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Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Washington D.C:ssä 19 päivänä 
marraskuuta 1984 tehdyn sopimuksen Lati-
nalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustami-
sesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen. 

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö on it-
senäinen sijoitusyhtiö, joka kuuluu Latinalai-
sen Amerikan kehityspankkiryhmään. Yhtiön 
tavoitteena on edistää Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian alueen taloudellista kehitystä. 
Yhtiö tukee alueen kehitysmaiden yksityis-
sektorin, etenkin pienten ja keskisuurten yri-
tysten, toimintaa. Yhtiön tavoite on yksityis-
sektorin vahvistumisen avulla lisätä työlli-
syyttä ja vähentää köyhyyttä.  

Yhtiön tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen 
kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa. Liit-
tymällä sijoitusyhtiön perustamissopimuk-
seen Suomi osoittaa sitoutumista Latinalaisen 
Amerikan taloudellisen kehityksen tukemi-
seen. Yhteistyön on arvioitu edistävän myös 
Suomen yritysten toimintamahdollisuuksia 
alueella.  

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee 
Suomen osalta voimaan Suomen hyväksy-
miskirjan talletuspäivänä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin 
perustamissopimus tulee Suomen osalta voi-
maan. 

————— 
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Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö (Inter-
American Investment Corporation, IIC) pe-
rustettiin Washington D.C:ssä 19 päivänä 
marraskuuta 1984 tehdyllä sopimuksella, jota 
on sittemmin muutettu 3 päivänä lokakuuta 
1995 ja 4 päivänä heinäkuuta 2001 voimaan 
tulleilla päätöslauselmilla. Yhtiö aloitti toi-
mintansa vuonna 1989.  

Yhtiön jäseninä on tällä hetkellä 38 valtio-
ta. Yhtiön jäsenistä pääosa on Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian alueen maita. Muita 
yhtiön jäseniä ovat Alankomaat, Espanja, Is-
rael, Italia, Itävalta, Japani, Ranska, Saksa, 
Sveitsi, Tanska, Yhdysvallat sekä äskettäin 
yhtiöön liittynyt Ruotsi. 

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö on it-
senäinen sijoitusyhtiö, mutta kuuluu Latina-
laisen Amerikan kehityspankkiryhmään. 
Muut ryhmään kuuluvat yksiköt ovat Latina-
laisen Amerikan Kehityspankki (IDB), jonka 
jäseneksi Suomi liittyi vuonna 1977 (SopS 
34—35/1977) ja Monenvälinen investointi-
rahasto. 

Latinalaisen Amerikan Kehityspankissa on 
yksityissektorin toimintaan keskittyvä osasto, 
Private Sector Department. Toisin kuin tämä 
osasto, Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö 
keskittyy nimenomaan pienen ja keskisuuren 
yrityssektorin hankkeisiin, joihin on perintei-
sesti ollut hankala saada pääomarahoitusta. 
Yhtiöltä voivat saada rahoitusta yritykset, 
joiden osakkeista osa kuuluu valtiolle tai 
muille julkisille yhteisöille ja joiden toiminta 
vahvistaa talouden yksityistä sektoria. Toi-
minnallaan yhtiö rohkaisee pienten ja kes-
kisuurten yritysten perustamista, laajentamis-
ta ja uudenaikaistamista. Pankista poiketen 
IIC voi sijoittaa varojaan myös yritysten 
osakkuuksiin. Tukiessaan yksityissektorin 
toimintaa IIC:n välittöminä pyrkimyksinä 
ovat työllisyyden ja mahdollisesti viennin li-
sääminen ja sitä kautta köyhyyden vähene-
minen ja hyvinvoinnin kasvaminen. 

Yleisesti ottaen IIC noudattaa toiminnas-
saan Latinalaisen Amerikan Kehityspankin 
toimintalinjauksia ja tavoitteenasetteluja. 
Pankin päätehtävänä on Latinalaisen Ameri-

kan ja Karibian alueen ympäristöllisesti kes-
tävän taloudellisen kasvun tukeminen, köy-
hyyden vähentäminen sekä sosiaalisen tasa-
arvoisuuden lisääminen. Pankin köyhyyden 
vähentämisstrategia vahvistettiin vuonna 
1997. Köyhyyden vähentämisstrategian ta-
voitteena on ollut työvoimavaltaisen talou-
dellisen kasvun edistäminen, koulutukseen 
investoiminen sekä niiden väestöryhmien 
huomioonottaminen, jotka normaalisti muu-
toin eivät hyötyisi kasvusta. Pankin vuosiko-
kouksessa 2000 hyväksytyn toimintalinjauk-
sen mukaan pankin toiminta keskittyy neljäl-
le toiminta-alueelle: sosiaalisektorin uudis-
tuksiin, valtion uudistamiseen ja hyvään hal-
lintoon, kilpailukyvyn parantamiseen sekä 
alueelliseen yhteistyöhön. IIC:n toiminta tu-
kee ja täydentää koko pankin tavoitteita ja 
toimintaa. Pankin toimintaperiaatteet vastaa-
vat myös Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan 
painotuksia.  

Latinalaisen Amerikan kehityspankin li-
säksi Suomi on sopimuspuolena myös useis-
sa muissa kansainvälisissä kehityspankeissa, 
-yhtiöissä ja -rahastoissa. Maailmanpankki-
ryhmään kuuluvista kehitysrahoituslaitoksis-
ta Suomi on mukana Kansainvälisessä Va-
luuttarahastossa ja Kansainvälisessä Jälleen-
rakennuspankissa (SopS 2—3/1948), Kan-
sainvälisessä Rahoitusyhtiössä (SopS 18—
19/1956), Kansainvälisessä Kehittämisjärjes-
tössä (SopS 2—3/1961) ja Kansainvälisessä 
investointitakauslaitoksessa (SopS 1—
2/1989). Alueellisista kehityspankeista ja -
rahastoista Suomi on Latinalaisen Amerikan 
Kehityspankin lisäksi mukana Afrikan kehi-
tyspankissa (SopS 46—47/1984), Aasian 
Kehityspankissa (SopS 30—31/1966) ja Af-
rikan kehitysrahastossa (SopS 17/1974). 
Suomi on mukana myös muun muassa Yh-
distyneiden Kansakuntien maatalouden kehi-
tysrahoituksen erityisjärjestöksi vuonna 1977 
perustetussa Maatalouden kansainvälisessä 
kehittämisrahastossa (SopS 66/1977) ja Yh-
distyneiden Kansakuntien teollisen kehityk-
sen järjestössä (SopS 52/1985). 

Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset 
ovat maailmantalouden toimijoita, joiden 
tehtävänä on yhteiskunnallisen, taloudellisen 
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ja sosiaalisen kehityksen edistäminen. Niiden 
keskeiseksi tehtäväksi nähdään köyhyyden 
vastainen taistelu ja köyhyyden vähentämi-
nen kehitysmaissa. Kehitysrahoituslaitokset 
ovat kansainvälisiä rahoituksen välittäjiä, 
joiden osakkeenomistajina on toisaalta lai-
naamaan oikeutettuja kehitysmaita ja toisaal-
ta ei-lainaavia avunantajamaita. Keskeistä 
niiden toiminnassa on varojen hankkiminen 
yksityisiltä pääomamarkkinoilta ja julkisista 
lähteistä ja näiden varojen lainaaminen kehi-
tysmaiden käyttöön markkinaehtoja edulli-
simmin. 

Suomi on osallistunut IIC:n toimintaan vä-
lillisesti jo aiemmin Pohjoismaiden kehitys-
rahaston kautta. Pohjoismaiden kehitysrahas-
to ja IIC allekirjoittivat vuonna 1999 yhteis-
työsopimuksen Latinalaisen Amerikan ja Ka-
ribian maiden talouksien kehityksen tukemi-
seksi.  

IIC:n jäsenet päättivät joulukuussa 1999 
korottaa yhtiön pääomaa 500 miljoonalla 
dollarilla. Osana tätä kehitystä yhtiön hallin-
toneuvosto päätti 20 päivänä maaliskuuta 
2001 hyväksyä yhtiöön viisi uutta jäsentä: 
Belgian, Norjan, Portugalin, Suomen sekä 
Ruotsin, joka liittyi jäseneksi heinäkuussa 
2001. Näiden kaikkien maiden liityttyä yhti-
öön jäsenmääräksi tulee 42. Suomen liitty-
minen IIC:hen edellyttää kuitenkin vielä yh-
tiön perustamissopimuksen hyväksymistä, 
jolle pyydetään tällä hallituksen esityksellä 
eduskunnan suostumusta. 
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Esityksen tavoitteena on Suomen liittymi-
nen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiöön ja 
saattaa yhtiön perustamissopimus voimaan 
Suomessa. Suomen tarkoitus on merkitä 0,79 
prosenttia yhtiön pääomakorotuksesta. Tämä 
on 0,56 prosenttia yhtiön kokonaispääomas-
ta. 

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön tar-
koituksena on edistää Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian alueen taloudellista kehitystä 
rohkaisemalla erityisesti pienten ja kes-
kisuurten yritysten perustamista, laajentamis-
ta ja uudenaikaistamista tavalla, joka täyden-

tää Latinalaisen Amerikan kehityspankin 
toimintaa. 

Suomen yhtiöön liittymisen tavoitteena on 
tukea Latinalaisen Amerikan ja Karibian alu-
een maiden taloudellista kehitystä ja vähen-
tää maiden köyhyyttä. Yhtiöön liittymisen 
tavoite on myös parantaa suomalaisten yri-
tysten toimintamahdollisuuksia Latinalaises-
sa Amerikassa sekä Karibian maiden alueel-
la. 
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Liittyessään IIC:hen Suomi sitoutuu yhtiön 
perustamissopimuksen määräyksiin. Perus-
tamissopimuksessa määritellään yhtiön tar-
koitus ja tehtävät, toimintaperiaatteet, menet-
telytavat, hallintorakenne, sijoitusmuodot, 
päätöksenteko sekä jäsenten oikeudet ja vel-
vollisuudet. Yhtiö tarjoaa rahoitusta erilaisiin 
hankkeisiin suorien rahalainojen sekä pää-
omasijoitusten muodossa sekä tekemällä si-
joituksia paikallisiin ja alueellisiin sijoitusra-
hastoihin. Yhtiön toiminnan kohteena ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joil-
la muutoin saattaisi olla vaikeuksia rahoituk-
sen hankkimisessa kohtuullisin ehdoin. Yhtiö 
toimii taloudellisen kehityksen liikkeelle-
panijana rahoitusta, teknologista osaamista ja 
tietotaitoa puoleensa vetämällä. Yhtiö har-
joittaa tätä toimintaa yhteisrahoituksen ja yh-
teisen sijoitustoiminnan avulla, tukemalla ar-
vopaperien lunastamista sekä etsimällä 
kumppaneita yhteisiin hankkeisiin ja yrityk-
siin.  

Lainaaminen sekä investoiminen edellyttä-
vät tuettujen hankkeiden taloudellisen kan-
nattavuuden arviointia. Alustavassa arvioin-
timenettelyssä IIC toimii asiakkaidensa neu-
vonantajana hankkeiden ja hankkeita koske-
van rahoituksen suunnittelussa sekä avustaa 
erilaisten taloudellisten suunnitelmien laa-
dinnassa. Hankkeiden rahoitustoiminnasta 
johtuvana luonnollisena seurauksena IIC tar-
joaa asiakkailleen myös hankkeiden toteut-
tamiseen liittyvää itsenäistä neuvontapalve-
lua. Näihin palveluihin kuuluvat muun ohella 
yritysten neuvonta taloussuunnitelman laa-
dinnassa sekä yrityksen uudelleen organi-
soinnissa.  

Rahoituksen myöntäminen edellyttää tue-
tulta hankkeelta liiketaloudellista kannatta-
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vuutta. Hankkeiden on myös edistettävä alu-
een taloudellista kehitystä. Tämä voi tapah-
tua esimerkiksi uusia työpaikkoja luomalla, 
laajentamalla yritysten omistuspohjaa, tuo-
malla alueelle ulkomaista valuuttaa, helpot-
tamalla erilaisten resurssien ja teknologian 
siirtämistä, hyödyntämällä paikallisia voima-
varoja, edistämällä paikallista säästämistä tai 
edistämällä Latinalaisen Amerikan ja Karibi-
an alueen maiden yleistä taloudellista integ-
raatiota. Ympäristövaikutuksille alttiiden 
hankkeiden tulee sisältää toimenpiteet ympä-
ristölle haitallisten vaikutusten ennaltaehkäi-
semiseksi tai ympäristön tilan palauttamisek-
si. 

Yhtiön kaikki päätösvalta kuuluu sen hal-
lintoneuvostolle. Jäsenen äänivalta hallinto-
neuvostossa perustuu sen omistamiin järjes-
tön osakkeisiin. Hallintoneuvosto nimittää 
johtokunnan, jolle se voi siirtää ja on käytän-
nössä myös siirtänyt merkittävän osan val-
tuuksistaan. Liittyessään sopimukseen Suomi 
tulee toimimaan samassa äänestysryhmässä 
Norjan, Ruotsin, Tanskan, Ranskan ja Sveit-
sin kanssa sekä jakamaan johtokuntapaikan 
näiden maiden kanssa rotaatioperiaatteella.  

Yhtiö on osa Latinalaisen Amerikan kehi-
tyspankki –ryhmää. IIC toimii erillisenä yk-
sikkönä, jolla perustamissopimuksen mukaan 
on oikeushenkilöllisyys. Sen varat ja hallinto 
ovat on erotettu Latinalaisen Amerikan Kehi-
tyspankin varoista ja hallinnosta.  

Vuoden 2000 alkuun mennessä IIC on tar-
jonnut rahoitusta Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden hankkeisiin yhteensä 
1,5 miljardia dollaria. Yhtiö tarjoaa rahoitus-
ta yrityssijoituksiin, lainoihin, velkakirjoihin 
sekä sijoituksiin muiden rahoituslaitosten 
kautta. Yhtiö tukee muiden sijoittajien osal-
listumista muun muassa lainoin ja yhteisyri-
tyksin. Yhtiö tarjoaa lisäksi erilaista teknistä 
sekä yrityksen hallintoon ja talouteen liitty-
vää tukea. IIC:n osakkeenomistajat päättivät 
joulukuussa 1999 järjestön pääoman korot-
tamisesta 200 miljoonasta dollarista 700 mil-
joonaan dollariin. 
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Perustamissopimus sisältää lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä, jotka edellyttävät 

perustuslain mukaan eduskunnan hyväksy-
mistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
niin sanottu blankettilaki, jolla sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
saatetaan voimaan laintasoisina. Esityksessä 
ei ehdoteta muutoksia voimassa olevaan lain-
säädäntöön.  
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Yhtiön vuosikokouksessa maaliskuussa 
1999 Pariisissa sovittiin, että alueen maat, 
Yhdysvallat ja Saksa kukin luovuttavat osan 
oikeudestaan hankkia sijoitusyhtiön uusia 
osakkeita. Yhden osakkeen hinnaksi sovittiin 
tällöin 10 000 dollaria. Suomen osuudeksi tu-
li 393 osaketta, jotka oikeuttaisivat 0,56 pro-
sentin osuuteen yhtiön kokonaispääomasta ja 
tulisivat maksamaan 3,93 miljoonaa dollaria. 
Suomi on maksanut jo etukäteismaksuna 2 
miljoonaa dollaria joulukuussa 1998. Suo-
mella olisi siis edelleen maksettavaa 1,93 
miljoonaa dollaria.  

Pariisin sopimuksen mukaan pääomanko-
rotus toteutetaan kahdeksan vuoden aikana 
vanhojen jäsenten osalta. Uusien jäsenten 
maksatukset alkavat vuotta myöhemmin eli 
ne maksavat osuutensa pääomankorotukseen 
seitsemässä vuodessa. Suomen ensimmäinen 
maksu suuruudeltaan 1 068 960 dollaria olisi 
maksettava 31 lokakuuta 2001 mennessä. 
Seuraavat maksuerät, suuruudeltaan kukin 
476 840 dollaria maksetaan kuutena seuraa-
vana vuonna. Koska Suomi on maksanut en-
nakkoon mainitut 2 miljoonaa dollaria, en-
simmäinen maksu suuruudeltaan 22 640 dol-
laria on maksettava vuonna 2003, jonka jäl-
keen noudatetaan normaalia aikataulua. 
Maksut on suoritettava kunakin vuonna vii-
meistään lokakuun loppuun mennessä tai sel-
laisena myöhäisempänä ajankohtana, jonka 
johtokunta määrää. Osakkeet luovutetaan sitä 
mukaa, kun maksatukset toteutuvat. 

Rahat maksetaan kehitysyhteistyöhön osoi-
tetuista määrärahoista. Yhtiöön liittymisestä 
ei arvioida aiheutuvan muita välittömiä kulu-
ja kuin mainittu osakepääoman osto.  

Suomen jäsenyys lisää yhtiön vakavarai-
suutta ja luottokelpoisuutta sekä tuo pankkiin 
laajemman omistuspohjan. Suomen liittymi-
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sellä IIC:hen toivotaan olevan Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian alueen maiden talou-
dellista kasvua lisäävä ja köyhyyttä vähentä-
vä vaikutus. 
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Jäsenyydellä IIC:ssä arvioidaan olevan 
vain vähäisiä organisaatio- ja henkilöstövai-
kutuksia. Jäsenyydestä aiheutuvat tehtävät 
hoidetaan ulkoasiainministeriössä ja Suomen 
Washingtonissa olevassa suurlähetystössä. 
Ministeriössä ja suurlähetystössä jäsenyydes-
tä aiheutuvat lisätehtävät pyritään hoitamaan 
ministeriön ja edustuston olemassa olevan 
organisaation puitteissa eikä ennakoitavissa 
oleva tehtävämäärä aiheuta henkilölisäysten 
tarvetta.  

IIC:lle Suomen liittyminen ei aiheuta välit-
tömiä lisähenkilöstötarpeita, mutta liittymi-
sen yhteydessä sovitun pääomakorotuksen 
myötä yhtiön volyymi kasvaa ja sitä kautta 
myös henkilöstö jonkin verran. Vastaisuu-
dessa myös suomalaiset voivat hakea IIC:ssa 
avautuvia työpaikkoja, jotka ovat avoimia jä-
senmaiden kansalaisille.  

