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JAN FREDRIK RICHARDSON
SVEA BANK AB
169 81 SOLNA

Företagsnamn: Svea Bank AB
Organisationsnummer: 556158-7634
Ärendenummer: 256275/2022
Ärendet registrerades: 2022-06-08, kl. 15.11

Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om  
- företrädare/firmateckning 
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Registreringsbevis

Bankaktiebolag  
  
Organisationsnummer 
556158-7634  
  
Objektets registreringsdatum 
1972-02-17  
  
Företagsnamn 
Svea Bank AB  
  
Företagsnamnets registreringsdatum 
2017-03-10  
  
Postadress 
169 81 SOLNA  
  
Säte 
Stockholms län, Stockholm kommun  
  
Detta är ett publikt aktiebolag.

Tillstånd att driva bankrörelse
Datum för tillstånd: 2012-05-30

Bildat datum
1972-01-17

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:      50.500.500,500501 SEK
Lägst:             50.000.000 SEK
Högst:            200.000.000 SEK

Antal aktier:               1.614.400
Lägst:                        500.000
Högst:                      2.000.000

Styrelseledamot, verkställande direktör
510115-1198 Ågren, Gösta Lennart, Strandvägen 59, 191 35 SOLLENTUNA

Styrelseledamot, ordförande
590829-1072 Lidefelt, Anders Michael, Drömstigen 3, 181 65 LIDINGÖ
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Styrelseledamöter
680114-0424 Frick, Anna Maria, Folkungagatan 61, 116 22 STOCKHOLM
520502-0257 Hedberg, Per Anders, Kvarnstugevägen 16,
            133 36 SALTSJÖBADEN
590307-1099 Hellström, Mats Helge, Sveavägen 17 B, 182 60 DJURSHOLM
501123-8572 Ingler, Dag Sigurd Anders, Danderydsgatan 24 Lgh 1401,
            114 26 STOCKHOLM
510410-0317 Kärsrud, Mats Anders, Baltzar Von Platens gata 1 Lgh 1,
            112 42 STOCKHOLM

Revisor(er)
556291-8473 BDO Mälardalen AB, Box 24193, 104 51 STOCKHOLM
            Representeras av: 640915-0577

Huvudansvarig revisor
640915-0577 Fridolin, Per Anders, c/o BDO Mälardalen AB, Box 24193,
            104 51 STOCKHOLM

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
       Kärsrud, Mats Anders
       Lidefelt, Anders Michael
       Ågren, Gösta Lennart

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Bolagsordning
Datum för senaste ändringen: 2021-09-15
Godkänd
2021-11-02 av Finansinspektionen

Förbehåll/avvikelser/villkor i bolagsordningen
Hembudsförbehåll

Verksamhet
Bolaget skall bedriva bankrörelse vilket enligt definitionen i
1 kap. 3§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
innebär att Bolaget skall idka:
1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för
fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan
finansiell verksamhet som står i överenskommelse med 7 kap. 1§
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland
dessa verksamheter att utöva:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning
   från allmänheten elelr ge ut obligationer eller andra jämförbara
   fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit i form av kredit utan säkerhet till
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   fysisk eller juridisk person och kredit mot säkerhet i form av
   panträtt i fast egendom eller fordringar samt borgen av fysisk
   eller juridisk person,
3. medverka vid finansiering genom att förvärva fordringar och
   upplåta egendom till nyttjande (leasing),
4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betal-
   tjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. lämna ekonomisk rådgivning,
8. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs
   i kreditupplysningslagen (1973:1173).

 
Räkenskapsår
0101 - 1231

Kallelse
Kallelse skall ske genom brev med posten samt genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Särskilt företagsnamn
American Factoring
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser förvärva fordringar.

American E-factoring
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser upplåta lös egendom till
nyttjande.

Amfa Finans
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser kreditupplysning under
de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen
(1973:1173).

Amfa Bank
Verksamhet:
För den del av verksamheten som bedrivs i Stockholm.

Svea Ekonomi
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser:

a) administration av fakturering och reskontraservice
b) lämna factoringkrediter
c) förvärva fordringar
d) lämna reverskrediter
e) ställa garantier
f) inlåning från privatpersoner och företag
g) utlåning till privatpersoner och företag
h) kreditupplysning
i) ekonomiska informationstjänster via telefon och internet
j) äga och förvalta värdepapper med de begränsningar som anges i
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   7 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
k) förvärva fast och lös egendom för verksamhetens bedrivande
   samt placeringsaktier i den utsträckning som omnämns i lag
   (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
l) ävensom idka med punkterna a-i förenlig verksamhet.

Credex
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser utlåning till privat-
personer och företag.

Svea Kreditinfo
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser kreditupplysning.

Svea Konsumentlån
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser att erbjuda och lämna
krediter till konsumenter.

SVEA FINANS
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser utlåning till privat-
personer och företag.

Handelskredit
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser kreditupplysning.

Swedish VAT Adviser
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser ekonomisk rådgivning kring
momsredovisning, momsregistrering och momsåtervinning.

SveaDirekt
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser webbaserad in- och
utlåning.

IFA Finans
Verksamhet:
För den del av verksamheten som avser Internetbaserad faktura-
service och finansiering av fakturafordringar.

Tidigare företagsnamn
2013-04-24 Amfa Bank AB
2000-12-12 Intrum Finans AB
1985-11-22 Market Maker Aktiebolag
1972-02-17 Aktiebolaget Gust. Holms Inkassobyrå

Övrigt
ÖVRIG FIRMAHISTORIK
2005-12-19 Amfa Finans AB

ÖVRIGT
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Bolaget har 2013-04-24 omregistrerats från aktibolag till bank-
aktiebolag. Genom omregisteringen avfördes bolaget ur aktiebolags-
registret och infördes i bankregistret. Bolagets firma var innan
omregistreringen Amfa Finans AB med organisationsnummer
556158-7634.

 
Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.
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