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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2019:8 
 
 
 
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse 
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 17 september 2019. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson  
Marianne Eliason 
Peter Englund  
Astri Muren 
Hans Nyman 
Mats Walberg 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Helena Aggevall (95 och 96 §§) 
Johanna Bergqvist (95 och 96 §§) 
Kenneth Edgren (95 och 96 §§) 
Victoria Ericsson (95 och 96 §§) 
Klas Granlund (94 §) 
Per Håkansson (92–101 §§) 
Marie Jespersson (95 och 96 §§) 
Virginia Peix (95 och 96 §§) 
Maria Samuelsson (95 och 96 §§) 
Anki Storkaas (92–101 §§) 
Annika Zervens (92–96 §§) 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt 
 

        
 

 
92 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.   
 
93 § Ordföranden anmälde protokollet 2019:7. Styrelsen beslutade att lägga 

protokollet till handlingarna.  
 
94 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 1.  
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95 § Helena Aggevall föredrog förslag till beslut om sanktionsavgift enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden mot StrateVic Finance Group AB. 

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 2.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
96 § Helena Aggevall föredrog förslag till beslut om sanktionsavgift enligt lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden mot Reinhold Europe AB. 
 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 3.  
 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  
 
97 §  Maria Bredberg Pettersson informerade om revisionsutskottets arbete och 

redogjorde i samband med det för att två punkter i den revisionsplan för 2019 
som styrelsen fastställt – punkten om hållbarhet i den löpande tillsynen och 
punkten om lönegranskning – behöver flyttas till 2020. Maria Bredberg 
Pettersson och Anki Storkaas informerade även om styrelsens beslutade åtgärder 
för tertial 2 som verksamheten inte hanterat inom utsatt tid.  

 
 Maria Bredberg Pettersson och Anki Storkaas föredrog förslag till beslut om 

åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 
efter granskning av penningtvättstillsynen. 

 
 Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 4. 
 
98 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.  
 
99 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelverk. 
 
100 § Per Håkansson och Anna Nystedt informerade om aktuella remisser. 
 
101 § Under övriga frågor informerade Per Håkansson om schemat för styrelsens 

seminarium den 15 oktober 2019.   
 
102 § Styrelsens egen tid. 
 
103 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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