 
/,.,� $�����
�����������

Liittymisen arvellaan edistävän suomalais-
ten yritysten toimintamahdollisuuksia Latina-
laisen Amerikan ja Karibian alueen markki-
noilla. Lisäksi IIC:n jäsenyys parantaa tie-
donkulkua IIC:n rahoituskohteisiin kuuluvis-
ta hankkeista. Jäsenyys avaisi todennäköises-
ti myös uusia kanavia suomalaiselle asian-
tuntemukselle alueella ja lisäisi mahdolli-
suuksia yhteisyritysten perustamiseen paikal-
listen yritysten kanssa.  

 
/,/,� $�� �����
�����������

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä 
ympäristövaikutuksia Suomessa. Sillä toivo-
taan olevan ympäristön tilaa kohentava vai-
kutus yhtiön toimialueella Latinalaisen Ame-
rikan ja Karibian alueen maissa, sillä ympä-
ristökysymysten huomioon ottaminen on eräs 
yhtiön tavoitteista. IIC selvittää jokaisen lai-
napäätöksen yhteydessä mahdolliset ympä-
ristövaikutukset ja se on osaltaan mukana 

standardisointihankkeissa, joilla levitetään 
alueen pienyrityksiin kansainvälisen standar-
doimisjärjestön (International Organization 
for Standardization) ISO -luokituksia, myös 
ympäristöasioissa. Kuten yleisesti kehitysyh-
teistyössä, Suomi pyrkii myös IIC:ssä vaikut-
tamaan kestävän kehityksen näkökohtien 
huomioonottamiseen kaikessa päätöksenteos-
sa ja sitä kautta globaalien ympäristöongel-
mien ehkäisemiseen. 

 
/,�,� 2�������������������������������

��������

Esityksellä ei arvioida olevan vaikutusta eri 
kansalaisryhmien asemaan Suomessa. Esi-
tyksellä voi olla myönteisiä vaikutuksia nais-
ten asemaan alueella sekä joidenkin vähem-
mistöjen asemaan, sillä yhtiön tavoitteisiin 
kuuluu naisten aseman parantaminen ja nii-
den väestönryhmien huomioonottaminen, 
jotka normaalisti muutoin eivät hyötyisi kas-
vusta. Yhtiön tarkoituksena on nimenomaan 
rahoittaa sellaisia yksityissektorin projekteja, 
joiden olisi vaikeaa saada riittävää rahoitusta 
kaupallisista rahoituslähteistä. 

 
�, � ������
������ ��

Tasavallan presidentin sekä kehitysyhteis-
työ-, ulkomaankauppa- ja ulkoasiainministe-
rien vierailut Latinalaisessa Amerikassa vii-
me vuosina heijastavat Suomen kasvavaa 
kiinnostusta alueen kehitykseen.  

IIC jäsenyyteen liittyvän päätöksenteon 
taustaksi ulkoasiainministeriön kehitysyhteis-
työosasto laati vuonna 1997 selvityksen jäse-
nyyteen liittyvistä kehityspoliittisista näkö-
kohdista sekä siitä aiheutuvista vaikutuksista 
Suomen yrityssektorille. Suomi päätti hakea 
jäsenyyttä yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa 
syksyllä 1998, kun IIC:n pääomankorotuk-
sesta ilmoitettiin. Suomen hakemus jätettiin 6 
päivänä marraskuuta 1998.  

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä ulkoasiainministeriössä. Ennen liittymis-
hakemuksen jättämistä lausunnot pyydettiin 
Suomen edustustoilta Latinalaisessa Ameri-
kassa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
liitolta sekä Finnfundilta. Hallituksen esityk-
sestä on pyydetty lausunnot valtiovarainmi-
nisteriöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä, 
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oikeusministeriöltä, Teollisuuden ja Työnan-
tajain Keskusliitolta, Finnfundilta, Finprolta, 
Suomen edustustoilta Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Yhdysvalloissa, Suomen kiertävältä 
suurlähettiläältä Keski-Amerikassa sekä 

Amerikan, Aasian ja Oseanian linjalta ulko-
asiainministeriössä. Lausunnonantajat puol-
sivat Suomen jäsenyyttä IIC:ssä ja niiden 
huomautukset hallituksen esityksestä on otet-
tu pääosin huomioon. 
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���������	�
�������� ��� ��������	 Artiklan 1 
kappaleen mukaan Latinalaisen Amerikan si-
joitusyhtiön tarkoitus on edistää toiminta-
alueensa kehitysmaihin kuuluvien jäsenmai-
den taloudellista kehitystä. Yhtiö pyrkii ta-
voitteeseensa kannustamalla ensisijaisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten perustamis-
ta, laajentamista ja uudenaikaistamista. Yhtiö 
on osa Latinalaisen Amerikan kehityspankki-
ryhmää. Yhtiön toiminnan on tarkoitus täy-
dentää Latinalaisen Amerikan Kehityspankin 
muuta yksityissektorille kohdistuvaa toimin-
taa. Oikeutettuja rahoituksen saamiseen yhti-
öltä ovat yritykset, joissa osa sen osakkeista 
kuuluu julkisyhteisöille. Yrityksen toiminnan 
tulee myös vahvistaa talouden yksityistä 
sektoria. 

Artiklan 2 kappaleessa luetellaan yhtiön 
tehtävät. Yhtiö rahoittaa, joko yksin tai yh-
teisrahoituksella muiden luotonantajien tai si-
joittajien kanssa, yritysten perustamista, laa-
jentamista tai uudenaikaistamista. Yhtiö 
avustaa jäsenmaidensa pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kotimaisen ja ulkomaisen, julkisen 
tai yksityisen pääoman saamisessa samoin 
kuin myös yritysjohdollisen ja muun amma-
tillisen tietotaidon lisäämisessä. Yhtiö edistää 
sellaisten sijoitusmahdollisuuksien kehittä-
mistä, jotka tuovat alueelle pääomaa. Yhtiö 
tarjoaa myös teknistä yhteistyötä hankkeiden 
valmistelussa, rahoituksessa ja toteuttamises-
sa.  
�� �������	� ������� ��� ����������	 Artik-

lan 1 kappaleessa määritellään yhtiön perus-
tajajäsenet ja ehdot, joilla muut Latinalaisen 
Amerikan kehityspankin jäsenmaat ja maat, 
jotka eivät ole pankin jäseniä, voivat liittyä 
sopimukseen. Artiklassa määritellään lisäksi 
sana ”jäsen” tarkoittamaan pankin jäsenmaita 
sekä maita, jotka eivät ole pankin jäseniä, 
mutta ovat kuitenkin yhtiön jäseniä. Vuoden 
1995 päätöslauselmalla muutettiin yhtiön pe-
rustamissopimuksen 2 ja 3 artikloita. Artik-
lan 2 muutoksella mahdollistettiin myös 

muiden kuin pankin jäsenmaiden liittyminen 
sopimukseen.  

Artiklan 2 kappale sisältää määräykset yh-
tiöön pannusta omaisuudesta ja tulonlähteistä 
kuten osakepääomasta ja yhtiön sijoituksista 
saaduista tuloista. Kappaleessa selvitetään 
yhtiön alkuperäinen osakepääoma, osakepää-
oman jakautuminen osakkeisiin ja kunkin 
osakkeen nimellisarvo. Osakepääomaa voi-
daan myös korottaa ja laskea liikkeelle osak-
keita, jotka on lunastettava vaadittaessa. 
Kappaleessa selostetaan osakepääoman ko-
rottamista, osakkeiden liikkeellelaskua ja –
lunastamista koskevat menettelytavat ja edel-
lytykset. 

Perustamissopimuksen 2 artiklaa muutet-
tiin vuoden 2001 päätöslauselmalla. Muutos 
liittyi yhtiön pääoman korottamiseen ja Lati-
nalaisen Amerikan Kehityspankin jäsenval-
tioiden kutsumiseen yhtiön jäseniksi. Yhtiön 
pääomarakenteen muuttuessa perustamisso-
pimuksen 2 artiklan 2 kappaleesta poistettiin 
määräys, joka liittyi osakkeiden jakamiseen 
muille kuin yhtiön perustajajäseninä oleville 
Latinalaisen Amerikan Kehityspankin jäse-
nille. Poistettu määräys rajoitti korotusten 
yhteismäärän 2000 osakkeeseen. Osakepää-
oman korottaminen on muutoksen jälkeen 
mahdollista hallintoneuvoston määräenem-
mistöllä ilman korotusten yhteismäärän rajoi-
tusta. 

Artiklan 3 kappaleessa määritellään yhtiön 
perustajajäsenten osakemerkinnän maksun 
suuruus sekä maksuaikataulu ja -paikka. Pe-
rustajajäsenten alunperin merkitsemät osak-
keet on laskettu liikkeelle niiden nimellisar-
von mukaisina. Myöhemmin liikkeelle las-
kettavien osakkeiden merkinnän ehdoista ja 
maksuaikataulusta määrää yhtiön johtokunta. 

Artiklan 4 kappaleessa kielletään yhtiön 
osakkeiden panttaaminen, rasiteoikeuksien 
perustaminen niihin sekä luovuttaminen 
muille kuin yhtiölle itselleen. Osakkeiden 
siirto jäsenten välillä on kuitenkin mahdollis-
ta hallintoneuvoston määräenemmistön pää-
töksellä.  

Artiklan 5 kappaleen mukaan jäsenellä on 
halutessaan oikeus merkitä osakepääomaa 
korotettaessa sellainen osuus uusista osak-
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keista, joka vastaa jäsenen aikaisemmin mer-
kitsemien osakkeiden suhdetta yhtiön koko 
osakepääomasta. 

Artiklan 6 kappaleessa rajoitetaan jäsenten 
vastuu merkitsemistään osakkeista maksa-
mattomaan osuuteen siitä hinnasta, joka 
osakkeilla oli liikkeellelaskun ajankohtana. 
Kappaleessa myös todetaan, että jäsenet eivät 
ole vastuussa yhtiön velvoitteista jäsenyyten-
sä perusteella.  

Eduskunnan toimivaltaa valtiontaloutta 
koskevissa asioissa sitovat sopimusmääräyk-
set on katsottu sellaisiksi velvoitteiksi, jotka 
perustuslain mukaan vaativat eduskunnan 
hyväksymisen. Sopimukseen liittymisestä 
seuraa valtiolle sellaisia menoja, jotka kuulu-
vat eduskunnan budjettitoimivallan piiriin. 
���������	�
�������	 Artiklan 1 kappaleessa 

luetellaan toimenpiteet, joihin yhtiö voi ryh-
tyä saavuttaakseen tarkoituksensa. Yhtiö 
määrittelee ja edistää elinkelpoisia ja talou-
dellisesti kannattavia hankkeita. Kappaleen 
mukaan yhtiö asettaa etusijalle taloudellisen 
toteutettavuuden ja tehokkuuden vaatimukset 
täyttäviksi arvioiduista hankkeista sellaiset, 
joilla on myönteisiä kehitysvaikutuksia. 
Hankkeiden toivottavat myönteiset kehitys-
vaikutukset on lueteltu artiklassa. Näitä ovat 
muun muassa työpaikkojen luominen, yritys-
johdon tietotaidon lisääminen, teknologian 
siirto ja yritysten omistuspohjan laajentami-
nen. 

Yhtiö voi myös sijoittaa pääomaa alueen 
yrityksiin suorilla tai epäsuorilla sijoituksilla. 
Suorissa sijoituksissa yhtiö myöntää yrityk-
sille lainoja tai hankkii osakkeita tai vaihto-
velkakirjoja. Kun yhtiö tukee alueen yritys-
ten toimintaa epäsuorilla sijoituksilla, se toi-
mii muiden rahoituslaitosten välityksellä. 
Vuoden 1995 perustamissopimuksen muu-
toksella mahdollistettiin suorien sijoitusten 
teko myös sellaisiin alueen kehitysmaihin 
kuuluvissa jäsenmaissa oleviin yrityksiin, 
joissa äänten enemmistö kuuluu muille kuin 
alueella oleville sijoittajille. Ennen mainittua 
muutosta äänten enemmistön tuli olla Latina-
laisen Amerikan maan kansalaisuuden omaa-
valla yrityksellä.  

Yhtiöllä on oikeus tarkoituksensa täyttämi-
seksi ja toimintansa mahdollistamiseksi tehdä 
myös muunlaisia kappaleessa tarkemmin 
määriteltyjä edistämis- ja avustamistoimia. 

Yhtiö voi esimerkiksi osallistua yhteisrahoi-
tukseen, avustaa kansallisia rahoituslaitoksia, 
kansainvälisiä laitoksia ja kahdenvälisiä 
sijoituslaitoksia, tarjota neuvontapalveluita, 
hallinnoida muiden yritysten varoja ja tehdä 
näiden varojen hoitoa ja hallintoa koskevia 
sopimuksia, suorittaa tarpeellisia valuutan 
siirtoja sekä laskea liikkeelle joukkovelkakir-
jalainoja, velkakirjoja ja osuustodistuksia se-
kä tehdä luottosopimuksia. 

Artikla sisältää useita määräyksiä, jotka 
koskevat yhtiön varojen sijoittamista. Artik-
lan 4 kappaleessa ilmaistaan varojen sijoit-
tamisen pääperiaate. Kappaleessa todetaan, 
että yhtiön varoja voidaan sijoittaa ainoas-
taan sellaisiin yrityksiin, jotka sijaitsevat alu-
een kehitysmaihin kuuluvissa jäsenmaissa. 
Kappaleessa kuvastuu yhtiön kehityspoliitti-
nen tavoite. Kappaleessa todetaan myös, että 
yhtiö ei anna rahoitusta tai muuta sijoitusta 
jäsenmaassa olevaan yritykseen, jos kyseisen 
jäsenmaan hallitus vastustaa rahoitusta tai si-
joitusta. Artiklan 2 kappaleessa mahdolliste-
taan myös rajoitetusti muu tarkoituksenmu-
kainen varojen sijoittaminen. 

Artiklan 3 kappaleessa määritellään yhtiön 
toimintaperiaatteet. Periaatteet koskevat si-
joittamista kuten vaatimusta sijoitusten ha-
jauttamisesta järkevällä tavalla. Kappaleessa 
kuvataan myös rahoituksen antamisen edelly-
tyksiä ja siinä todetaan, ettei yhtiö ole vas-
tuussa sellaisen yrityksen hallinnosta, johon 
se on sijoittanut. 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat her-
kempiä taloudellisten suhdanteiden ja liike-
toimintaympäristön muutoksille kuin suuret 
yritykset, joiden toimintakyky ja luottokel-
poisuus kestävät paremmin suhdannevaihte-
luita. Yhtiön rahoitustoimintaan liittyvät ris-
kit pyritään huomioimaan ja poistamaan. Ar-
tiklan 5 kappaleen mukaan yhtiö voi tehdä 
tarpeelliset toimenpiteet, jotta sen edut suoja-
taan sijoitusten epäonnistumisten varalta tai 
siltä varalta, että yhtiön sijoitusten kohteena 
oleva yritys tulee maksukyvyttömäksi.  

Artiklan 6 kappaleen mukaan perustamis-
sopimuksella ei ole vaikutuksia jäsenmaiden 
valuutanvaihtoa koskeviin sääntöihin.  

Artiklan 7 kappaleessa luetellaan yhtiön 
muut valtuudet. Kappaleen valtuudet liittyvät 
pääosin yhtiön talouden, sijoitusten ja varo-
jen hoitoon. Tarkoituksensa täyttämiseksi yh-
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tiö voi mm. ottaa lainaa, allekirjoittaa sopi-
muksia ja tehdä muita tarpeellisia oikeustoi-
mia. Vuoden 1995 perustamissopimuksen 
muutoksella vahvistettiin yhtiön lainanotto-
kykyä. Ennen tehtyä muutosta 7 kappaleen 
(a) kohdan mukaan lainan ottaminen ja tähän 
liittyvät yhtiön määrittämät vakuudet edellyt-
tivät, että yhtiön ottaman velan maksamaton 
kokonaismäärä tai yhtiön antamien takuiden 
kokonaismäärä niiden lähteestä riippumatta 
ei ylitä määrää, joka on sen merkityn osake-
pääoman, jakamattoman voiton ja varauksien 
summa. Tämä summa kolminkertaistettiin 
perustamissopimuksen muutoksella. Yhtiön 
oikeushenkilöllisyyttä käsitellään tarkemmin 
sopimuksen 7 artiklan 2 kappaleessa. 

Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa ainoastaan ta-
loudellisin keinoin eikä se saa puuttua jäsen-
tensä poliittisiin asioihin. Tämä todetaan ar-
tiklan 8 kappaleessa, jossa kielletään yhtiön 
tai yhtiön toimihenkilöiden puuttuminen jä-
senten poliittisiin asioihin. Yhtiön päätöksen-
teko perustuu pelkästään taloudellisiin näkö-
kohtiin, jotka käsitellään puolueettomasti po-
liittisten seikkojen saamatta vaikuttaa pää-
töksentekoon. 
�� �������	� ������������ ��� ��������	 Artik-

lassa luetellaan yhtiön toimielimet sekä mää-
rätään niiden tehtävistä, toimivallasta, ko-
koonpanosta, toimikaudesta sekä päätöksen-
tekomenettelystä. Artiklan 1 kappaleen mu-
kaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokun-
ta, johtokunnan puheenjohtaja, toimitusjohta-
ja sekä toimihenkilöitä ja henkilökuntaa. Yh-
tiön läheisyys Latinalaisen Amerikan kehi-
tyspankin kanssa kuvastuu yhtiön organisaa-
tiossa ja hallinnossa. Hallintoneuvoston jäse-
net, osa johtajista ja hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja ovat yhteisiä pankin kanssa.  

Artiklan 2 kappaleessa määrätään yhtiön hal-
lintoneuvoston asemasta, toimivallasta, ko-
koonpanosta ja päätöksentekomenettelystä. 
Kappaleen mukaan päätösvalta yhtiössä kuu-
luu hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto toi-
mii siten yhtiön organisaation ylimpänä päät-
tävänä toimielimenä. Hallintoneuvoston jäse-
ninä ja varajäseninä toimivat viran puolesta ne 
Latinalaisen Amerikan Kehityspankin hallin-
toneuvoston jäsenet ja varajäsenet, jotka sel-
lainen pankin jäsenmaa, joka on myös yhtiön 
jäsenmaa, on nimittänyt. Hallintoneuvoston jä-
senet valitsevat itselleen puheenjohtajan. Hal-

lintoneuvosto voi siirtää kaikki valtuutensa yh-
tiön johtokunnalle lukuun ottamatta kappalees-
sa erikseen lueteltuja valtuuksia. Kappaleessa 
on lisäksi määräyksiä hallintoneuvoston vuo-
sikokouksen pitämisestä, hallintoneuvoston 
päätösvaltaisuudesta, päätöksentekomenette-
lystä vuosikokouksen ulkopuolella ja oikeu-
desta antaa yhtiön toimintaa koskevia sääntöjä 
ja määräyksiä. 

