
Vedlegg

Forslag til endring av forskrift  [...]  om kapitalkrav for finansinstitusjoner,
oppgjørsselskaper verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

1-1 første ledd skal l de endrin en er uthevet :
(1) Denne forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, holdingselskaper i

finanskonsern  som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper
for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning. Del II gjelder også for
oppgjørssentraler, forsikringsselskaper,  holdingselskaper i forsikringskonsern og
forvaltningsselskaper for verdipapirfond som ikke har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

Forslag til endring av forskrift  [...]  om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert
basis mv.

6 skal 1 de endrin en er uthevet :

§ 6. Soliditetskrav på konsolidert basis i finansiell gruppe bestående bare eller hovedsakelig
av forsikringsselskap og foretak som definert ifinansieringsvirksomhetsloven

§ 2a-2 bokstav d

(1) Forsikringsselskap og holdingselskap i finanskonsern som har kapitalinteresse i eller er
underlagt felles ledelse med annet forsikringsselskap, skal foreta konsolidering etter reglene i
forskriften her ved anvendelsen av reglene i

1) forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning  i forsikringsselskaper,
pensjonskasser ,  innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern og

2) forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og
solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper eller forskrift av 19. mai 1995 nr.
482 om solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper

og tilfredsstille både minstekravet til kapitaldekning og solvensmarginkravet på konsolidert
basis.

7 2 skal 1 de endrin en er uthevet :

§ 7. Soliditetskrav  på konsolidert basis i tverrsektoriell finansiell gruppe

(2) For alle virksomhetsområdene defineres ansvarlig kapital etter  forskrift  [...]  om
kapitalkrav for finansinstitusjoner ,  oppgjørssentraler ,  verdipapirforetak og
forvaltningsselskaper for verdipapirfond ,  del II. For forsikringsvirksomheten defineres i
tillegg solvensmarginkapital etter forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av
solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norsk livsforsikringsselskaper og etter
forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske
skadeforsikringsselskaper.


