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Remissvar
Er ref: Fi2018/01303/V

Betänkandet

Gräsrotsfinansiering

Finansbolagens
synpunkter

Förening

föreslår

lag som rubriceras
bestämmelser

att bestämmelser

lag om viss verksamhet

om dels krav på tillstånd

Finansinspektionen

med förmedling
eller registrering

ska pröva frågor

ska bedrivas,

om tillstånd

tillfälle

den nya lagen ska omfattas

att lämna

av finansiering.
för att bedriva

dels tillsyn

enligt

av lagen (2017:630)

i en ny näringsrättslig
Lagen innehåller

verksamhet

som

och ingripanden.
utöva tillsyn

och föra ett

lagen. De som driver

om åtgärder

verksamhet

mot penningtvätt

och

av terrorism.

Den föreslagna
ersättning

införs

eller registrering,

över dem som har rätt att driva verksamhet

finansiering

nya lagen gäller för näringsverksamhet

sammanföra

fysiska eller juridiska

med fysiska eller juridiska
finansieringen

som anskaffar

finansieringen

gräsrotsfinansiering),
den som anskaffar
Lagen föreslås

eller

krediter

lagen i begränsad

mot vederlag

som lämnas

finansieringen

inte bli tillämplig

på verksamhet

och i stället

sådana förmedlingstjänster

3. i utbyte

person

mot en vara

motprestation

lämnas

med förmedling
mellan

och donationsbaserad
för tillståndsplikt

ska vara skyldiga

av finansiering

enbart

näringsidkare.

föreslås

att företag

att ansöka om registrering
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I

gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen.

(org.nr:

av

gräsrotsfinansiering).

gräsrotsfinansiering

gräsrotsfinansiering

(lånebaserad

i den juridiska

(belöningsbaserad

eller någon annan

(donationsbaserad

finansiering
om

av andra än företag

krediter

gräsrotsfinansiering),

4. utan att vederlag

omfattning,

finansiering,

av ägar- eller skuldandelar

(andelsbaserad

att mot

som avser att anskaffa

att lämna eller förmedla

eller andelsbaserad

fråga om belöningsbaserad

personer

av den som anskaffar

finansieringen

däremot

lånebaserad

tillhandahåller

sådana

2. mot överlåtelse

som lämnas

som har till ändamål

som avser att tillhandahålla

av Finansinspektionen

gräsrotsfinansiering),
eller tjänst,

personer

sker 1. genom

som har tillstånd

gäller

om gräsrotsfinansiering

av lagen, dels hur verksamheten

register

genom

(SOU 2018:20)
remiss den 9 maj 2018 erbjudits

förslag

Utredningen

enligt

har genom

på rubricerade.

Utredningens

omfattas

Vår ref: FI Dnr 443/3
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www.finansbolagen.se

som
hos

I lagen införs

också definitioner

Med det uttrycket
sådana

bolag utfärdade

inte är avsedda
enligt

obligationer,

lagen att driva verksamhet

Finansbolagens

välkomnar

Reglering

gynnas

lösa föreliggande
Stockholm

på utredningens
utveckling

belyser

förslag

aktiebolag

och av

och andra skuldförbindelser

av andelsbaserad

som

Den som har tillstånd
eller lånebaserad

förslag
som utgör ett steg i rätt riktning

av gräsrotsfinansiering

och för att upprätthålla
att det utifrån
varför

nämnda

Enligt

ansvar de olika parterna

har.

när det krävs för att hantera
sunda konkurrensförhåIlanden
aspekter

som lämnas framtår
utredningens

för att skapa

som finansieringsform.

vilket

kan vara motiverad

anser att de förslag

regleringsbehov

som ovan

av ägar- eller skuldandelar.

på kapitalmarknaden.

av det blir tydligare

området

konsumenter

Utredningen

Finansbolagen

med förmedling

marknaden

inom det finansiella

risker, för att skydda
marknaden.

teckningsoptioner
för handel

utredningens

och mer hållbar

Finansbolagen

bland annat

som ges ut av privata

kapitalförmedlare.

synpunkter

Finansbolagen
en långsiktig

benämns

uttryck,

och teckningsrätter

eller kan bli föremål

gräsrotsfinansiering

behov.

av ett flertal

avses aktier

förslag

föreligger

som ett godtagbart
tillstyrks.

på

ett regleringsförsök

att