Artiklan 3 kappaleessa määrätään jäsenen 
äänien lukumäärästä ja päätöksenteosta hal-
lintoneuvoston ja johtokunnan kokouksissa. 
Jäsenen äänien lukumäärä määräytyy osake-
omistuksen perusteella. Jokainen maksettu ja 
jokainen merkitty, vaadittaessa lunastettava 
osake tuottaa yhden äänen. Hallintoneuvos-
tossa tai johtokunnassa ratkaistaan asiat jä-
senten äänimäärän enemmistön perusteella, 
ellei toisin ole määrätty.  

Perustamissopimuksessa on kuitenkin usei-
ta asioita, joihin vaaditaan määräenemmistön 
päätös. Esimerkiksi osakepääoman korotuk-
seen vaaditaan hallintoneuvoston päätös, jo-
ka tehdään kahden kolmasosan enemmistöl-
lä. Yksimielinen hallintoneuvoston päätös 
vaaditaan, jos asia koskee sopimuksen 8 ar-
tiklassa lueteltujen sopimusmääräysten muut-
tamista. 

Artiklan 4 kappaleessa määritellään yhtiön 
johtokunnan asema, toimivalta, kokoonpano, 
valinta, toimikausi, äänestysmenettely ja pää-
tösvaltaisuus sekä yhtiön jäsenten oikeus lä-
hettää edustajansa johtokunnan kokouksiin. 
Yhtiön johtokunta vastaa yhtiön käytännön 
asioiden hoitamisesta. Johtokunnan jäsenet ja 
varajäsenet valitaan pääsääntöisesti Latina-
laisen Amerikan Kehityspankin johtokunnan 
jäsenten joukosta. Johtokunnan jäsenten va-
litsemisoikeus on jaettu yhtiössä suurimman 
osakemäärän omaavan jäsenmaan, yhtiöön 
kuuluvien kehitysmaiden hallintoneuvoston 
jäsenten ja muiden jäsenmaiden hallintoneu-
voston jäsenten kesken kappaleessa tarkem-
min ilmenevin tavoin. Johtokunnan jäsenen 
äänimäärä on yhtä suuri kuin sillä jäsenellä 
tai niillä jäsenillä yhteensä, jotka ovat äänes-
täneet jäsenen valinnan puolesta. Kappalees-
sa on lisäksi määräyksiä johtokunnan jäsen-
ten poissaolosta, johtokunnan kokoontumi-
sesta, päätösvaltaisuudesta sekä yhtiön jäsen-
ten oikeudesta lähettää edustajansa sen ko-
kouksiin.  
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Artiklan 5 kappaleen mukaan johtokunta 
määrää myös yhtiön perusorganisaatiosta 
mukaan lukien keskeisten hallinnollisten ja 
erityistehtäviä hoitavien toimihenkilöiden lu-
kumäärä sekä yleiset vastuualueet ja hyväk-
syy yhtiön talousarvion. 

Yhtiön hallinto-organisaatioon kuuluu 
myös johtokunnan toimeenpaneva komitea. 
Artiklan 6 kappaleen mukaan toimeenpaneva 
komitea käsittelee asiat, jotka koskevat yhti-
ön myöntämiä lainoja ja sijoituksia. Johto-
kunnan toimeenpaneva komitea koostuu yh-
tiön johtokunnan jäsenistä. Yhtiön johtokun-
nan puheenjohtaja toimii pääsääntöisesti sa-
malla myös toimeenpanevan komitean pu-
heenjohtajana. Kappaleessa on lisäksi sään-
nöksiä jäsenten nimittämisestä, komitean 
päätösvaltaisuudesta, komitean ja yhtiön joh-
tokunnan välisestä päätöksentekomenettelys-
tä sekä äänestysmenettelystä. 

Artiklan 7 kappale koskee johtokunnan pu-
heenjohtajaa, toimitusjohtajaa, virkamiehiä, 
tilapäisiä asiantuntijoita sekä näiden tehtäviä, 
toimivaltaa ja toimikautta. Latinalaisen Ame-
rikan Kehityspankin pääjohtaja toimii viran 
puolesta myös yhtiön johtokunnan puheen-
johtajana. Yhtiöllä on myös toimitusjohtaja, 
jonka johtokunta nimittää. Toimitusjohtaja 
hoitaa yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja on 
sekä johtokunnan että johtokunnan puheen-
johtajan kanssa vastuussa toimihenkilöiden 
sekä muun henkilökunnan organisaatiosta, 
nimittämisestä ja erottamisesta. Kappaleessa 
todetaan, että yhtiön toimihenkilöt ja muu 
henkilökunta vastaavat tehtäviensä hoidosta 
ainoastaan yhtiölle. 

Yhtiö saa tarvittaessa asiantuntija-apua La-
tinalaisen Amerikan Kehityspankilta. Yhti-
öön voidaan hankkia myös ulkopuolista tila-
päistä asiantuntija-apua.  

Henkilökuntaa nimitettäessä tärkeimpänä 
valintaperusteena toimivat tehokkuus, päte-
vyys sekä luotettavuus. Henkilökuntaa yrite-
tään rekrytoida siten, että henkilökunnan 
maantieteellinen jakauma olisi mahdollisim-
man laaja. 

Artiklan 8 kappaleessa määritellään Latina-
laisen Amerikan Kehityspankin ja yhtiön vä-
linen suhde. Yhtiö on itsenäinen yksikkö, 
mutta toimii läheisessä yhteistyössä pankin 
kanssa. Monet käytännön asiat, kuten toimiti-
lat, henkilökunta ja palvelut, ovat yhteisiä 

pankin kanssa. Artiklassa myös todetaan ni-
menomaisesti, että yhtiön varat pidetään eril-
lään pankin varoista ja että yhtiöllä ja pankil-
la on erilliset vastuut ja velvoitteet.  

Artiklan 9 kappale sisältää määräyksiä yh-
tiön vuosikertomuksen julkaisemisesta ja ja-
kamisesta. 

Artiklan 10 kappaleen mukaan yhtiön hal-
lintoneuvosto päättää mahdollisten osinkojen 
jakamisesta. Jäsenet saavat osinkoja maksa-
mansa osakepääoman suhteessa.  
���������	����������� ��� ������� ����������

���� �����������	� Artiklan 1 kappaleen mu-
kaan jäsen voi erota yhtiön jäsenyydestä vä-
hintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa 
noudattaen. Eron peruuttaminen on mahdol-
lista milloin tahansa irtisanomisajan kuluessa 
ennen eroamisen voimaantuloa. Jäsenellä 
eroilmoituksen hetkellä olleet velvoitteet yh-
tiötä kohtaan, mukaan lukien itse eroproses-
sista aiheutuneet velvoitteet, jatkuvat eroami-
sen jälkeenkin. Eroamisen tultua voimaan ir-
tisanomisen aikaiset yhtiön toimista aiheutu-
neet velvoitteet kuitenkin lakkaavat.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan jäsen voidaan 
erottaa väliaikaisesti hallintoneuvoston mää-
räenemmistön päätöksellä, mikäli jäsen lai-
minlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa 
yhtiötä kohtaan. Pysyvästi jäsenyys lakkaa 
vuoden kuluttua erottamisesta, ellei jäsenyyt-
tä palauteta hallintoneuvoston päätöksellä, 
jota kannattaa jäsenen väliaikaiseen erottami-
seen vaadittava äänimäärä. Jäsenen velvoit-
teet säilyvät väliaikaisesta erottamisesta huo-
limatta, mutta sopimuksen mukaisista oike-
uksista säilyy ainoastaan eroamisoikeus.  

Artiklan 3 kappaleen mukaan jäsen ei enää 
jäsenyyden lakkaamisesta alkaen ole oikeu-
tettu yhtiön mahdollisiin voittoihin. Jäsen ei 
enää myöskään ole vastuussa yhtiön mahdol-
lisista tappioista, lainoista tai takuista, jotka 
yhtiö on ottanut ajankohdan jälkeen. Jäsen ja 
yhtiö voivat sopia eroamisen ja osakkeiden 
takaisinlunastuksen ehdoista. Muussa tapa-
uksessa osakkeiden lunastushinta on osak-
keiden jäsenyyden lakkaamispäivän kirjanpi-
toarvon suuruinen. Maksu osakkeista suorite-
taan eronneelle jäsenelle osakekirjoja vastaan 
aikaisintaan kuukauden kuluttua päivästä, jo-
na yhtiön jäsenyys lakkaa. Yhtiö määrää ta-
loudellisen asemansa huomioon ottaen osak-
keista suoritettavan maksun aikataulun ja va-
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luutan. Jos yhtiö keskeyttää tai lopettaa toi-
mintansa osakkeiden takaisinlunastuksen 
maksatuksen ollessa kesken, sovellettavaksi 
tulevat 6 artiklan säännöt. Tällöin eroava jä-
sen katsotaan edelleen jäseneksi artiklan so-
veltamistarkoituksessa mutta äänioikeutta ei 
jäsenellä kuitenkaan enää ole. 
 ��������	�
�������������!��������� ��� ���

����������	� Artiklan 1 kappaleen mukaan 
johtokunnalla on oikeus hätätilanteessa tila-
päisesti keskeyttää uusien sijoitusten, laino-
jen ja takuiden myöntäminen ennen kuin hal-
lintoneuvosto ryhtyy asianmukaisiin toimiin.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan yhtiö voi lo-
pettaa toimintansa hallintoneuvoston päätök-
sellä. Päätös vaatii äänten määräenemmistön. 
Toiminnan päättyessä yhtiö jatkaa ainoastaan 
velvoitteiden loppuunsaattamiseen ja omai-
suuden säilyttämiseen ja realisointiin liitty-
vää toimintaa. Yhtiön olemassaolo lakkaa lo-
pullisesti vasta kaikkien velvoitteiden selvit-
tämisen jälkeen ja kun omaisuus on jaettu.  

Artiklan 3 kappaleessa määritellään jäsen-
ten osakepääoman merkintään perustuva vas-
tuu yhtiön sitoumuksista.  

Artiklan 4 kappaleessa kuvataan, kuinka 
yhtiön varat jaetaan jäsenten kesken, kun yh-
tiö lopettaa toimintansa. Varat jaetaan osak-
keiden omistuksen suhteessa, mutta ennen 
varojen jakamista yhtiön on huolehdittava 
velkojen maksusta. Varojen jakamiseen vaa-
ditaan hallintoneuvoston määräenemmistö-
päätös. Yhtiö päättää varojenjaon ajankoh-
dasta ja edellytyksistä kappaleessa säännel-
lyin tavoin.  
"��������	������������#������$����������

%��$� ����������� ��� ��������%��	� Artiklan 1 
kappaleessa todetaan, että yhtiölle artiklan 
perusteella myönnetyt oikeudet ovat voimas-
sa kaikkien jäsenmaiden alueella. Artiklan 2 
kappaleessa määrätään yhtiön oikeushenki-
löllisyydestä. Yhtiö on itsenäinen oikeushen-
kilö ja yhtiöllä on kelpoisuus omissa nimis-
sään tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa 
irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ryhtyä oi-
keudenkäynti- ja hallinnollisiin toimenpitei-
siin.  

Yhteisön oikeushenkilöllisyydestä sekä sii-
hen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oi-
keudellisesta toimintakyvystä säädetään 
Suomessa lailla eli määräykset kuuluvat lain-
säädännön alaan. 

Artiklan 3 kappaleessa rajoitetaan mahdol-
lisuutta ryhtyä oikeudellisiin toimiin yhtiötä 
vastaan. Yhtiön jäsenet tai jäsenmaiden lu-
kuun toimivat henkilöt tai henkilöt, jotka joh-
tavat näiltä oikeutensa, eivät voi ryhtyä oi-
keudellisiin toimiin yhtiötä vastaan. Kappa-
leen mukaan mahdolliset erimielisyydet rat-
kaistaan erityisin, perustamissopimuksessa, 
yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja sen kanssa teh-
dyissä sopimuksissa säädetyin menettelyta-
voin. Oikeudellisia toimia koskevien rajoi-
tusten voidaan katsoa koskevan jäsenvaltioita 
ja niiden edustajia eikä yksilön oikeutta.  

Yhtiön varoja ja omaisuutta ei voida sijain-
tipaikasta ja hallussapitäjästä riippumatta ta-
kavarikoida, pidättää tai ulosmitata, ennen 
kuin lopullinen tuomio yhtiötä vastaan on 
annettu. Takavarikointi on oikeudenkäymis-
kaaren vuonna 1993 voimaantulleen 7 luvun 
(1065/1991) säännösten mukaan mahdollista 
niin sanotun paremman oikeuden turvaami-
seksi. Turvaamistoimipäätökseen täytän-
töönpanossa on noudatettava ulosottolain 
(37/1895) vuonna 1993 voimaantulleen 7 lu-
vun (1066/1991) sääntöjä. Sopimusmääräys 
rajoittaa lisäksi tuomioistuinten toimivaltaa, 
josta säädetään Suomessa lailla.  

Artiklan 4 ja 5 kappaleiden mukaan yhtiön 
omaisuus ja arkistot ovat koskemattomia. 
Yhtiön varat ja omaisuus ovat 4 kappaleen 
mukaan suojatut niiden sijaintipaikasta ja 
hallussapitäjästä riippumatta erilaisilta viran-
omaisten tutkintaan liittyviltä toimilta sekä 
täytäntöönpanoon kuuluvalta tai lainsäädän-
nöllisen toimen perusteella tapahtuvalta luo-
vutukselta tai ulosmittaukselta. Samoin yhti-
ön arkistot ovat loukkaamattomat.  

Takavarikoinnin edellytyksistä ja menette-
lystä on Suomessa säädetty oikeudenkäymis-
kaaren ja ulosottolain säännöksissä. Paikkaan 
kohdistuvan etsinnän edellytyksistä sääde-
tään Suomessa pääosin pakkokeinolain 
(450/1987) luvussa 5. Sopimusmääräykset 
rajoittavat lisäksi sekä poliisiviranomaisen 
että tuomioistuimen toimivaltaa, josta sääde-
tään Suomessa lailla.  

Artiklan 6 kappaleen mukaan yhtiön omai-
suus ja muut varat on vapautettu erilaisista 
rajoituksista, määräyksistä, valvontatoimen-
piteistä ja määräajoista. Vapautusten tarkoi-
tuksena on varmistaa, että yhtiö pystyy toi-
mimaan tarkoituksensa mukaisesti. Vapau-
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tuksia sovelletaan ainoastaan siinä määrin 
kuin on tarpeen. Määräys rajoittaa tuomiois-
tuimen ja muiden viranomaisten toimivaltaa, 
josta säädetään lailla. Kappaleen määräys 
kuuluu Suomessa siten lainsäädännön alaan. 

Artiklan 7 kappaleen mukaan yhtiön viral-
lista viestintää kohdellaan samalla tavalla 
kuin jäsenvaltiot kohtelevat jäsenten virallis-
ta viestintää. 

Artiklan 8 kappaleessa luetellaan yhtiön 
henkilöstön erivapaudet ja erioikeudet. Yhti-
ön kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä, joh-
tokunnan jäsenillä ja varajäsenillä, toimihen-
kilöillä ja työntekijöillä on erivapaus oikeu-
denkäynneistä, kun kyse on heidän virallisten 
tehtäviensä yhteydessä suorittamistaan toi-
mista, ellei yhtiö ole poistanut erivapautta. 
Kappaleessa säädetään helpotuksia myös 
maahanmuuton rajoituksiin, ulkomaalaisten 
rekisteröintiä koskeviin vaatimuksiin, ase-
palvelua koskeviin velvollisuuksiin sekä va-
luutan vaihtoa koskeviin määräyksiin. Yhtiön 
henkilöstöllä on myös samat etuoikeudet 
matkustusta koskevien helpotusten osalta, 
kuin mitä jäsenmaa myöntää muiden jäsen-
maiden vastaavanarvoisille virallisille 
edustajille, virkamiehille ja työntekijöille.  

Artiklan 8 kappale sisältää erioikeuksia ja 
vapauksia, joista Suomessa säädetään lailla. 
Erioikeuksia ja erivapauksia koskevia mää-
räyksiä sisältyy suurimpaan osaan kehitysra-
hoituslaitoksia, -yhtiöitä ja –pankkeja koske-
viin perustamissopimuksiin. Määräykset ovat 
usein hyvin samankaltaisia keskenään. Ky-
seessä olevan sijoitusyhtiön erivapauksia 
koskevat määräykset ovat lähes identtiset La-
tinalaisen Amerikan kehityspankin perusta-
missopimuksen erivapaussääntöjen kanssa. 
Ainoa eroavaisuus on se, että yhtiön perus-
tamissopimuksessa on erivapaussäännösten 
lisäksi määräys yhtiön mahdollisuudesta luo-
pua sopimuksessa säädettyjen erioikeuksien 
vaatimisesta. 

Artiklan 9 kappale sisältää vero- ja tulliva-
pautta koskevat määräykset. Yhtiön ei tarvit-
se maksaa veroa tai tullimaksuja omaisuu-
destaan, varoistaan, tuloistaan, toimistaan tai 
liiketapahtumistaan. Yhtiö on niin ikään va-
pautettu kaikista verojen tai tullimaksujen 
maksamiseen, pidättämiseen tai keräämiseen 
liittyvistä velvoitteista. Verovapaus koskee 
myös yhtiön toimihenkilöille ja työntekijöille 

maksettuja palkkoja ja palkkioita kappaleessa 
tarkemmin ilmenevin tavoin.  

Suomessa valtion verosta säädetään perus-
tuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla. Ve-
rovapauksia koskevat määräykset kuuluvat 
siten lainsäädännön alaan. Euroopan yhteisön 
tullittomuusasetuksen (neuvoston asetus 
(ETY) N:o 918/83, 28.3.1983 yhteisön tullit-
tomuusjärjestelmän luomisesta) 133 artiklan 
mukaan asetuksen säännökset eivät estä ta-
vanomaisesti myönnettäviin erioikeuksiin 
kuuluvaa tullittomuutta kansainvälisten so-
pimusten tai isänmaasopimusten nojalla, kun 
sopimuksen sopimuspuolena on kolmas maa 
tai kansainvälinen järjestö. Tullittomuudesta 
on Suomessa laintasoisia säännöksiä tullilais-
sa (1466/1994).  

Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä tul-
li- verolakien muuttamista. Koska sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
saatetaan voimaan blankolailla, voidaan so-
pimuksen määräyksiä vero- ja tullivapaudes-
ta laajasti soveltaa mainitun lain nojalla. 

Artiklan 10 kappaleessa velvoitetaan kukin 
jäsenmaa toimeenpanemaan artiklan eriva-
pauksia ja -oikeuksia koskevat periaatteet 
omalla alueellaan. Jäsenmaan tulee ilmoittaa 
yhtiölle toimista, joihin se on artiklan perus-
teella ryhtynyt. Koska erivapauksia ja  
-oikeuksia koskevia, lainsäädännön alaan 
kuuluvia sopimusmääräyksiä on tarkoitus so-
veltaa blankolain nojalla, voidaan yhtiölle 
ilmoittaa, että mainitulla lailla taataan artik-
lan erivapauksia ja -oikeuksia koskevien pe-
riaatteiden toimeenpano Suomessa. 

Artiklan 11 kappaleen mukaan yhtiö voi 
luopua sopimuksessa myönnetyistä erioike-
uksista. 
&��������	�'�������	 Artiklan 1 kappaleen 

mukaan perustamissopimusta voidaan muut-
taa hallintoneuvoston päätöksellä, joka edus-
taa vähintään neljää viidesosaa jäsenten ää-
nimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa 
hallintoneuvoston jäsenten äänistä. Jos muu-
tos koskee oikeutta erota yhtiön jäsenyydes-
tä, oikeutta hankkia yhtiön osakkeita tai vas-
tuun rajoitusta, vaaditaan muutoksen hyväk-
symiseen hallintoneuvoston yksimielinen 
päätös. Kun muutos on hyväksytty, siitä il-
moitetaan virallisesti kaikille jäsenille. Muu-
tokset tulevat voimaan kaikkien jäsenten 
osalta kolmen kuukauden kuluttua virallisen 
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tiedonannon päivämäärästä lukien, jollei hal-
lintoneuvosto ilmoita muuta voimaantuloai-
kaa. Perustamissopimuksen muuttamista 
koskevien määräysten mukaan muutokset 
voivat tulla voimaan myös suhteessa sellai-
seen valtion, joka ei ole muutosta hyväksy-
nyt. Sopimusmääräyksen merkitystä säätä-
misjärjestyksen kannalta käsitellään jäljem-
pänä.  
(��������	� )��������� ��������� �����������

��������!	 Artiklan 1 kappaleen mukaan yh-
tiön johtokunta ratkaisee sopimuksen tulkin-
nasta syntyvät kysymykset. Asianosaiset jä-
senet voivat käyttää omaa edustajaa, kun joh-
tokunta käsittelee asiaa kokouksessaan. Jäsen 
voi saattaa johtokunnan tulkintakysymykses-
tä antaman päätöksen edelleen yhtiön hallin-
toneuvoston käsiteltäväksi. Hallintoneuvos-
ton päätös on lopullinen.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan mahdolliset 
yhtiön ja entisen jäsenen väliset riidat sekä 
riidat yhtiön ja jäsenen kesken, kun yhtiön 
toiminta on loppunut, alistetaan välimiesme-
nettelyyn kolmen välimiehen muodostaman 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Kappale si-
sältää säännökset välimiesoikeuden kokoon-
panosta sekä välimiesmenettelyn kulusta. 
Välimiesmenettelyssä tapahtuva riitojen rat-
kaisu voi johtaa valtiota sitovaan ratkaisuun. 
Tällöin voi tulla sitovasti ratkaistuiksi myös 
lainsäädännön alaan kuuluvia kysymyksiä. 
Näiden sitovien ratkaisumenettelyiden voi-
daan katsoa jossain määrin koskettavan 
Suomen perustuslain mukaista valtion täysi-
valtaisuutta ja kuuluvan lainsäädännön alaan, 
vaikka se ei kansainväliseen yhteistoimintaan 
luonnostaan kuuluvana seikkana olekaan ris-
tiriidassa nykyaikaisen täysivaltaisuuskäsi-
tyksen kanssa. 
�*� �������	� +������ �����!���	� Artiklan 1 

kappale määrittelee yhtiön päätoimipaikaksi 
pankin päätoimipaikan. Lisäksi yhtiön johto-
kunta voi päättää muiden toimistojen perus-
tamisesta. 

Vuoden 2001 tietojen mukaan yhtiön ja 
pankin päätoimipaikka sijaitsee Washington 
D.C:ssä. Yhtiöllä on lisäksi kolme alueellista 
toimistoa. Andien alueen toimisto (Andean 
Regional Office) sijaitsee Kolumbian Bogo-
tassa. Toimisto edustaa Kolumbiaa Ecuado-
ria, Perua sekä Venezuelaa. Väli-Amerikan 
toimisto (Central America Regional Office) 

sijaitsee San Josessa, Costa Ricassa. Toimis-
to edustaa Belizeä, Costa Ricaa, El Salvado-
ria, Guatemalaa, Hondurasia, Nicaraguaa se-
kä Panamaa. Eteläisen alueen toimisto (Sout-
hern Cone Regional Office) sijaitsee Monte-
videossa, Uruguayssa edustaen Argentiinaa, 
Boliviaa, Brasiliaa, Chileä, Paraguayta sekä 
Uruguayta. Bahaman, Barbadoksen, Do-
minikaanisen tasavallan, Guyanan, Haitin, 
Jamaikan, Meksikon, Surinamin sekä Trini-
dad ja Tobagon asioita edustaa yhtiön pää-
konttori Washingtonissa. 

Artiklan 2 kappaleessa todetaan nimen-
omaisesti, että yhtiö voi tehdä sopimuksia 
myös muiden järjestöjen kanssa. Yhtiön oi-
keushenkilöllisyyttä ja sen mukaista sopi-
muksenteko-oikeutta on käsitelty tarkemmin 
edellä sopimuksen 7 artiklan 2 kappaleessa. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan kunkin jäse-
nen on nimettävä yhteysviranomainen sopi-
mukseen liittyvää yhteydenpitoa varten. 
Kappaleessa tarkoitetuksi tahoksi nimetään 
Suomessa ulkoasiainministeriön kehitysyh-
teistyöosasto. 
����������	�,���������!���	 Artikla sisäl-

tää määräyksiä sopimuksen tallettamisesta, 
allekirjoitusten sekä hyväksymis- ja ratifioi-
miskirjojen vastaanottamisesta, voimaantu-
losta sekä toiminnan aloittamisesta. Sopi-
mukseen liittyvät uudet jäsenmaat tulevat jä-
seniksi sinä päivänä, jona niiden hyväksy-
mis- tai ratifioimiskirjat on talletettu. Hyväk-
symis- ja ratifioimiskirjat talletetaan Latina-
laisen Amerikan Kehityspankin huostaan. 

 
�, � ������������������������ �

�����������������������������������������
�������������������������������������
�  � ��������������
�����  � ������

��������������������
�
��-	 Lakiehdotuksen 1 §:llä voimaansaate-

taan perustamissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset. 
��-	 Tarkempia säännöksiä voidaan 2 §:n 

mukaan antaa tasavallan presidentin asetuk-
sella. Perustuslakivaliokunta on lausunnois-
saan PeVL 24/2001 vp, 29/2001 vp ja 
31/2001 vp todennut lakiehdotusten sana-
muotoja muuttamatta, että on vaikea nähdä 
perusteita sille, että tarkempia säännöksiä 
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lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tasaval-
lan presidentin asetuksella. Valtiosopimus-
työryhmän mietinnössä (UM 1/2000) todet-
tiin, että voimaansaattamislain täytäntöönpa-
non kannalta tarpeelliset säännökset on ny-
kyisin tapana antaa asianomaisen velvoitteen 
voimaansaattamisasetuksella. Mietinnön mu-
kaan ei ole käytännössä tarkoituksenmukaista 
antaa voimaansaattamisasetuksen lisäksi eri 
asetusta voimaansaattamislain täytäntöön-
panosta. Koska myös tasavallan presidentin 
muusta kuin suoraan perustuslakiin perustu-
vasta toimivallasta antaa asetuksia on säädet-
tävä lailla, tulisi voimaansaattamislakiin mie-
tinnön mukaan vastaisuudessa sisällyttää 
säännös, jonka nojalla tarkempia säännöksiä 
lain täytäntöönpanosta voitaisiin antaa tasa-
vallan presidentin asetuksella. Tällaisen val-
tuutuksen nojalla voidaan antaa vain lain 
asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta 
välttämättömiä säännöksiä. Koska käsiteltä-
vänä olevassa tapauksessa ei ole nähtävissä 
tarpeita antaa lain täytäntöönpanon tavan-
omaiset rajat ylittäviä säännöksiä, esitetään 
mahdolliset tarkemmat säännökset annetta-
vaksi tasavallan presidentin asetuksella eikä 
voimaansaattamisasetuksesta erillisellä val-
tioneuvoston asetuksella. 
��-	 Voimaansaattamisesta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. Laki on tarkoi-
tus saattaa voimaan samanaikaisesti kuin pe-
rustamissopimus tulee Suomen osalta voi-
maan. 

 
., � 2����������

Sopimus tulee Suomen osalta voimaan pe-
rustamissopimuksen 11 artiklan mukaan sinä 
päivänä, kun Suomen hyväksymiskirja on 
talletettu. Laki sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta on tarkoitettu tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti siten kuin tasavallan presiden-
tin asetuksella säädetään. 

 
/, � ������������������������
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Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 

sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen.  

Viimeksi mainittuja muusta syystä edus-
kunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyk-
siä ovat muun muassa eduskunnan budjetti-
valtaa sitovat kansainväliset velvoitteet (ks. 
esim. PeVL 45/2000 vp). Tällaisina velvoit-
teina on käytännössä pidetty lähinnä sellaisia 
määräyksiä, joista valtiolle aiheutuu välittö-
miä menoja. Suomen tarkoituksena on hank-
kia 393 investointiyhtiön osaketta, joiden 
hinta on 3,93 miljoonaa dollaria. Osakkeiden 
maksu tapahtuu useampana vuotena. Sopi-
mukseen liittymisestä seuraa siten valtiolle 
sellaisia monivuotisia menoja, jotka kuuluvat 
eduskunnan budjettitoimivallan piiriin. Pe-
rustamissopimuksen hyväksyminen vaatii 
tästä syystä eduskunnan hyväksymisen. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan määräys on luettava perustuslain 
94 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainsäädännön 
alaan, 1) jos määräys koskee jonkin perustus-
laissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai 
rajoittamista, 2) jos määräys muutoin koskee 
yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien 
perusteita, 3) jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla taikka 4) jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on voimassa lain säännöksiä tai 5) sii-
tä on Suomessa vallitsevan käsityksen mu-
kaan säädettävä lailla. Velvoitteen määräys 
kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsää-
dännön alaan siitä riippumatta, onko määräys 
ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lail-
la annetun säännöksen kanssa (PeVL 11,12 
ja 45/2000 vp.). 

Perustamissopimuksen 2 artikla sisältää 
määräyksiä yhtiön jäsenistä ja osakepää-
omasta. Artiklan 2 kappaleessa määrätään 
yhtiön osakepääoman jakautumisesta osak-
keisiin ja osakepääoman korottamisesta. Ar-
tiklan 4 kappaleessa rajoitetaan osakkeiden 
siirtoa ja panttausta. Edelleen 5 kappale sisäl-
tää määräykset ensisijaisesta merkintäoikeu-
desta. Artiklan 6 kappaleessa rajoitetaan jä-
senten vastuuta merkitsemistään osakkeista. 
Tällaiset määräykset koskevat asioita, joista 
Suomessa säädetään lailla. Määräykset kuu-
luvat siten lainsäädännön alaan. 



 ��������		��
��  
� �

 

16

Sopimuksen 5 artikla sisältää määräykset 
jäsenyydestä eroamisesta ja jäsenen väliai-
kaisesta erottamisesta. Yhtiön jäsenenen oi-
keusaseman kannalta keskeiset määräykset 
kuuluvat lainsäädännön alaan. Sopimuksen 6 
artiklan määräykset jäsenten vastuusta ja 
velkojen maksusta sekä varojen jakamisesta 
yhtiön keskeyttäessä tai lopettaessa toimin-
tansa. Määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan. 

Perustamissopimuksen 7 artiklassa määrä-
tään yhtiön oikeushenkilöllisyydestä sekä yh-
tiöön liittyvistä erivapauksista, vapautuksista 
ja etuoikeuksista. Artiklan 2 kappaleen mu-
kaan yhtiöllä on oikeushenkilöllisyys ja eri-
tyisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia 
ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta 
sekä ryhtyä oikeudenkäynti- ja hallinnollisiin 
toimenpiteisiin. Myös sopimuksen 3 artikla 
sisältää määräyksiä, jotka liittyvät yhtiön oi-
keustoimikelpoisuuteen ja valtuuksiin. Perus-
tuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 38/2000 
vp mukaan tällainen sopimusmääräys oike-
ushenkilöllisyydestä on katsottava kuuluvan 
lainsäädännön alaan, koska oikeushenkilölli-
syydestä ja siihen liittyvästä oikeudellisesta 
toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla.  

Perustamissopimuksen 7 artiklan 3 kappa-
leen mukaan yhtiön jäsenet samoin kuin ne 
henkilöt, jotka toimivat jäsenmaiden laskuun 
tai johtavat niiltä vaatimuksensa, eivät voisi 
ryhtyä oikeudellisiin toimiin yhtiötä vastaan. 
Edelleen yhtiön varoja ja omaisuutta ei voi-
taisi sen sijaintipaikasta ja hallussapitäjästä 
riippumatta millään tavoin takavarikoida, pi-
dättää tai ulosmitata, ennen lopullista 
tuomiota yhtiötä vastaan. Suomessa 
kappaleessa tarkoitetusta takavarikoinnista ja 
sen perusteista on säädetty 
oikeudenkäymiskaaressa. Takavarikointi on 
lainsäädännön mukaan mahdollista niin 
sanotun paremman oikeuden turvaamiseksi 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetyin 
edellytyksin. Sopimusmääräys rajoittaa 
lisäksi tuomioistuimen toimivaltaa, josta 
säädetään Suomessa lailla. Itse 
turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanossa 
on noudatettava ulosottolain 7 luvun sääntö-
jä. Kappaleen määräykset kuuluvat siten 
lainsäädännön alaan ja vaativat siten edus-
kunnan hyväksynnän.  Omaisuuden ja arkistojen koskemattomuu-
desta on määrätty artiklan 4 ja 5 kappaleissa. 

Yhtiön varat ja omaisuus olisivat sopimuksen 
mukaan suojatut niiden sijaintipaikasta ja 
hallussapitäjästä riippumatta etsinnältä, pak-
ko-otolta, menetetyksi tuomitsemiselta, pak-
kolunastukselta tai muunlaiselta pakko-
täytäntöönpanoon tai lainsäädäntöön perus-
tuvalta luovutukselta tai ulosmittaukselta. 
Samoin järjestön arkistot säädettäisiin louk-
kaamattomiksi. Takavarikoinnin edellytyk-
sistä ja menettelystä on Suomessa säädetty 
oikeudenkäymiskaaren ja ulosottolain sään-
nöksissä. Paikkaan kohdistuvan etsinnän 
edellytyksiä säännellään Suomessa pääosin 
pakkokeinolain 5 luvussa. Määräykset rajoit-
tavat lisäksi sekä poliisiviranomaisen että 
tuomioistuimen toimivaltaa, josta säädetään 
Suomessa lailla. Määräykset kuuluvat siten 
lainsäädännön alaan. 

Artiklan 6 kappaleen mukaan järjestön 
kaikki omaisuus ja muut varat olisivat vapau-
tetut kaikenlaisista rajoituksista, määräyksis-
tä, valvonnasta ja määräajoista siinä määrin 
kuin olisi tarpeen, jotta yhtiö voisi toimia 
tarkoituksensa mukaisesti ja hoitaa tehtävän-
sä sekä harjoittaa toimintaansa perustamisso-
pimuksen mukaisesti, mikäli sopimuksessa ei 
toisin määrättäisi. Säännös rajoittaa 
tuomioistuimen ja muiden viranomaisten 
toimivaltaa, josta muutoin olisi säädettävä 
lailla ja kuuluu siten lainsäädännön alaan.  

Artiklan 8 kappaleessa luetellaan yhtiön 
henkilöstön erivapaudet ja erioikeudet. Yhti-
ön kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä, joh-
tokunnan jäsenillä ja varajäsenillä, toimihen-
kilöillä ja työntekijöillä on erivapaus oikeu-
denkäynneistä, kun kyse on heidän virallisten 
tehtäviensä yhteydessä suorittamistaan toi-
mista, ellei yhtiö ole poistanut erivapautta. 
Kappaleessa säädetään helpotuksia myös 
maahanmuuton rajoituksiin, ulkomaalaisten 
rekisteröintiä koskeviin vaatimuksiin, ase-
palvelua koskeviin velvollisuuksiin sekä va-
luutan vaihtoa koskeviin määräyksiin. Yhtiön 
henkilöstöllä on myös samat etuoikeudet 
matkustusta koskevien helpotusten osalta, 
kuin mitä jäsenmaa myöntää muiden jäsen-
maiden vastaavanarvoisille virallisille 
edustajille, virkamiehille ja työntekijöille.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 
38/2000 vp ilmaistaan kanta, jonka mukaan 
määräykset kansainvälisen järjestön samoin 
kuin sen kansallisten edustajien ja kansainvä-
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lisen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksis-
ta kuuluvat lainsäädännön alaan ja vaativat 
tämän johdosta eduskunnan hyväksynnän.  

Perustamissopimuksen 7 artiklan 9 kappale 
sisältää yhtiön, sen omaisuuden, muiden va-
rojen, tulojen ja liiketapahtuminen vero- ja 
tullivapautta koskevat määräykset. Myös yh-
tiön toimihenkilöille ja työntekijöille makse-
tut palkat ja palkkiot ovat vapautettuja veros-
ta. Valtion verosta säädetään perustuslain 
81 §:n 1 momentin mukaan lailla. Verovapa-
uksia koskevat määräykset kuuluvat siten 
lainsäädännön alaan ja vaativat eduskunnan 
hyväksynnän.  

