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Vedr søknad om forlengelse av dispensasjon  

 

 

Det vises til Deres brev av 9. desember 2016 der det søkes om utsatt frist til å innrette 

virksomheten i Silver Pensjonsforsikring AS (Silver) til kapitalkravene mv. for 

forsikringsforetak i finansforetaksloven kapittel 14. Silver har dispensasjon fra 

gjeldende kapitalkrav fram til 1. januar 2017, jf. Finansdepartementets brev 20. 

november 2015.  

 

Ved brev 1. november 2016 til Finansdepartementet søkte Silver om godkjennelse til å 

overdra fripoliseporteføljen i Silver til et foretak i Liechtenstein 

(porteføljeoverdragelse). En eventuell godkjenning av porteføljeoverdragelse vil ikke 

kunne gis før foretaket i Liechtenstein eventuelt måtte ha fått konsesjon fra 

myndighetene i Liechtenstein. Slik søknad er, etter det departementet er kjent med, 

ennå ikke sendt. Søknaden av 9. desember om utsatt frist er begrunnet med behovet for 

å kunne sluttføre konsesjonsprosessen i Liechtenstein og søknaden om 

porteføljeoverdragelse på en forsvarlig måte. Det bes derfor om fristutsettelse frem til 

31. mars 2017.  Det søkes også om at Silver får utsettelse fram til 30. juni 2017 med å 

oppfylle enkelte nærmere angitte organisatoriske krav som følger av ny 

finansforetakslov.  

 

Ut fra hvor saken nå står, anser departementet at en eventuell konsesjon og påfølgende 

porteføljeoverdragelse ikke vil kunne være på plass før dispensasjonen løper ut ved 

årsskiftet. Departementet mener det er uheldig at det såpass sent i 

dispensasjonsperioden fortsatt er uavklart om selskapet vil finne en løsning. 

Departementet finner likevel å kunne gi en utsatt frist for oppfyllelse av kapitalkravene 
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etter finansforetaksloven til 15. februar 2017. Hjemmel for vedtaket er 

finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd. Dersom selskapet i rimelig tid før fristens utløp 

kan dokumentere vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning, vil 

departementet være innstilt på å gi en ytterligere fristutsettelse frem til 31. mars 2017. 

Departementet forutsetter at selskapet i løpet av dispensasjonsperioden holder 

Finanstilsynet løpende orientert om situasjonen i selskapet og prosessen i 

Liechtenstein.   

 

Departementet vil komme tilbake til selskapets søknad om utsatt frist for å tilpasse seg 

enkelte organisatoriske krav etter finansforetaksloven. Inntil videre gis Silver 

dispensasjon fra disse kravene, jf. finansforetaksloven § 1-6 tredje ledd.  
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