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Remissvar
Promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under
viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaitjänst
frågor (Ert Dnr: Fi2018/03686N)
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad promemoria och vill med
anledning härav anföra följande.
Brexit och vissa finansiella tjänster (avsnitt 3)

Svenskt Näringsliv begränsar sitt remissvar till avsnitt 3 “Brexit och vissa finansiella tjänster”. 1 denna
del föreslås en tillfällig bestämmelse som ger regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
rätt att meddela föreskrifter om att företag som är hemmahörande utanför EES under en viss tid ska
få driva värdepappersrörelse i Sverige utan tillstånd av Finansinspektionen. Avsikten är att brittiska
värdepappersföretag under en övergångsperiod efter Storbritanniens utträde ur EU ska kunna fort
sätta tillhandahålla tjänster till svenska professionella kunder med vilka de vid uttrå det har ett avtals
förhållande. Enligt promemorian uppskattas cirka 150 svenska företag, däribland icke-finansiella in
dustriföretag, ha ingått derivatkontrakt med en motpart med säte i Storbritannien. För de svenska
företagen bedöms förslaget innebära en möjlighet att även efter Storbritanniens utträde ur EU
genomföra förändringar utan att kostnaderna för att hantera risker och för finansiering ökar.
Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget. Det är viktigt att en reglering skapas som undanröjer all even
tuell osäkerhet om svenska företags möjligheter att under en övergångsperiod efter det att Storbri
tannien har utträtt ur EU få fortsatt tillgång till finansiella tjänster från företag som idag är etablerade
där. Utan en sådan reglering riskerar berörda svenska företag ökade kostnader om ingångna avtal
med brittiska motparter sägs upp på grund av osäkerhet om rättsläget. Svenskt Näringsliv bedömer
att den föreslagna övergångsregleringen säkerställer att svenska företag och deras motparter i Stor
britannien hinner vidta de åtgärder som krävs för att tillgodose tillgången till tjänster som behövs för
hantering av redan ingångna derivatkontrakt efter ett brittiskt utträde ur EU.
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