Yhteisön tullittomuusasetuksen (neuvoston 
asetus (ETY) N:o 918/83, 28.3.1983 yhteisön 
tullittomuusjärjestelmän luomisesta) 133 ar-
tiklan mukaan asetuksen säännökset eivät es-
tä tavanomaisesti myönnettäviin erioikeuk-
siin kuuluvaa tullittomuutta kansainvälisten 
sopimusten tai isänmaasopimusten nojalla, 
kun sopimuksen sopimuspuolena on kolmas 
maa tai kansainvälinen järjestö. Tullittomuu-
desta on Suomessa laintasoisia säännöksiä 
tullilaissa (1466/1994). Sopimus ei edellytä 
tullilain muuttamista, mutta määräykset kuu-
luvat lainsäädännön alaan. 

Perustamissopimuksen 8 artiklan mukaan 
sopimusta voidaan muuttaa hallintoneuvos-
ton päätöksellä, joka edustaa vähintään neljää 
viidesosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan 
lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston 
jäsenten äänistä. Jos muutos koskee oikeutta 
erota yhtiön jäsenyydestä, oikeutta hankkia 
yhtiön osakkeita tai vastuun rajoitusta, vaadi-
taan muutoksen hyväksymiseen hallintoneu-
voston yksimielinen päätös. Kun muutos on 
hyväksytty, siitä ilmoitetaan virallisesti kai-
kille jäsenille. Muutokset tulevat voimaan 
kaikkien jäsenten osalta kolmen kuukauden 
kuluttua virallisen tiedonannon päivämääräs-
tä lukien, jollei hallintoneuvosto ilmoita 
muuta voimaantuloaikaa. Perustamissopi-
muksen muuttamista koskevien määräysten 
mukaan muutokset voivat tulla voimaan 
myös suhteessa sellaiseen valtioon, joka ei 
ole muutosta hyväksynyt.  

Kun kansainvälinen sopimus sisältää edellä 
kuvatunlaisen sopimuksen muutosmekanis-
min, valtuudet äänestää muutoksen puolesta 
hankitaan tasavallan presidentiltä ennen 
muutoksen kansainvälistä hyväksymistä. 

Muutosmekanismi ei ole siten ongelmallinen 
niiltä osin kuin se edellyttää hallintoneuvos-
ton yksimielistä päätöstä. Tapauksissa, joissa 
sopimuksen muuttaminen on mahdollista 
määräenemmistöllä, Suomi voi tulla sidotuk-
si myös vastustamaansa muutokseen. Suo-
men perustuslain mukaiset jälkikäteiset hy-
väksymis- ja voimaansaattamismenettelyt ei-
vät ole edellytyksinä tällaisten muutosten 
voimaantulolle Suomen osalta.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 
45/2000 vp on katsottu vastaavanlaisen so-
pimuksen muutosmekanismin edellyttävän 
ns. supistettua perustuslain säätämisjärjestys-
tä. Kyseisessä lausunnossa on kysymyksessä 
ollut Suomen kannalta erittäin merkittävän 
sopimuksen institutionaalisten määräysten 
muuttaminen. Sellaisen määräyksen, joka 
mahdollistaa sopimuksen irtisanomisen välit-
tömin oikeusvaikutuksin ennen kuin Suomen 
vastustamat muutokset tulevat Suomea sito-
viksi, ei ole katsottu vaikuttavan voimaan-
saattamislakiehdotuksen käsittelyjärjestyk-
seen. Nyt käsiteltävänä olevan sopimuksen 
Suomi voi irtisanoa kuuden kuukauden irti-
sanomisajalla. Sopimuksen 5 artiklan 1 kap-
paleen b kohdan mukaan jäsen on erottuaan-
kin yhtiölle vastuussa niistä velvoitteista, jot-
ka sillä oli eroamista koskevan ilmoituksen 
ajankohtana. Jos irtisanomisilmoitus jätetään 
heti, kun tieto sopimuksen muuttamisesta on 
saatu, voidaan myöhemmät velvoitteet rajoit-
taa sellaisiin velvoitteisiin, jotka johtuvat 
muuttamattomasta sopimuksesta. Eroamisen 
tultua voimaan jäsen ei ole myöskään vas-
tuussa sellaisista yhtiön toimista johtuvista 
velvoitteista, jotka on otettu sen päivämäärän 
jälkeen, jona yhtiö vastaanotti eroilmoituk-
sen. Näistä määräyksistä näyttäisi johtuvan, 
ettei jäsenvaltion vastustamasta 
sopimusmuutoksesta voi seurata sille uusia 
velvoitteita, jos se käyttää välittömästi hy-
väkseen eroamismahdollisuutta.  

Sopimus sisältää edellä esitetyn mukaisesti 
lukuisan joukon lainsäädännön alaan kuulu-
via määräyksiä. Tästä syystä on periaatteessa 
mahdollista, että tällaisia määräyksiä muutet-
taessa Suomi tulee sidotuksi myös sellaisiin 
lainsäädännön alaan kuuluviin muutoksiin, 
joita Suomi ei ole kannattanut tai joille ei ole 
voitu hankkia eduskunnan suostumusta. So-
pimuksen 8 artiklan c kohdan määräykset 
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näyttäisivät siten olevan ristiriidassa toimi-
valtaa kansainvälisissä suhteissa koskevien 
perustuslain säännösten kanssa. Sen vuoksi 
sopimus tulisi hyväksyä päätöksellä, jota 
kannattaa vähintää kaksi kolmasosaa anne-
tuista äänistä, ja että ehdotus sopimuksen 
voimaansaattamislaiksi käsiteltäisiin niin sa-
notussa supistetussa perustuslainsäätämisjär-
jestyksessä. 

Koska asiaan liittyy käsittelyjärjestysky-
symykseen liittyvää tulkintaa, on perustusla-
kivaliokunnan lausunnon hankkiminen asias-
ta perusteltua. Edellä sanotusta poiketen voi-
taisiin päätyä myös tavallisen lain säätämis-
järjestykseen sillä perusteella,, että sopimuk-
sen tärkeimpien määräysten muuttaminen 
edellyttää sopimuspuolten yksimielisyyttä, 
sopimuksen yleinen merkitys Suomen kan-
nalta ei ole kovin suuri samoin kuin se, että 
Suomi voi irtautua sopimuksesta suhteellisen 
nopeasti mahdollisesti vastustamiensa muu-
tosten voimaantulon jälkeen. 

Perustamissopimuksen 9 artikla sisältää 
määräyksiä sopimuksen tulkinnasta ja väli-
miesmenettelystä. Artiklan 1 kappaleen mu-
kaan sopimuksen tulkinta voidaan jäsenmaita 
sitovalla tavalla vahvistaa viime kädessä hal-
lintoneuvostossa. Artiklan 2 kappaleen mu-
kaan mahdolliset yhtiön ja entisen jäsenen 

väliset riidat sekä riidat yhtiön ja jäsenen 
kesken yhtiön toiminnan loputtua alistetaan 
välimiesmenettelyyn kolmen välimiehen 
muodostaman välimiesoikeuden ratkaista-
vaksi. Riitojen ratkaisumenettely voi johtaa 
valtiota sitovaan ratkaisuun ja tällöin voi tul-
la sitovasti ratkaistuiksi myös lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä koskevia kysy-
myksiä. Oikeudellisesti sitovien ratkaisume-
nettelyiden voidaan katsoa jossain määrin 
koskettavan Suomen perustuslain mukaista 
valtion täysivaltaisuutta ja kuuluvan lainsää-
dännön alaan, vaikka se ei kansainväliseen 
yhteistoimintaan luonnostaan kuuluvana 
seikkana olekaan ristiriidassa nykyaikaisen 
täysivaltaisuuskäsityksen kanssa. 

 
Edellä olevan perusteella ja perustuslain 

94 §:n mukaisesti esitetään,  
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Koska sopimukseen sisältyy lainsäädännön 

alaan kuuluvia määräyksiä, annetaan samalla 
Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava la-
kiehdotus: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 95 §:n 2 momentissa määrätyl-
lä tavalla, säädetään: 

 
1 § 

Washington D.C:ssä 19 päivänä marras-
kuuta 1984 Amerikan välisen investointiyh-
tiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset ovat 
lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on 
niihin sitoutunut. 

 

2 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella. 

 
3 § 

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 

 
#���
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Ministeri ����)�����������
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Maat, joiden puolesta tämä sopimus on 

allekirjoitettu, sopivat siitä, että ne perusta-
vat Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön, 
jota koskevat seuraavat määräykset: 

 
 

I artikla 
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Yhtiön tarkoituksena on edistää alueensa 

kehitysmaihin kuuluvien jäsenmaiden ta-
loudellista kehitystä rohkaisemalla yksi-
tyisyritysten, ja ensisijaisesti pienten ja kes-
kisuurten yritysten perustamista, laajenta-
mista ja uudenaikaistamista, täydentäen La-
tinalaisen Amerikan kehityspankin (jäljem-
pänä "pankki") toimintaa. 

 
 
Yritykset, joiden osakkeista osa kuuluu 

valtiolle tai muille julkisille yhteisöille ja 
joiden toiminta vahvistaa talouden yksityis-
tä sektoria, voivat saada rahoitusta yhtiöltä. 

 

��������,�#��� 
 ��

Täyttääkseen tarkoituksensa yhtiöllä on 
seuraavat 1 kappaleessa tarkoitettuja yrityk-
siä tukevat tehtävät: 

 
(a) avustaa yksin tai yhdessä muiden lai-

nanantajien tai sijoittajien kanssa yritysten 
perustamisen, laajentamisen ja uudenaikais-
tamisen rahoittamista sellaisin välinein ja/ 
tai menetelmin, joita yhtiö pitää tarkoituk-
senmukaisina kussakin yksittäistapaukses-
sa; 

(b) helpottaa yritysten mahdollisuuksia 
saada sekä kotimaista että ulkomaista yksi-
tyistä ja julkista pääomaa sekä teknistä ja 
yritysjohdon tietotaitoa; 
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The countries on behalf of which this 

Agreement is signed agree to create the In-
ter-American Investment Corporation, 
which shall be governed by the following 
provisions: 

 
Article I 
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The purpose of the Corporation shall be 

to promote the economic development of its 
regional developing member countries by 
encouraging the establishment, expansion, 
and modernization of private enterprises, 
preferably those that are small and medium-
scale, in such a way as to supplement the 
activities of the Inter-American Develop-
ment Bank (hereinafter referred to as "the 
Bank"). 

Enterprises with partial share participa-
tion by government or other public entities, 
whose activities strengthen the private sec-
tor of the economy, are eligible for financ-
ing by the Corporation . 

!�>������,�?��>������

In order to accomplish its purpose, the 
Corporation shall undertake the following 
functions in support of the enterprises re-
ferred to in Section 1: 

(a) Assist, alone or in association with 
other lenders or investors, in the financing 
of the establishment, expansion and mod-
ernization of enterprises, utilizing such in-
struments and/or mechanisms as the Corpo-
ration deems appropriate in each instance; 

 
(b) Facilitate their access to private and 

public capital, domestic and foreign, and to 
technical and managerial know-how; 
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(c) edistää sellaisten sijoitusmahdolli-
suuksien kehittämistä, jotka lisäävät sekä 
kotimaisen että ulkomaisen yksityisen ja 
julkisen pääoman virtausta sijoituksiin jä-
senmaissa; 

(d) ryhtyä kussakin tapauksessa asianmu-
kaisiin ja tarpeellisiin toimiin yritysten ra-
hoittamiseksi, pitäen mielessä niiden tarpeet 
ja periaatteet yhtiön varojen järkevästä käy-
töstä; ja 

(e) tarjota hankkeiden valmisteluun, ra-
hoitukseen ja toteuttamiseen liittyvää tek-
nistä yhteistyötä, mukaan lukien tarkoituk-
senmukaisen teknologian siirtäminen. 

.�������,�#�������������������������

Yhtiön toimintaa hoidetaan niiden toimin-
taa, rahoitusta ja sijoituksia koskevien peri-
aatteiden mukaisesti, jotka vahvistetaan yk-
sityiskohtaisesti yhtiön säännöissä, jotka 
yhtiön johtokunta on hyväksynyt ja joita se 
voi muuttaa. 

 
 

II artikla 
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(a) Yhtiön perustajajäseniä ovat ne pankin 

jäsenmaat, jotka ovat allekirjoittaneet tämän 
sopimuksen XI artiklan 1 kappaleen a koh-
dassa mainittuun päivämäärään mennessä ja 
suorittaneet tämän artiklan 3 kappaleen b 
kohdan mukaisen alkumaksun. 

(b) Muut pankin jäsenmaat ja maat, jotka 
eivät ole pankin jäseniä, voivat liittyä tähän 
sopimukseen sellaisena ajankohtana ja sel-
laisin ehdoin, jotka yhtiön hallintoneuvosto 
määrittelee sellaisella äänten enemmistöllä 
joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa 
kaikkien jäsenten äänimäärästä, mukaan lu-
kien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston 
jäsenten äänistä. 

(c) Tässä sopimuksessa käytetty sana "jä-
sen" tarkoittaa pankin jäsenmaita sekä mai-
ta, jotka eivät ole pankin jäseniä, mutta ovat 
yhtiön jäseniä. 

 

(c) Stimulate the development of invest-
ment opportunities conducive to the flow of 
private and public capital, domestic and 
foreign, into investments in the member 
countries; 

(d) Take in each case the proper and nec-
essary measures for their financing, bearing 
in mind their needs and principles based on 
prudent administration of the resources of 
the Corporation; and 

(e) Provide technical cooperation for the 
preparation, financing and execution of pro-
jects, including the transfer of appropriate 
technology. 

!�>�����.,�'��>����

The activities of the Corporation shall be 
conducted in accordance with the operating, 
financial and investment policies set forth 
in detail in Regulations approved by the 
Board of Executive Directors of the Corpo-
ration, which Regulations may be amended 
by said Board. 

 
Article II 
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(a) The founding members of the Corpo-

ration shall be those member countries of 
the Bank that have signed this Agreement 
by the date specified in Article XI, Section 
1(a) and made the initial payment required 
in Section 3(b) of this Article. 

(b) The other member countries of the 
Bank and non-member countries of the 
Bank may accede to this Agreement on 
such date and in accordance with such con-
ditions as the Board of Governors of the 
Corporation may determine by a majority 
representing at least two-thirds of the votes 
of the members, which shall include two-
thirds of the Governors. 

(c) The word "members" as used in this 
Agreement shall refer to member countries 
of the Bank and non-member countries of 
the Bank which are members of the Corpo-
ration. 
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(a) Yhtiön alkuperäinen osakepääoma sen 
aloittaessa toimintansa on kaksisataamil-
joonaa Yhdysvaltain dollaria (200 000 000 
USD). 

(b) Osakepääoma jakautuu kahteenkym-
meneentuhanteen (20 000) osakkeeseen, 
joiden kunkin nimellisarvo on kymmenen-
tuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000 
USD). Kaikki ne osakkeet, joita perustaja-
jäsenet eivät ole alunperin merkinneet tä-
män artiklan 3 kappaleen a kohdan mukai-
sesti, voidaan merkitä myöhemmin tämän 
artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaisesti. 

(c) Hallintoneuvosto voi korottaa osake-
pääomaa seuraavasti: 

(i) päätöksellä, joka tehdään kahden kol-
masosan enemmistöllä jäsenten äänimääräs-
tä, kun tällainen korotus on tarpeellinen 
osakkeiden antamiseksi, kun muut pankin 
jäsenet kuin sen perustajajäsenet suorittavat 
alkumerkinnän, edellyttäen kuitenkin, ettei 
tämän alakohdan oikeuttamien korotusten 
yhteismäärä ylitä 2000 osaketta; 

(ii) muissa tapauksissa sellaisella äänten 
enemmistöllä, joka edustaa vähintään kol-
mea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mu-
kaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneu-
voston jäsenistä. 

(d) Edellä tarkoitetun osakepääoman li-
säksi hallintoneuvosto voi sen päivän jäl-
keen, jona alkuperäinen osakepääoma on 
täysimääräisesti maksettu, tehdä päätöksen 
sellaisten osakkeiden liikkeellelaskusta, jot-
ka on lunastettava vaadittaessa, ja määrätä 
niiden merkintää koskevista ehdoista seu-
raavasti: 

(i) tällainen päätös tehdään sellaisella ään-
ten enemmistöllä, joka edustaa vähintään 
kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, 
mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallinto-
neuvoston jäsenistä; ja 

(ii) vaadittaessa lunastettava osakepääoma 
jaetaan osakkeisiin, joiden kunkin nimel-
lisarvo on kymmenentuhatta Yhdysvaltain 
dollaria (10 000 USD). 

(e) Vaadittaessa lunastettavat osakkeet 
vaaditaan lunastettavaksi vain siinä tapauk-
sessa, kun se on tarpeen III artiklan 7 kap-
paleen a kohdan nojalla syntyneiden yhtiön 
velvoitteiden täyttämiseksi. Tällaisen lunas-

!�>������,�-�����>���

(a) The initial authorized capital stock of 
the Corporation shall be two hundred mil-
lion dollars of the United States of America 
(US$200,000,000). 

(b) The authorized capital stock shall be 
divided into twenty thousand (20,000) 
shares having a par value of ten thousand 
dollars of the United States of America 
(US$10,000) each. Any shares not initially 
subscribed by the founding members in ac-
cordance with Section 3(a) of this Article 
shall be available for subsequent subscrip-
tion in accordance with Section 3(d) hereof. 

(c) The Board of Governors may increase 
the authorized capital stock as follows: 

(i) by two-thirds of the votes of the mem-
bers, when such increase is necessary for 
the purpose of issuing shares, at the time of 
initial subscription, to members of the Bank 
other than founding members, provided that 
the aggregate of any increases authorized 
pursuant to this subparagraph does not ex-
ceed 2,000 shares; 

(ii) in any other case, by a majority repre-
senting at least three-fourths of the votes of 
the members, which shall include two-
thirds of the Governors. 

 
(d) In addition to the authorized capital 

referred to above, the Board of Governors 
may, after the date in which the initial au-
thorized capital has been fully paid in, au-
thorize the issue of callable capital and es-
tablish the terms and conditions for the sub-
scription thereof, as follows: 

 
(i) such decision shall be approved by a 

majority representing at least three-fourths 
of the votes of the members, which shall in-
clude two-thirds of the Governors; and 

 
(ii) the callable capital shall be divided 

into shares with a par value of ten thousand 
dollars of the United States of America 
(US$10,000) each. 

