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Høring — Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning (NOU 2011:8)

Buypass AS viser til høringsbrev av 31. mai 2011, (ref. 11/1000 GKB). Gjennom vårt datterselskap

Buypass Originator AS er vi involvert i e-pengevirksomhet og betalingsformidling, og ønsker å avgi en

kommentar, selv om vi ikke er ført opp som høringsinstans.

I all hovedsak synes vi Banklovkommisjonens forslag til samling og samordning av en rekke

forskjellige lover i en samlet lov om finansforetak, er vellykket og bidrar til å bedre oversikten over

relevant lovgivning.

Ved en slik samordning er det imidlertid en fare for at regler som egner seg for noen foretak, ikke er

like egnet for andre.

Det foreslås i §8-4 at styret i et finansforetak skal ha minst 5 medlemmer. Dette er antakelig en grei

minimumsstørrelse for de fleste finansforetak. For vårt e-pengeforetak med få ansatte og ganske

begrenset virksomhet, kan imidlertid et styre på 5 være litt i overkant av hva som er nødvendig. Det er

derfor ønskelig med en litt mindre kategorisk bestemmelse.

Vi er også litt spørrende til enkelte av bestemmelsene om finanskonsern. I §1-5 heter det at "Som

finanskonsern regnes et konsern der minst ett foretak som ikke er morselskapet, er et finansforetak." I

vårt tilfelle er Buypass AS morselskap og eier 100 % av e-pengeforetaket Buypass Originator AS.

Etter aksjeloven er Buypass AS å regne som et konsern, og blir etter dette lovforslaget også ansett å

være et finanskonsern. Etter den foreslåtte §3-6 plikter dette konsernet å søke om konsesjon til å

opptre som finanskonsern, selv om det opprinnelige e-pengeforetaket har en egen konsesjon. Det er

dermed ikke tilstrekkelig at datterselskapet har konsesjon til å drive e-pengevirksomhet, også

konsernet må søke om konsesjon som finanskonsern selv om det ikke har ambisjoner om å drive

ytterligere virksomhet innenfor finansvirksomhetslovens virkeområde.

Vi er usikre på om dette er tilsiktet, og i tilfelle hva som er hensikten med en slik konstruksjon.
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I fall dette er tilsiktet, savner vi bestemmelser om hvilke krav som skal stilles for at en slik konsesjon

skal gis, eventuelt hva som skal til for å avslå. I lovutkastets kapitel 4 er det gitt utførlige og forholdsvis

detaljerte bestemmelser om hva finansforetakene skal gjøre rede for, men vi finner ingen

bestemmelser om hvilke opplysninger som skal gis og hvilke bestemmelser som vil legges til grunn

ved vurdering av en søknad om tillatelse til å drive et finanskonsern.

Med vennlig hilsen

For uypass AS

Mdft.{,
Wenche Ynd stad
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