
Från: "ESw Legal" <Esw.legal@euroclear.com> 
Skickat: den 24 februari 2023 09:36:12 
Till: "FI Remissvar" <fi.remissvar@regeringskansliet.se> 
Kopia: "FI FMA B" <fi.fma.b@regeringskansliet.se>; "ESw Legal" 
<Esw.legal@euroclear.com>; "Mårten Myrin" <marten.myrin@euroclear.com> 
Ämne: Diarienummer Fi2022/02140 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering 
av valutaväxlare och andra finansiella institut 

Hej, 

Euroclear Sweden AB har inget att erinra mot förslagen i rubricerad remiss. 

Vänligen 
Carolina Käck 

Carolina Käck • Interim Head of Legal • Euroclear Sweden 
Klarabergsviadukten 63 • 101 23 Stockholm - Sweden 
Tel: +46 (0)76 800 6856 
carolina.kack@euroclear.com • www.euroclear.com/sweden 

Follow Euroclear on LinkedIn • Twitter 
For information regarding how we process your personal data, please check our website. 
Please consider the environment and do not print this email unless absolutely necessary. 

From: Anna Grönman <anna.gronman@regeringskansliet.se> On Behalf Of FI FMA B 
Sent:den 8 februari 2023 12:24 
Subject: Remiss: Utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella 
institut 

CAUTION: This email comes from outside Euroclear! Be vigilant! 

Bifogar här remissbrev samt länk till Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella 
institut (utkast till lagrådsremiss) - Regeringen.se 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 8 mars 2023. Svaren bör 
lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
fi.fma.b@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/02140 och remissinstansens 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
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tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Utkastet till lagrådsremiss bygger på förslagen i promemorian Förstärkt reglering av 
valutaväxlare och andra finansiella institut. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i utkastet. 
Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter 
remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att 
remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Utkastet till lagrådsremiss kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

Lotta Hardvik Cederstierna 
 
 

Remissinstanser 

1.        Ekobrottsmyndigheten (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte 
lämnar uppgifter till Finansinspektionen”) 

2.        Euroclear Sweden AB (avsnitt 5.4)

3.        Finansbolagens Förening (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

4.        Finansinspektionen (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte lämnar 
uppgifter till Finansinspektionen”, samt 5.4, 5.6 och 5.9) 

5.        Fondbolagens förening (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

http://www.regeringen.se/
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6.        Företagarna (avsnitt 5.6 och 5.9)

7.        Polismyndigheten (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte lämnar 
uppgifter till Finansinspektionen”)

8.        Sparbankernas Riksförbund (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

9.        Svensk Försäkring (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

10.    Svenska försäkringsförmedlares förening (avsnitt 5.4)

11.    Svensk Värdepappersmarknad (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

12.    Svenska Bankföreningen (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

13.    Svenskt näringsliv (avsnitt 5.6 och 5.9)

14.    Sveriges advokatsamfund (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte 
lämnar uppgifter till Finansinspektionen” samt 5.4, 5.6 och 5.9)

15.    Swedish FinTech Association (avsnitt 5.4, 5.6 och 5.9)

16.    Säkerhetspolisen (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte lämnar 
uppgifter till Finansinspektionen ”)

17.    Åklagarmyndigheten (avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte lämnar 
uppgifter till Finansinspektionen ”)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
This e-mail message, including any attachments transmitted with 
it, is 
CONFIDENTIAL and may contain legally privileged information. 
This message is 
intended solely for the use of the individual or entity to whom 
it is addressed. If 
you have received this message in error, please notify us 
immediately and delete 
it from your system. Please visit our website to read the full 
disclaimer 
www.euroclear.com/disclaimer and for Euroclear Group company 
information www.euroclear.com/aboutus
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