(e) The callable capital shares shall be 
subject to call only when required to meet 
the obligations of the Corporation created 
under Article III, Section 7(a). In the event 
of such a call, payment may be made at the 
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tusvaatimuksen tapahtuessa maksu voidaan 
suorittaa jäsenen vallinnan mukaan Ameri-
kan yhdysvaltain dollareissa tai valuuttana, 
jota tarvitaan yhtiön velvoitteiden täyttämi-
seksi siihen tarkoitukseen, jonka johdosta 
lunastusta vaaditaan. Lunastusvaatimusten 
on oltava kaikkien osakkeiden osalta yh-
denmukaisia ja oikeassa suhteessa toisiinsa. 
Jäsenen velvoite suorittaa maksuja lunas-
tusvaatimuksen johdosta on riippumaton 
muiden jäsenten velvoitteista, eikä se, että 
yksi tai useampi jäsen jättää lunastuksen 
suorittamatta sitä vaadittaessa, vapauta tois-
ta jäsentä velvollisuudesta suorittaa maksu. 
Useita lunastusvaatimuksia voidaan esittää 
peräkkäin, jos se on tarpeen yhtiön velvoit-
teiden täyttämiseksi. 

(f) Yhtiön muihin varoihin kuuluvat 
 
(i) rahamäärät, jotka karttuvat osingoista, 

välityspalkkioista, koroista ja muista varois-
ta, jotka saadaan yhtiön sijoituksista; 

 
(ii) rahamäärät, jotka saadaan sijoitusten 

myynnistä ja lainojen takaisinmaksuista; 
(iii) rahamäärät, jotka yhtiö hankkii luo-

tonotolla; ja 
(iv) muut sen hallintaan uskotut avustuk-

set ja varat. 
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(a) Kukin perustajajäsen merkitsee A liit-
teessä mainitun määrän osakkeita. 

(b) Kukin perustajajäsen suorittaa A liit-
teessä tarkoitetun osakepääoman maksun 
neljänä peräkkäisenä vuotena yhtä suurina 
maksuerinä, joista kukin on kaksikymmen-
täviisi prosenttia maksun kokonaismäärästä. 
Kukin jäsen maksaa ensimmäisen erän täy-
simääräisenä kolmen kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jona yhtiö aloittaa toimintan-
sa XI artiklan 3 kappaleen mukaisesti tai si-
nä päivänä, jona tällainen perustajajäsen 
liittyy tähän sopimukseen, tai myöhemmin 
sellaiseen päivämäärään tai sellaisiin päi-
vämääriin mennessä, jotka yhtiön johtokun-
ta määrää. Muut kolme erää maksetaan joh-
tokunnan määrääminä päivinä, kuitenkin 
aikaisintaan 31 päivänä joulukuuta 1985, 31 
päivänä joulukuuta 1986 ja 31 päivänä jou-
lukuuta 1987. Kunkin jäsenmaan merkitse-

option of the member in United States dol-
lars, or in the currency required to discharge 
the obligations of the Corporation for the 
purpose for which the call is made. Calls on 
the shares shall be uniform and proportion-
ate for all shares. Obligations of the mem-
bers to make payments on any such calls 
are independent of each other and failure of 
one or more members to make payments on 
any such calls shall not excuse any other 
member from its obligation to make pay-
ment. Successive calls may be made if nec-
essary to meet the obligations of the Corpo-
ration. 

 
 
 
(f) The other resources of the Corporation 

shall consist of: 
(i) amounts accruing by way of dividends, 

commissions, interest, and other funds de-
rived from the investments of the Corpora-
tion; 

(ii) amounts received upon the sale of in-
vestments or the repayment of loans; 

(iii) amounts raised by the Corporation by 
means of borrowings; and 

(iv) other contributions and funds en-
trusted to its administration. 

!�>�����.,�!�@�>���������

(a) Each founding member shall subscribe 
the number of shares specified in Annex A. 

(b) The payment for capital stock, set 
forth in Annex A, by each founding mem-
ber shall be made in four annual, equal and 
consecutive installments each of twenty-
five percent of such amount. The first in-
stallment shall be paid by each member in 
full within three months after the date on 
which the Corporation begins operation 
pursuant to Article XI, Section 3 below, or 
the date on which such founding member 
accedes to this Agreement, or by such date 
or dates thereafter as the Board of Execu-
tive Directors of the Corporation specifies. 
The remaining three installments shall be 
paid on such dates as are determined by the 
Board of Executive Directors of the Corpo-
ration but not earlier than December 31, 
1985, December 31, 1986, and December 
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män osakepääoman kolme viimeistä erää 
maksetaan sillä edellytyksellä, että kyseisis-
sä maissa mahdollisesti vaadittavat oikeu-
delliset muodollisuudet on täytetty. Maksu 
suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa. Yhtiö 
määrää maksupaikan tai -paikat. 

 
 
(c) Perustajajäsenten alunperin merkitse-

mät osakkeet lasketaan liikkeelle niiden 
nimellisarvon mukaisina. 

(d) Perustajajäsenten alunperin suoritta-
man osakemerkinnän jälkeen liikkeelle las-
kettavien osakkeiden merkinnän ehdoista, 
kun näitä osakkeita ei ole merkitty II artik-
lan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetulla ta-
valla, sekä niiden maksamisen päivämääris-
tä määrää yhtiön johtokunta. 
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Yhtiön osakkeita ei saa pantata, niihin ei 
saa kohdistaa rasiteoikeuksia eikä niitä saa 
siirtää millään tavalla muutoin kuin yhtiöl-
le, ellei hallintoneuvosto hyväksy neljän 
viidesosan enemmistöllä jäsenten äänimää-
rästä siirtoa jäsenten välillä. 
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Jos osakepääomaa korotetaan, jokaisella 
jäsenellä on tämän artiklan 2 kappaleen c ja 
d kohdan mukaisesti oikeus yhtiön mää-
räämin ehdoin saada korotetusta osakepää-
omasta sellainen prosenttiosuus, joka vastaa 
sen kyseiseen ajankohtaan mennessä mer-
kitsemien osakkeiden määrän suhdetta yhti-
ön koko osakepääomaan. Jäsen ei ole kui-
tenkaan velvoitettu merkitsemään tällaista 
osuutta korotetusta osakepääomasta. 
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Jäsenten vastuu merkitsemistään osak-
keista rajoittuu maksamattomaan osuuteen 
siitä hinnasta, joka osakkeilla oli liikkeelle-
laskun ajankohtana. Jäsen ei ole vastuussa 

31, 1987, respectively. The payment of 
each of the last three installments of capital 
subscribed by each of the member countries 
shall be subject to fulfillment of such legal 
requirements as may be appropriate in the 
respective countries. Payment shall be made 
in United States dollars. The Corporation 
shall specify the place or places of payment. 

(c) Shares initially subscribed by the 
founding members shall be issued at par. 

 
(d) The conditions governing the sub-

scription of shares to be issued after the ini-
tial share subscription by the founding 
members which shall not have been sub-
scribed under Article II, Section 2(b), as 
well as the dates of payment thereof, shall 
be determined by the Board of Executive 
Directors of the Corporation. 
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Shares of the Corporation may not be 
pledged, encumbered or transferred in any 
manner whatever except to the Corporation, 
unless the Board of Governors of the Cor-
poration approves a transfer between mem-
bers by a majority of the Governors repre-
senting four-fifths of the votes of the mem-
bers. 

!�>������,�'��A��������!�@�>��������-�0���

In case of an increase in capital, in accor-
dance with Section 2(c) and (d) of this Arti-
cle, each member shall be entitled, subject 
to such terms as may be established by the 
Corporation, to a percentage of the in-
creased shares equivalent to the proportion 
which its shares heretofore subscribed bears 
to the total capital of the Corporation. How-
ever, no member shall be obligated to sub-
scribe to any part of the increased capital. 
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The liability of members on the shares 
subscribed by them shall be limited to the 
unpaid portion of their price at issuance. No 
member shall be liable, by reason of its 
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yhtiön velvoitteista jäsenyytensä perusteel-
la. 

 
 

III artikla 
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Täyttääkseen tarkoituksensa yhtiöllä on 

oikeus: 
(a) määritellä ja edistää hankkeita, jotka 

täyttävät taloudellisen toteutettavuuden ja 
tehokkuuden vaatimukset, jolloin etusijalle 
asetetaan hankkeet, joilla on yksi tai use-
ampia seuraavista ominaisuuksista: 

(i) ne edistävät aineellisten ja inhimillis-
ten voimavarojen kehittämistä ja käyttöä 
kehitysmaissa, jotka ovat yhtiön jäseniä; 

 
(ii) ne edistävät työpaikkojen luomista; 
 
(iii) ne kannustavat säästämiseen ja pää-

oman käyttöön tuottaviin sijoituksiin; 
(iv) ne myötävaikuttavat ulkomaanvaluu-

tan hankkimiseen ja/ tai säästämiseen; 
(v) ne edistävät yritysjohdon vaatimien 

taitojen kehittämistä ja teknologian siirtoa; 
sekä 

(vi) ne edistävät yritysten laajempaa 
omistuspohjaa siten, että mahdollisimman 
monella sijoittajalla on osuus tällaisten yri-
tysten osakepääomasta; 

(b) tehdä suoria sijoituksia myöntämällä 
lainoja sekä ensisijaisesti merkitsemällä ja 
hankkimalla osakkeita tai vaihtovelkakirjo-
ja yrityksistä, joissa äänten enemmistö on 
jonkin Latinalaisen Amerikan maan kansa-
laisuuden omaavilla sijoittajilla, sekä tehdä 
epäsuoria sijoituksia sellaisiin yrityksiin 
muiden rahoituslaitosten välityksellä. Li-
säksi yhtiöllä on oikeus tarkemmin rajoite-
tuissa tapauksissa, jotka johtokunta hyväk-
syy, tehdä suoria sijoituksia alueen kehi-
tysmaihin kuuluvissa jäsenmaissa oleviin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa ään-
ten enemmistö kuuluu muille kuin alueella 
oleville sijoittajille ja joissa saadaan aikaan 
merkittävästi paikallista lisäarvoa, jota ei 
muutoin syntyisi; 

membership, for obligations of the Corpora-
tion. 

 
 

Article III 
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In order to accomplish its purposes, the 

Corporation is authorized to: 
(a) Identify and promote projects which 

meet criteria of economic feasibility and ef-
ficiency, with preference given to projects 
that have one or more of the following 
characteristics: 

(i) they promote the development and use 
of material and human resources in the de-
veloping countries which are members of 
the Corporation; 

(ii) they provide incentives for the crea-
tion of jobs; 

(iii) they encourage savings and the use of 
capital in productive investments; 

(iv) they contribute to the generation 
and/or savings of foreign exchange; 

(v) they foster management capability and 
technology transfer; and 

 
(vi) they promote broader public owner-

ship of enterprises through the participation 
of as many investors as possible in the capi-
tal stock of such enterprises; 

(b) Make direct investments, through the 
granting of loans, and preferably through 
the subscription and purchase of shares or 
convertible debt instruments, in enterprises 
in which a majority of the voting power is 
held by investors with Latin American citi-
zenship, and make indirect investments in 
such enterprises through other financial in-
stitutions. In addition, in limited cases to be 
approved by the Board of Executive Direc-
tors, make direct investments in small and 
medium-scale enterprises located in devel-
oping regional member countires, whose 
voting power is majority-owned by non-
regional investors and in which significant 
generation of otherwise unavailable local 
added value is present; 
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(c) edistää soveltuvin keinoin muiden ra-
hoitus- ja/ tai asiantuntijatahojen mukana 
oloa, mukaan lukien lainasyndikaattien jär-
jestäminen, arvopaperien ja osuuksien mer-
kintätakaus, yhteisyritykset ja muut yhteen-
liittymän muodot, kuten lisenssijärjestelyt, 
sekä markkinointia ja liikkeenjohtoa koske-
vat sopimukset; 

(d) suorittaa yhteisrahoitukseen kuuluvia 
toimia ja avustaa kansallisia rahoituslaitok-
sia, kansainvälisiä laitoksia ja kahdenvälisiä 
sijoituslaitoksia; 

(e) tarjota teknistä yhteistyötä, rahoituk-
seen ja yleisluonteiseen liikkeenjohtoon liit-
tyvää apua, ja toimia yritysten rahoitus-
agenttina; 

(f) auttaa perustamaan, laajentamaan, pa-
rantamaan ja rahoittamaan yksityisen sekto-
rin kehitysrahoitusyhtiöitä ja muita laitok-
sia, tämän sektorin kehittämiseksi, 

(g) edistää osakkeiden ja arvopaperien 
merkintätakausta ja laajentaa joko yksin tai 
yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa 
tällaisen merkintätakauksen antamista, mi-
käli sen edellytykset on täytetty, 

(h) hallinnoida muiden yksityisten, julkis-
ten tai puolijulkisten laitosten varoja. Tätä 
tarkoitusta varten yhtiö voi tehdä varojen 
hoitoa ja hallintoa koskevia sopimuksia, 

(i) suorittaa yhtiön toiminnalle tarpeellisia 
valuutan siirtoja sekä 

(j) laskea liikkeelle joukkovelkakirjalai-
noja, velkakirjoja ja osuustodistuksia sekä 
tehdä luottosopimuksia. 
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Yhtiö voi tämän artiklan 7 kappaleen b 
kohdan mukaisesti sijoittaa varojaan sellai-
sessa muodossa tai muodoissa, joita se ti-
lanteesta riippuen kulloinkin pitää tarkoi-
tuksenmukaisina. 
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Yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia 
periaatteita: 

(a) se ei aseta antamansa rahoituksen eh-
doksi sen tuoton käyttöä ennalta määrätystä 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja palve-
lujen hankkimiseen, 

(c) Promote the participation of other 
sources of financing and/or expertise 
through appropriate means, including the 
organization of loan syndicates, the under-
writing of securities and participations, joint 
ventures, and other forms of association 
such as licensing arrangements, marketing 
or management contracts; 

(d) Conduct cofinancing operations and 
assist domestic financial institutions, inter-
national institutions and bilateral invest-
ment institutions; 

(e) Provide technical cooperation, finan-
cial and general management assistance, 
and act as financial agent of enterprises; 

 
(f) Help to establish, expand, improve and 

finance development finance companies in 
the private sector and other institutions to 
assist in the development of said sector; 

(g) Promote the underwriting of shares 
and securities issues, and extend such un-
derwriting provided the appropriate condi-
tions are met, either individually or jointly 
with other financial entities; 

(h) Administer funds of other private, 
public or semi-public institutions; for this 
purpose, the Corporation may sign man-
agement and trustee contracts; 

(i) Conduct currency transactions essen-
tial to the activities of the Corporation; and 

(j) Issue bonds, certificates of indebted-
ness and participation certificates, and enter 
into credit agreements. 
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The Corporation may make investments 
of its funds in such form or forms as it may 
deem appropriate in the circumstances, in 
accordance with Section 7(b) below. 

 

!�>�����.,�+�������0�'���>�����

The operations of the Corporation shall be 
governed by the following principles: 

(a) It shall not establish as a condition that 
the proceeds of its financing be used to pro-
cure goods and services originating in a 
predetermined country; 
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(b) se ei ota vastuuta minkään sellaisen 
yrityksen hoitamisesta, johon se on sijoitta-
nut, eikä käytä äänivaltaansa tähän tarkoi-
tukseen tai mihinkään muuhun tarkoituk-
seen, joka sen näkemyksen mukaan kuuluu 
yrityksen johdon vastuualaan, 

(c) se antaa rahoitusta tarpeellisiksi kat-
somillaan ehdoilla, ottaen huomioon yritys-
ten tarpeet, yhtiön ottamat riskit sekä ehdot, 
joiden täyttämistä tavallisesti edellytetään 
yksityisiltä sijoittajilta tällaista rahoitusta 
varten, 

 
(d) se pyrkii pitämään varansa kierrossa 

myymällä sijoituksiaan mahdollisuuksien 
mukaan tämän artiklan 1 kappaleen a koh-
dan vi alakohdan mukaisesti, edellyttäen, 
että tällainen myynti voidaan tehdä tarvitta-
vassa muodossa ja tyydyttävin ehdoin. 

(e) se pyrkii hajauttamaan sijoituksensa 
järkevällä tavalla, 

(f) se noudattaa rahoitukseen liittyviä, 
teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia ja insti-
tutionaalisia arviointiperusteita toteutetta-
vuuden osalta, kun on kyse sijoitusten pe-
rustelemisesta ja tarjottujen takuiden riittä-
vyyden toteamisesta, ja 

(g) se ei ryhdy mihinkään sellaiseen ra-
hoitustoimeen, johon sen näkemyksen mu-
kaan voidaan muutoin saada riittävä pää-
oma kohtuullisin ehdoin. 
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(a) Lukuun ottamatta tämän artiklan 7 
kappaleen b kohdassa tarkoitettua rahoitus-
omaisuutta, yhtiön varoja sijoitetaan vain 
sellaisiin yrityksiin, jotka sijaitsevat alueen 
kehitysmaihin kuuluvissa jäsenmaissa. Täl-
laiset sijoitukset tehdään noudattaen hyvän 
taloushallinnon periaatteita. 

 
(b) Yhtiö ei anna rahoitusta tai sijoita 

muuten jäsenmaan alueella olevaan yrityk-
seen, jos jäsenmaan hallitus vastustaa täl-
laista rahoitusta tai sijoitusta. 

 

��������,���������������

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä 
yhtiötä ryhtymästä sellaiseen toimeen eikä 

(b) It shall not assume responsibility for 
managing any enterprise in which it has in-
vested and shall not exercise its voting 
rights for such purpose or for any other 
purpose which, in its opinion, is properly 
within the scope of managerial control; 

(c) It shall provide financing on terms and 
conditions which it considers appropriate 
taking into account the requirements of the 
enterprises, the risks assumed by the Corpo-
ration and the terms and conditions nor-
mally obtained by private investors for 
similar financings; 

(d) It shall seek to revolve its funds by 
selling its investments, provided such sale 
can be made in an appropriate form and un-
der satisfactory conditions, to the extent 
possible in accordance with Section 1(a)(vi) 
above; 

(e) It shall seek to maintain a reasonable 
diversification in its investments; 

(f) It shall apply financial, technical, eco-
nomic, legal and institutional feasibility cri-
teria to justify investments and the ade-
quacy of the guarantees offered; and 

 
 
(g) It shall not undertake any financing 

for which, in its opinion, sufficient capital 
could be obtained on adequate terms. 
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(a) With the exception of the investment 
of liquid assets of the Corporation referred 
to in Section 7(b) of this Article, invest-
ments of the Corporation shall be made 
only in enterprises located in developing 
regional member countries; such invest-
ments shall be made following sound rules 
of financial management. 

