i

om detta

i förhållande

är lite oklart

jämförbarhet

Finansbolagen

skäl för

och rättssäkerhet.

och kapitalbas

många intressenter"

informationen.

särskilda

krav på förutsebarhet

om kapitalbaskrav

inte till vilka "de

informationen

anges vad som skulle utgöra

inte grundläggande

av information
känner

behov av den föreslagna

vilket

för företagen.

bemyndigande.

hänseenden

och vad det föreslagna

form.

Konsolidering

se vilken

till förslaget

på den börda det medför

har stöd i föreliggande

stöd för förslaget

nuvarande

av kapitalinstrument

en utförligare

till bördan

information

den eventuella

anser inte att det finns tillräckligt

är det svårt att
att ta fram och

det mer exakt gäller,
nyttan

av

stöd för genomförande

av

förslaget.
Tröskelvärde

vid fallissemang

Tidpunkten
ändringar

för tillämpning
gällande

Vore också fördel
regelverk

med hänvisning

I denna

bestämmelserna

del bör föreskriften

till hur föreskriften

borde samordnas

med övriga

börja gälla först vid årsskiftet.

förhåller

sig till andra styrande

i denna del.

Rapportering

av uppgifter

Finansbolagen

välkomnar

skyldigheter

för resolution

kvartalsvisa

rapporteringen

Stockholm

av de föreslagna

fallissemang.

om minimikravet
undantagen

på nedskrivningsbara

för de företag

och delar Fls bedömning
över kapitalbaskraven

som omfattas
att de endast

som redan

FöRENING

6&tt,
Per Holmgren

av förenklade
ska omfattas

i dag begärs in.

som ovan,

FINANSBOLAGENS

skulder
av den

