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Tillstånd till förvärv av aktier 
 
Finansinspektionens beslut 
 
1. Finansinspektionen lämnar med stöd av 14 kap. 1 och 2 §§ lag (2004:297) 
om bank- och finansieringsrörelse, Sparbanksstiftelsen Öresund,  org.nr 
802426-5434, tillstånd till förvärv av aktier i Färs & Frosta Sparbank AB, org. 
nr 516401-0091. Förvärvet medför att Sparbanksstiftelsen Öresund kommer att 
inneha 26 % av aktierna i Färs & Frosta Sparbank AB.  
 
2. Förvärv i enlighet med det tillstånd som beviljas i punkt 1 ska ske inom tre 
månader från datumet för detta beslut.  
 
3. Hur man överklagar såvitt avser punkten 2, se bilaga. 
 
Ärendet 
 
Sparbanksstiftelsen Öresund har ansökt om tillstånd till förvärv av 26 % av ak-
tierna i Färs & Frosta Sparbank AB (målbolaget). Målbolaget ägs för närva-
rande till 70 % av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och till 30 % av Swedbank 
AB. Vid förvärvstillfället avses även Sparbanksstiftelsen 1826 att vara ägare i  
målbolaget. 
 
Tillämpliga bestämmelser 
 
Av 14 kap. 1 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) 
framgår att ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett kreditinstitut, som 
medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, 
bara får ske efter tillstånd av Finansinspektionen. 
 
Enligt 14 kap. 2 § LBF ska tillstånd till förvärv ges om förvärvaren bedöms 
lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut 
och det kan antas att det tänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas 
till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i kreditinstitutet. Vid 
bedömningen ska Finansinspektionen bl.a. beakta förvärvarens anseende och 
kapitalstyrka. Av 14 kap. 2 b § tredje stycket LBF följer att 
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Finansinspektionen, om den beviljar tillstånd till ett förvärv, får besluta en viss 
tid inom vilken förvärvet ska genomföras.  
 
Finansinspektionens bedömning 
 
Finansinspektionen bedömer att det föreligger förutsättningar att lämna till-
stånd till förvärvet.  
 
Finansinspektionen beslutar att förvärvet ska genomföras senast 
tre månader efter att detta beslut har meddelats. 
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