(b) The Corporation shall not provide fi-
nancing or undertake other investments in 
an enterprise in the territory of a member 
country if its government objects to such fi-
nancing or investment. 
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Nothing in this Agreement shall prevent 
the Corporation from taking such action and 
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käyttämästä sellaisia oikeuksia, jotka se 
katsoo tarpeellisiksi etujensa suojaamiseksi 
sijoitusten epäonnistumisen varalta, sellais-
ten yritysten todellisen tai uhkaavan mak-
sukyvyttömyyden varalta, joihin tällaisia si-
joituksia on tehty, tai muiden tilanteiden va-
ralta, jotka yhtiön näkemyksen mukaan uh-
kaavat vaarantaa tällaiset sijoitukset. 
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Varoja, jotka yhtiö on saanut tai jotka sil-
le tulee maksaa sen jäsenmaan alueelle te-
kemän sijoituksen johdosta, ei ole vapautet-
tu pelkästään tämän sopimuksen määräys-
ten perusteella kyseisen jäsenmaan alueella 
yleisesti noudatettavista valuutan vaihtoa 
koskevista rajoituksista, säännöistä tai val-
vonnasta. 

��������,�<����
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Yhtiöllä on myös valtuudet 
 
(a) ottaa lainaa ja asettaa tähän tarkoituk-

seen yhtiön määrittämiä pantti- tai muita 
vakuuksia, edellyttäen, että yhtiön ottaman 
velan maksamaton kokonaismäärä tai yhti-
ön antamien takuiden kokonaismäärä niiden 
lähteestä riippumatta ei ylitä määrää, joka 
on sen merkityn osakepääoman, jakamat-
toman voiton ja varauksien summa kolmin-
kertaisena, 

(b) sijoittaa varoja, joita ei välittömästi 
tarvita sen rahoitustoimintaan, samoin kuin 
sen muihin tarkoituksiin pitämiä varoja yh-
tiön päätöksen mukaisiin vaihdantakelpoi-
siin velkakirjoihin ja arvopapereihin, 

(c) taata arvopapereita, joihin se on sijoit-
tanut, helpottaakseen niiden myyntiä, 

(d) ostaa ja/ tai myydä arvopapereita, joita 
se on laskenut liikkeelle tai taannut tai joi-
hin se on sijoittanut varoja, 

(e) hoitaa yhtiön määräämin ehdoin sel-
laisia erityisiä asioita, jotka liittyvät sen 
toimintaan ja jotka sen osakkeenomistajat 
tai kolmannet osapuolet ovat sille uskoneet, 
sekä hoitaa omaisuudenhoitoon kuuluvia 
tehtäviä, sekä 

(f) käyttää kaikkia muita valtuuksia, jotka 
ovat tarpeen tai hyödyllisiä yhtiön tarkoi-

exercising such rights as it may deem nec-
essary for the protection of its interests in 
the event of default on any of its invest-
ments, actual or threatened insolvency of 
enterprises in which such investments have 
been made, or other situations which, in the 
opinion of the Corporation, threaten to 
jeopardize such investments. 
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Funds received by or payable to the Cor-
poration in respect of an investment of the 
Corporation made in any member's territo-
ries shall not be free, solely by reason of 
any provision of this Agreement, from gen-
erally applicable foreign exchange restric-
tions, regulations and controls in force in 
the territories of that member. 
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The Corporation shall also have the 
power to: 

(a) Borrow funds and for that purpose 
furnish such collateral or other security as 
the Corporation shall determine, provided 
that the total amount outstanding on bor-
rowing incurred or guarantees given by the 
Corporation, regardless of source, shall not 
exceed an amount equal to three times the 
sum of its subscribed capital, earned surplus 
and reserves; 

(b) Invest funds not immediate!y needed 
in its financial operations, as well as funds 
held by it for other purposes, in such mar-
ketable obligations and securities as the 
Corporation may determine; 

(c) Guarantee securities in which it has 
invested in order to facilitate their sale; 

(d) Buy and/or sell securities it has issued 
or guaranteed or in which it has invested; 

 
(e) Handle, on such terms as the Corpora-

tion may determine, any specific matters 
incidental to its business as may be en-
trusted to the Corporation by its sharehold-
ers or third parties, and discharge the duties 
of trustee in respect of trusts; and 

(f) Exercise all other powers inherent and 
which may be necessary or useful for the 
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tuksen täyttämiseksi, mukaan lukien sopi-
musten allekirjoittaminen ja tarpeellisten 
oikeudellisten toimenpiteiden tekeminen. 

3�������,�'��������������������������

Yhtiö ja sen toimihenkilöt eivät saa puut-
tua jäsenmaan poliittisiin asioihin, eikä ky-
seisen jäsenmaan poliittinen tausta saa vai-
kuttaa heidän päätöksentekoonsa. Ainoas-
taan taloudelliset näkökohdat ovat ratkaise-
via yhtiön päätöksenteossa, ja nämä näkö-
kohdat käsitellään puolueettomasti tässä so-
pimuksessa mainittujen päämäärien saavut-
tamiseksi. 

 
 
 

IV artikla 
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Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta, 

johtokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja 
sekä muita toimihenkilöitä ja henkilökuntaa 
sen mukaisesti kuin yhtiön johtokunta mää-
rää. 
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(a) Yhtiön kaikki päätösvalta kuuluu hal-
lintoneuvostolle. 

(b) Kukin Latinalaisen Amerikan Kehi-
tyspankin hallintoneuvoston jäsen ja hallin-
toneuvoston varajäsen, jonka on nimittänyt 
sellainen pankin jäsenmaa, joka on myös 
yhtiön jäsen, on viran puolesta samalla yh-
tiön hallintoneuvoston jäsen tai vastaavasti 
hallintoneuvoston varajäsen, jollei kyseinen 
maa toisin ilmoita. Hallintoneuvoston vara-
jäsen voi äänestää varsinaisen hallintoneu-
voston jäsenen poissa ollessa. Hallintoneu-
vosto valitsee yhden hallintoneuvoston jä-
senistä hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. 
Hallintoneuvoston jäsen ja hallintoneuvos-
ton varajäsen lopettavat tehtäviensä hoidon, 
jos se jäsen, joka heidät on nimittänyt, lak-
kaa olemasta yhtiön jäsen. 

accomplishment of its purposes, including 
the signing of contracts and conducting of 
necessary legal actions. 
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The Corporation and its officers shall not 
interfere in the political affairs of any 
member; nor shall they be influenced in 
their decisions by the political character of 
the member or members concerned. Only 
economic considerations shall be relevant 
to decisions of the Corporation, and these 
considerations shall be weighed impartially 
in order to achieve the purposes stated in 
this Agreement. 

 
 

Article IV 
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The Corporation shall have a Board of 

Governors, a Board of Executive Directors, 
a Chairman of the Board of Executive Di-
rectors, a General Manager and such other 
officers and staff as may be determined by 
the Board of Executive Directors of the 
Corporation. 
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(a) All the powers of the Corporation 
shall be vested in the Board of Governors. 

(b) Each Governor and Alternate Gover-
nor of the Inter-American Development 
Bank appointed by a member country of the 
Bank which is also a member of the Corpo-
ration shall, unless the respective country 
indicates to the contrary, be a Governor or 
Alternate Governor ex-officio, respectively, 
of the Corporation. No Alternate Governor 
may vote except in the absence of his prin-
cipal. The Board of Governors shall select 
one of the Governors as Chairman of the 
Board of Governors. A Governor and Al-
ternate Governor shall cease to hold office 
if the member by which they were ap-
pointed ceases to be a member of the Cor-
poration. 
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(c) Hallintoneuvosto voi luovuttaa kaikki 
valtuutensa johtokunnalle, lukuun ottamatta 
valtuutta 

(i) hyväksyä uusia jäseniä ja määrätä hei-
dän hyväksymisehdoistaan; 

(ii) korottaa tai alentaa osakepääomaa; 
(iii) erottaa jäsen väliaikaisesti; 
(iv) käsitellä valitukset, jotka on tehty 

johtokunnan tekemistä tämän sopimuksen 
tulkintaa koskevista päätöksistä, ja tehdä 
näitä valituksia koskevat päätökset; 

(v) hyväksyä tilintarkastajien lausunnon 
saatuaan laitoksen tase ja tuloslaskelma; 

 
 
(vi) määrätä varauksista ja nettotulon ja-

osta sekä osingonjaosta; 
(vii) tilata ulkopuolisten tilintarkastajain 

palvelut tarkastamaan yhtiön tase ja tulos-
laskelma; 

 
(viii) muuttaa tätä sopimusta; ja 
(ix) päättää yhtiön toiminnan lopettami-

sesta pysyvästi ja sen varojen jakamisesta. 
 
(d) Hallintoneuvoston vuosikokous pide-

tään Latinalaisen Amerikan Kehityspankin 
hallintoneuvoston vuosikokouksen yhtey-
dessä. Se voi kokoontua muulloin johto-
kunnan koolle kutsumana. 

 
 
(e) Hallintoneuvoston kokous on päätös-

valtainen, kun sen jäsenistä on läsnä enem-
mistö, joka edustaa vähintään kahta kol-
masosaa jäsenten äänimäärästä. Hallinto-
neuvosto voi määrätä menettelytavasta, 
jonka mukaisesti johtokunta voi tarpeelli-
siksi katsomissaan tapauksissa esittää jon-
kin kysymyksen äänestettäväksi hallinto-
neuvoston jäsenille kutsumatta hallintoneu-
voston kokousta koolle. 

(f) Hallintoneuvosto ja johtokunta voivat 
viimeksi mainitun valtuuksien rajoissa an-
taa sellaisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka 
ovat tarpeen yhtiön toimintaa varten. 

 
 
(g) Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäse-

net hoitavat tehtävänsä ilman yhtiöltä saa-
tavaa korvausta. 

(c) The Board of Governors may delegate 
all its powers to the Board of Executive Di-
rectors, except the power to: 

(i) admit new members and determine the 
conditions of their admission; 

(ii) increase or decrease the capital stock; 
(iii) suspend a member; 
(iv) consider and decide appeals on inter-

pretations of this Agreement made by the 
Board of Executive Directors; 

 
(v) approve, after receipt of the auditors' 

report, the general balance sheets and the 
statements of profit and loss of the institu-
tion; 

(vi) rule on reserves and the distribution 
of net income, and declare dividends; 

(vii) engage the services of external audi-
tors to examine the general balance sheets 
and the statements of profit and loss of the 
institution; 

(viii) amend this Agreement; and 
(ix) decide to suspend permanently the 

operations of the Corporation and to dis-
tribute its assets. 

(d) The Board of Governors shall hold an 
annual meeting, which shall be held in con 
junction with the annual meeting of the 
Board of Governors of the Inter-American 
Development Bank. It may meet on other 
occasions by call of the Board of Executive 
Directors. 

(e) A quorum for any meeting of the 
Board of Governors shall be a majority of 
the Governors representing at least two-
thirds of the votes of the members. The 
Board of Governors may establish a proce-
dure whereby the Board of Executive 
Directors, if it deems appropriate, may 
submit a specific question to a vote of the 
Governors without calling a meeting of the 
Board of Governors. 

(f) The Board of Governors and the Board 
of Executive Directors, to the extent the lat-
ter is authorized, may issue such rules and 
regulations as may be necessary or appro-
priate to conduct the business of the Corpo-
ration. 

(g) Governors and Alternate Governors 
shall serve as such without compensation 
from the Corporation. 
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(a) Jokaisella jäsenellä on yksi ääni jo-
kaista hallussaan olevaa täysin maksettua 
osaketta kohden ja jokaista merkittyä vaa-
dittaessa lunastettavaa osaketta kohden. 

(b) Jollei toisin määrätä, kaikista hallinto-
neuvoston tai johtokunnan ratkaistaviksi tu-
levista asioista päätetään jäsenten äänimää-
rän enemmistöllä. 
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(a) Johtokunta on vastuussa yhtiön toi-
minnasta ja tässä tarkoituksessa se käyttää 
kaikkia valtuuksia, jotka sille kuuluvat tä-
män sopimuksen perusteella tai jotka hallin-
toneuvosto on sille siirtänyt. 

 
(b) Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet va-

litaan tai nimitetään pankin johtokunnan jä-
senten ja varajäsenten joukosta, paitsi sil-
loin, kun 

(i) yhtiön jäsenmaata tai jäsenmaiden 
ryhmää edustavat pankin johtokunnassa 
johtokunnan jäsen ja varajäsen, jotka ovat 
sellaisten maiden kansalaisia, jotka eivät ole 
yhtiön jäseniä, sekä 

 
 
(ii) ottaen huomioon erilaiset osallistu-

mismuodot ja kokoonpanot tämän kappa-
leen c kohdan iii alakohdassa tarkoitetut jä-
senmaat määräävät omat edustajansa niille 
kuuluville paikoille yhtiön johtokunnassa 
keskenään sopimansa vuorottelujärjestel-
män mukaisesti aina silloin, kun pankin 
johtokunnan jäsenet tai varajäsenet eivät 
voi edustaa niitä riittävällä tavalla. 

 
 
(c) Yhtiön johtokunnan kokoonpano on 

seuraava: 
 
(i) yhtiössä suurimman osakemäärän 

omaava jäsenvaltio nimittää yhden johto-
kunnan jäsenen ja varajäsenen; 

(ii) alueen kehitysmaihin kuuluvia jäsen-
maita edustavat hallintoneuvoston jäsenet 
valitsevat yhdeksän johtokunnan jäsentä; 
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(a) Each member shall have one vote for 
each fully paid share held by it and for each 
callable share subscribed. 

 
(b) Except as otherwise provided, all mat-

ters before the Board of Governors or the 
Board of Executive Directors shall be de-
cided by a majority of the votes of the 
members. 
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(a) The Board of Executive Directors 
shall be responsible for the conduct of the 
operations of the Corporation and for this 
purpose shall exercise all the powers given 
it by this Agreement or delegated to it by 
the Board of Governors. 

(b) The Executive Directors and Alter-
nates shall be elected or appointed among 
the Executive Directors and Alternates of 
the Bank except when: 

(i) a member country or a group of mem-
ber countries of the Corporation is repre-
sented in the Board of Executive Directors 
of the Bank by an Executive Director and 
an Alternate which are citizens of countries 
which are not members of the Corporation; 
and 

(ii) given the different structure of par-
ticipation and composition, the member 
countries referred to in (c)(iii) below, as per 
the rotation arrangement agreed upon 
among said member countries, designate 
their own representatives for the positions 
corresponding to them in the Board of Ex-
ecutive Directors of the Corporation, when-
ever they could not be adequately repre-
sented by Directors or Alternates of the 
Bank. 

(c) The Board of Executive Directors of 
the Corporation shall be composed as fol-
lows: 

(i) one Executive Director shall be ap-
pointed by the member country having the 
largest number of shares in the Corporation; 

(ii) nine Executive Directors shall be 
elected by the Governors for the regional 
developing member countries; 
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(iii) muita jäsenmaita edustavat hallinto-
neuvoston jäsenet valitsevat kaksi johto-
kunnan jäsentä. 

Johtokunnan jäsenten valintamenettely si-
sältyy yhtiön sääntöihin, jotka hallintoneu-
vosto hyväksyy sellaisella äänten enemmis-
töllä, joka edustaa vähintään kahta kolmas-
osaa jäsenten äänimäärästä. 

Tämän kohdan iii alakohdassa mainittuja 
jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston jä-
senet voivat valita yhden ylimääräisen joh-
tokunnan jäsenen yhtiön säännöissä määrä-
tyin edellytyksin ja niissä mainituksi mää-
räajaksi ja siinä tapauksessa, että nämä 
edellytykset eivät täyty, valinnan voivat 
suorittaa alueen kehitysmaihin kuuluvia jä-
senmaita edustavat hallintoneuvoston jäse-
net yhtiön sääntöjen mukaisesti. 

Kukin johtokunnan jäsen voi nimetä vara-
jäsenen, jolla on täydet valtuudet toimia hä-
nen puolestaan hänen poissa ollessaan. 

(d) Johtokunnan jäsen ei saa samanaikai-
sesti olla yhtiön hallintoneuvoston jäsen. 

 
(e) Johtokunnan jäsenet valitaan kolmen 

vuoden pituisiksi kausiksi ja heidät voidaan 
valita uudelleen seuraaviksi kausiksi. 

(f) Kullakin johtokunnan jäsenellä on oi-
keus antaa niin monta ääntä, kuin on ääniä 
sillä jäsenvaltiolla tai niillä jäsenvaltioilla, 
jotka ovat äänestäneet hänen nimityksensä 
tai valintansa puolesta. 

(g) Kaikki äänet, jotka johtokunnan jäsen 
on oikeutettu antamaan, annetaan yhtenä 
kokonaisuutena. 

(h) Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen 
poissa ollessa johtokunnan jäsen tai hänen 
poissa ollessaan varajäsen voi määrätä hen-
kilön häntä edustamaan. 

 
(i) Johtokunnan jäsenen tehtävänhoito 

lakkaa, jos kaikki ne jäsenet, jotka ovat ää-
nestäneet hänen nimityksensä tai valintansa 
puolesta, lakkaavat olemasta yhtiön jäseniä. 

(j) Johtokunta toimii yhtiön pääkonttoris-
sa tai poikkeuksellisesti muussa johtokun-
nan määräämässä paikassa, ja kokoontuu 
niin usein, kuin laitoksen toiminta sitä edel-
lyttää. 

 
(k) Johtokunnan kokous on päätösvaltai-

nen, kun läsnä on johtokunnan jäsenten 

(iii) two Executive Directors shall be 
elected by the Governors for the remaining 
member countries. 

The procedure for the election of Execu-
tive Directors shall be set forth in the Regu-
lations to be adopted by the Board of Gov-
ernors by a majority of at least two-thirds of 
the votes of the members. 

One additional Executive Director may be 
elected by the Governors for the member 
countries mentioned in (iii) above under 
such conditions and within the term to be 
established under said Regulations and, in 
the event that such conditions were not met, 
by the Governors for the regional develop-
ing member countries, in conformity with 
the provisions of said Regulations. 

 
Each Executive Director may designate 

an Alternate Director who shall have full 
power to act for him when he is not present. 

(d) No Executive Director may simulta-
neously serve as a Governor of the Corpo-
ration. 

