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Förändringar i Finansinspektionens institutregister med
anledning av Storbritanniens utträde ur EU
Sammanfattning
I och med Storbritanniens utträde ur EU den 1 januari 2021 har finansiella
företag och andra verksamhetsutövare inte längre rätt att bedriva gränsöverskridande finansiell verksamhet, som grundas på EU-rätten, i eller från
Storbritannien. Den information som Finansinspektionen (FI) har i sina register
om att verksamhetsutövare skulle ha sådan rätt är därför inte längre korrekt. FI
kommer därför att avregistrera verksamhetsutövare/del av verksamhet som inte
längre ska finnas i registren. Detta kommer att avse samtliga typer av
verksamhetsutövare som faller inom FI:s ansvarsområde.
Bakgrund
Den 1 januari 2021 övergick Storbritannien, inklusive Gibraltar, från att vara
en del av EU till att utgöra ett land utanför EES, ett så kallat tredjeland.1
Storbritanniens utträde ur EU innebär att den rätt som finansiella företag och
andra verksamhetsutövare har att bedriva gränsöverskridande verksamhet i
eller från Storbritannien och som grundas på EU-rätten upphörde att gälla från
denna tidpunkt. Det har inte träffats någon särskild överenskommelse eller
beslutats om övergångsbestämmelser som innebär att sådan verksamhet får
fortsätta att bedrivas i förhållande till Storbritannien med stöd av EU-rätten.
Verksamhetsutövare som önskar bedriva gränsöverskridande verksamhet i och
från Storbritannien måste därför nu uppfylla de krav som gäller för de
verksamhetsutövare som önskar bedriva gränsöverskridande verksamhet i och
från länder utanför EES.
Hos FI registreras såväl svenska finansiella företag och andra verksamhetsutövare som bedriver verksamhet utomlands som utländska finansiella företag och
andra verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i Sverige. Information om
verksamhetsutövarna finns i Finansinspektionens interna institutregister som

Se till exempel promemoria ”Avtal om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen”
av den 1 februari 2020 av Regeringskansliet (Statsrådsberedningen). Se även information på
FI:s hemsida (https://www.fi.se/sv/bank/brexit/), EBA:s hemsida (https://eba.europa.eu/riskanalysis-and-data/brexit) samt EU-kommissionens hemsida (https://ec.europa.eu/info/relationsunited-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en)
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delvis kan ses på Finansinspektionens externa hemsida genom det publika
företagsregistret. Av registret framgår exempelvis vilket tillstånd en
verksamhetsutövare har, dess filialer och ombud och dess gränsöverskridande
verksamhet.
Bedömning
Storbritanniens utträde ur EU och de ovan angivna konsekvenserna innebär att
institutregistret måste uppdateras för att innehålla korrekta och aktuella
uppgifter. FI ska därför, utan att beslut fattas i varje enskilt fall, avregistrera
verksamhetsutövare/del av verksamhet som inte längre ska finnas i registret
med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Detta avser samtliga typer av
verksamhetsutövare som faller inom FI:s ansvarsområde.
Information
Information om uppdateringen av institut- och företagsregistret ska publiceras
på FI:s webbplats. FI ska även informera berörda brittiska tillsynsmyndigheter,
Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt Bolagsverket om uppdateringen som gjorts.
_____________
Denna promemoria har beslutats av chefsjuristen Eric Leijonram efter
föredragning av seniora juristen Gastón Fernández Palma. I den slutliga
handläggningen har även avdelningscheferna Martina Jäderlund och Sabina
Arama Ström samt biträdande avdelningschefen Tobias Björklund deltagit.
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