(e) Elected Executive Directors shall be 
elected for terms of three years and may be 
reelected for successive terms. 

(f) Each Director shall be entitled to cast 
the number of votes which the member or 
members of the Corporation whose votes 
counted towards his nomination or election 
are entitled to cast. 

(g) All the votes which a Director is enti-
tled to cast shall be cast as a unit. 

 
(h) In the event of the temporary absence 

of an Executive Director and his Alternate, 
the Executive Director or, in his absence the 
Alternate Director may appoint a person to 
represent him. 

(i) A Director shall cease to hold office if 
all the members whose votes counted to-
wards his nomination or election cease to 
be members of the Corporation. 

(j) The Board of Executive Directors shall 
operate at the headquarters of the Corpora-
tion, or exceptionally at such other location 
as shall be designated by said Board, and 
shall meet as frequently as the business of 
the institution requires. 

(k) A quorum for any meeting of the 
Board of Executive Directors shall be a ma-
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enemmistö, joka edustaa vähintään kahta 
kolmasosaa yhtiön jäsenten äänimäärästä. 

 
(l) Jokainen yhtiön jäsen voi lähettää 

edustajan jokaiseen sellaiseen johtokunnan 
kokoukseen, jossa käsitellään erityisesti tätä 
jäsentä koskevaa asiaa. Hallintoneuvosto 
määrää tällaisesta edustusoikeudesta. 
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Johtokunta määrää yhtiön perusjärjeste-
lyistä, mukaan lukien keskeisten hallinnol-
lisia ja erityistehtäviä hoitavien toimihenki-
löiden määrän ja yleiset vastuualat, ja hy-
väksyy yhtiön talousarvion. 
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(a) Johtokunnan toimeenpanevan komite-
an kokoonpano on seuraava: 

 
(i) yksi yhtiön suurimman osakemäärän 

omaavan jäsenmaan nimittämä johtokunnan 
jäsen tai varajäsen; 

 
(ii) kaksi alueen kehitysmaihin kuuluvia 

jäsenmaita edustavien johtokunnan jäsenten 
joukosta nimettyä henkilöä; sekä 

(iii) yksi muita jäsenmaita edustavien joh-
tokunnan jäsenten joukosta nimetty henkilö. 

Tämän kohdan ii ja iii alakohdassa tarkoi-
tettujen toimeenpanevan komitean jäsenten 
ja heidän varajäsentensä valinnan suoritta-
vat kunkin maaryhmän jäsenet kyseisen 
ryhmän laatimien menettelytapojen mukai-
sesti. 

(b) Johtokunnan puheenjohtaja toimii pu-
heenjohtajana kyseisen komitean kokouk-
sissa. Hänen poissa ollessaan puheenjohta-
jana kokouksissa toimii vuorotteluperiaat-
teen mukaisesti valittava komitean jäsen. 

(c) Komitea käsittelee kaikki asiat, jotka 
koskevat yhtiön jäsenmaiden yrityksille 
myöntämiä lainoja ja niihin tekemiä sijoi-
tuksia. 

(d) Kaikkien lainojen ja sijoitusten hy-
väksymiseen vaaditaan komitean äänten 

jority of the Directors representing not less 
than two-thirds of the votes of the mem-
bers. 

(l) Every member of the Corporation may 
send a representative to attend every meet-
ing of the Board of Executive Directors 
when a matter especially affecting that 
member is under consideration. Such right 
of representation shall be regulated by the 
Board of Governors. 
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The Board of Executive Directors shall 
determine the basic organization of the 
Corporation, including the number and gen-
eral responsibilities of the principal admin-
istrative and professional positions, and 
shall adopt the budget of the institution. 
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(a) The Executive Committee of the 
Board of Executive Directors shall be com-
posed as follows: 

(i) one person who is the Director or Al-
ternate appointed by the member country 
having the largest number of shares in the 
Corporation; 

(ii) two persons from among the Directors 
representing the regional developing mem-
ber countries of the Corporation; and 

(iii) one person from the Directors repre-
senting the other member countries. 

The election of members of the Executive 
Committee and their Alternates in catego-
ries (ii) and (iii) above shall be made by the 
members of each respective group pursuant 
to procedures to be worked out within each 
group. 

(b) The Chairman of the Board of Execu-
tive Directors shall preside over meetings of 
said Committee. In his absence, a member 
of the Committee chosen by a process of ro-
tation shall preside over meetings. 

(c) The Committee shall consider all 
loans and investments by the Corporation in 
enterprises in the member countries. 

 
(d) All loans and investments shall re-

quire the vote of a majority of the Commit-
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enemmistö. Kokous on päätösvaltainen, kun 
kolme jäsentä on läsnä. Poissaolo tai äänes-
tyksestä pidättäytyminen katsotaan vastus-
tavaksi ääneksi. 

(e) Johtokunnalle luovutetaan selonteko 
jokaisesta komitean hyväksymästä toimesta. 
Johtokunnan jäsenen pyynnöstä tällainen 
toimi esitetään johtokunnalle äänestettäväk-
si. Mikäli tällaista pyyntöä ei esitetä johto-
kunnan määräämän ajanjakson kuluessa, 
johtokunnan katsotaan hyväksyneen toi-
men. 

 
(f) Mikäli äänet ehdotetusta toimesta me-

nevät tasan, kyseinen ehdotus palautetaan 
yhtiön johdolle jatkotarkastelua ja -erittelyä 
varten. Jos komitean äänestyksessä äänet 
menevät edelleen tasan sen jälkeen, kun 
komitea on käsitellyt asian uudelleen, joh-
tokunnan puheenjohtajan ääni on ratkaise-
va. 

(g) Mikäli komitea hylkää toimenpide-
ehdotuksen, johtokunta voi kenen tahansa 
jäsenensä pyynnöstä vaatia, että yhtiön joh-
don selonteko tällaisesta toimesta yhdessä 
komitean tarkastelusta tehdyn yhteenvedon 
kanssa saatetaan johtokunnalle käsiteltä-
väksi ja mahdollista suositusta varten, joka 
koskisi toimenpiteen teknisiä ja siinä nou-
datettavaa menettelyä koskevia kysymyksiä 
sekä tähän verrattavia tulevia toimenpiteitä. 
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(a) Pankin pääjohtaja on viran puolesta 
yhtiön johtokunnan puheenjohtaja. Hän 
toimii puheenjohtajana johtokunnan koko-
uksissa, mutta ilman äänioikeutta paitsi ään-
ten mennessä tasan. Hän voi osallistua hal-
lintoneuvoston kokouksiin, mutta ei saa ää-
nestää niissä. 
 

(b) Yhtiön toimitusjohtajan nimittää joh-
tokunta neljän viidesosan enemmistöllä ko-
konaisäänimäärästä johtokunnan puheen-
johtajan suosituksesta tämän esittämäksi 
ajaksi. Toimitusjohtaja on yhtiön toimihen-
kilöiden ja henkilökunnan päällikkö. Johto-
kunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja sen 
puheenjohtajan yleisessä valvonnassa hän 
johtaa yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja on 

tee for approval. A quorum for any meeting 
of the Committee shall be three. An absence 
or abstention shall be considered a negative 
vote. 

(e) A report with respect to each operation 
approved by the Committee shall be sub-
mitted to the Board of Executive Directors. 
At the request of any Director, such opera-
tion shall be presented to the Board for a 
vote. In the absence of such request within 
the period established by the Board, an op-
eration shall be deemed approved by the 
Board. 

(f) In the event that there is a tie vote re-
garding a proposed operation, such proposal 
shall be returned to Management for further 
review and analysis; if upon reconsideration 
in the Committee, a tie vote shall again oc-
cur, the Chairman of the Board of Execu-
tive Directors shall have the right to cast the 
deciding vote in the Committee. 

(g) In the event that the Committee shall 
reject an operation, the Board of Executive 
Directors, upon the request of any Director, 
may require that Management's report on 
such operation, together with a summary of 
the Committee's review, be submitted to the 
Board for discussion anti possible recom-
mendation with regard to the technical and 
policy issues related to the operation and to 
comparable operations in the future. 
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(a) The President of the Bank shall be ex-
officio Chairman of the Board of Executive 
Directors of the Corporation. He shall pre-
side over meetings of the Board of Execu-
tive Directors but without the right to vote 
except in the event of a tie. He may partici-
pate in meetings of the Board of Governors, 
but shall not vote at such meetings. 

(b) The General Manager of the Corpora-
tion shall be appointed by the Board of Ex-
ecutive Directors, by a four-fifths majority 
of the total voting power, on the recom-
mendation of the Chairman of the Board of 
Executive Directors, for such term as he 
shall indicate. The General Manager shall 
be chief of the officers and staff of the Cor-
poration. Under the direction of the Board 
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yhteistoimin johtokunnan ja sen puheenjoh-
tajan kanssa vastuussa toimihenkilöiden ja 
muun henkilökunnan organisaatiosta, nimit-
tämisestä ja erottamisesta. Toimitusjohtaja 
voi osallistua johtokunnan kokouksiin, mut-
ta ei saa äänestää niissä. Toimitusjohtajan 
viranhoito lakkaa hänen luopuessaan siitä 
tai johtokunnan tekemällä päätöksellä, joka 
edustaa kolmen viidesosan enemmistöä ko-
konaisäänimäärästä, mukaan lukien johto-
kunnan puheenjohtajan ääni. 

 
 
 
 
 
 
 
(c) Jos johonkin toimintaan vaaditaan eri-

tyisosaamista tai yhtiön vakinainen henki-
lökunta ei voi hoitaa sitä, yhtiö saa teknistä 
apua pankin henkilökunnalta, tai mikäli sitä 
ei ole saatavissa, asiantuntijoiden ja neu-
vonantajien palveluja voidaan hankkia tila-
päisesti. 

 
(d) Tehtäviensä hoidossa yhtiön toimi-

henkilöt ja muu henkilökunta ovat vastuus-
sa yksinomaan yhtiölle eivätkä millekään 
muulle taholle. Kukin jäsenmaa kunnioittaa 
tällaisen velvoitteen kansainvälistä luonnet-
ta. 

(e) Yhtiö ottaa asianmukaisesti huomioon 
sen, että nimitettäessä yhtiön henkilökuntaa 
ja määrättäessä heidän palvelusehdoistaan 
on tarpeen varmistaa, että korkein mahdol-
linen tehokkuuden, pätevyyden ja luotetta-
vuuden taso on keskeisin valintaperuste. 
Henkilökuntaa nimitettäessä otetaan myös 
asianmukaisesti huomioon mahdollisimman 
laaja maantieteellinen jakauma, ottaen 
huomioon yhtiön alueellisen luonteen. 
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(a) Suhteessa pankkiin yhtiö on erillinen 
yksikkö. Yhtiön varat pidetään erillään 
pankin varoista. Tämän kappaleen määrä-
ykset eivät estä yhtiötä sopimasta pankin 
kanssa järjestelyistä asioissa, joissa on kyse 
toimitiloista, henkilökunnasta ja palveluista 

of Executive Directors and the general su-
pervision of the Chairman of the Board of 
Executive Directors, he will conduct the or-
dinary business of the Corporation and, in 
consultation with the Board of Executive 
Directors and the Chairman of the Board of 
Executive Directors, shall be responsible 
for the organization, appointment and dis-
missal of the officers and staff. The General 
Manager may participate in meetings of the 
Board of Executive Directors but shall not 
vote at such meetings. The General Man-
ager shall cease to hold office by resigna-
tion or by decision of the Board of Execu-
tive Directors, by a three-fifths majority of 
the total voting power, in which the Chair-
man of the Board of Executive Directors 
concurs. 

(c) Whenever activities must be carried 
out that require specialized knowledge or 
cannot be handled by the regular staff of the 
Corporation, the Corporation shall obtain 
technical assistance from the staff of the 
Bank, or if it is unavailable, the services of 
experts and consultants may be engaged on 
a temporary basis. 

(d) The officers and staff of the Corpora-
tion owe their duty entirely to the Corpora-
tion in the discharge of their office and shall 
recognize no other authority. Each member 
country shall respect the international char-
acter of such obligation. 

(e) The Corporation shall have due regard 
for the need to assure the highest standards 
of efficiency, competence and integrity as 
the paramount consideration in appointing 
the staff of the Corporation and in establish-
ing their conditions of service. Due regard 
shall also be paid to the importance of re-
cruiting the staff on as wide a geographic 
basis as possible, taking into account the 
regional character of the institution. 
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(a) The Corporation shall be an entity 
separate and distinct from the Bank. The 
funds of the Corporation shall be kept sepa-
rate and apart from those of the Bank. The 
provisions of this Section shall not prevent 
the Corporation from making arrangements 



 ��������		��
��  
� �

 

39

sekä sellaisten hallinnollisten kulujen kor-
vaamisesta, jotka toinen järjestö on maksa-
nut toisen puolesta. 

 
 
(b) Yhtiö pyrkii mahdollisimman suuressa 

määrin käyttämään hyväksi pankin tiloja, 
varustusta ja henkilökuntaa. 

(c) Tämän sopimuksen määräykset eivät 
luo yhtiölle vastuuta pankin toimista tai 
velvoitteista eikä pankille vastuuta yhtiön 
toimista tai velvoitteista. 
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(a) Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen, jo-
ka sisältää tilintarkastajien vahvistaman ti-
linpäätöksen. Se lähettää myös jäsenilleen 
vuosineljänneksittäin yhteenvedon sen ta-
loudellisesta tilanteesta sekä tuloslaskel-
man, josta ilmenevät sen toiminnan tulok-
set. 

(b) Yhtiö voi myös julkaista muita selon-
tekoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi yhtiön 
tarkoituksen ja tehtävien kannalta. 
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(a) Hallintoneuvosto voi määrätä, mikä 
osa yhtiön nettotulosta ja ylijäämästä jae-
taan osinkoina sen jälkeen, kun tarpeelliset 
siirrot vararahastoihin on tehty. 

 
(b) Osingot jaetaan osuuksina suhteessa 

kunkin jäsenen maksamaan osakepää-
omaan. 

(c) Osingot maksetaan yhtiön määräämäl-
lä tavalla ja sen määräämässä valuutassa. 

 
 
 

V artikla 
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(a) Jokaisella jäsenellä on oikeus erota 

yhtiön jäsenyydestä ilmoittamalla yhtiön 
päätoimistoon kirjallisesti tästä aikomuk-

with the Bank regarding facilities, person-
nel, services and others concerning reim-
bursement of administrative expenses paid 
by either organization on behalf of the 
other. 

(b) The Corporation shall seek insofar as 
possible to utilize the facilities, installations 
and personnel of the Bank. 

(c) Nothing in this Agreement shall make 
the Corporation liable for the acts or obliga-
tions of the Bank, or the Bank liable for the 
acts or obligations of the Corporation. 
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(a) The Corporation shall publish an an-
nual report containing an audited statement 
of its accounts. It shall also send the mem-
bers a quarterly summary of its financial 
position and a profit and loss statement in-
dicating the results of its operations. 

 
(b) The Corporation may also publish any 

such other reports as it deems appropriate in 
order to carry out its purpose and functions. 

!�>������	,�4�
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(a) The Board of Governors may deter-
mine what part of the Corporation's net in-
come and surplus, after making provision 
for reserves, shall be distributed as divi-
dends. 

(b) Dividends shall be distributed pro rata 
in proportion to paid-in capital stock held 
by each member. 

(c) Dividends shall be paid in such man-
ner and in such currency or currencies as 
the Corporation may determine. 

 
 

Article V 
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(a) Any member may withdraw from the 

Corporation by notifying the Corporation's 
principal office in writing of its intention to 



 ��������		��
��  
� �

 

40

sestaan. Tällainen eroaminen tulee voimaan 
ilmoituksessa mainittuna päivämääränä, 
mutta ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kuu-
den kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona 
tällainen ilmoitus on toimitettu yhtiölle. Jä-
sen voi milloin tahansa ennen eroamisen 
voimaantulon päivämäärää peruuttaa aiko-
muksensa erota, ilmoittamalla siitä kirjalli-
sesti yhtiölle. 

(b) Erottuaankin jäsen on yhtiölle vas-
tuussa niistä velvoitteistaan, jotka sillä oli 
eroamista koskevan ilmoituksen ajankohta-
na, mukaan lukien tämän artiklan 3 kappa-
leessa mainitut velvoitteet. Eroamisen tul-
tua voimaan jäsen ei ole kuitenkaan vas-
tuussa sellaisista yhtiön toimista johtuvista 
velvoitteista, jotka on otettu sen päivämää-
rän jälkeen, jona yhtiö vastaanotti eroamista 
koskevan ilmoituksen. 
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(a) Jos jäsen laiminlyö tämän sopimuksen 
mukaiset velvoitteensa yhtiötä kohtaan, se 
voidaan erottaa väliaikaisesti sellaisella 
äänten enemmistöllä, joka edustaa vähin-
tään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimää-
rästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hal-
lintoneuvoston jäsenten äänistä. 

(b) Kun jäsen erotetaan väliaikaisesti, sen 
jäsenyys yhtiössä lakkaa automaattisesti 
vuoden kuluessa erottamisen päivämääräs-
tä, mikäli hallintoneuvosto ei päätä tämän 
kappaleen a kohdassa tarkoitetulla enem-
mistöllä palauttaa jäsenyyden. 

 
(c) Kun jäsen on väliaikaisesti erotettu, se 

ei voi käyttää tämän sopimuksen mukaisia 
oikeuksiaan, lukuun ottamatta oikeutta ero-
ta, mutta se on velvollinen täyttämään kaik-
ki velvoitteensa. 

.�������,�����������������

 
(a) Siitä alkaen, kun jäsenyys lakkaa, ky-

seinen jäsen ei ole enää osaltaan jakamassa 
yhtiön voittoja eikä tappioita eikä kanna 
vastuuta lainoista tai takuista, jotka yhtiö on 
ottanut sen jälkeen. Yhtiö järjestää tällaisen 

do so. Such withdrawal shall become effec-
tive on the date specified in the notice but 
in no event prior to six months from the 
date on which such notice was delivered to 
the Corporation. At any time before the 
withdrawal becomes effective, the member 
may, upon written notice to the Corpora-
tion, renounce its intention to withdraw. 

 
(b) Even after withdrawing, a member 

shall remain liable for all obligations to the 
Corporation to which it was subject at the 
date of delivery of the withdrawal notice, 
including those specified in Section 3 of 
this Article. However, if the withdrawal be-
comes effective, a member shall not incur 
any liability for obligations resulting from 
operations of the Corporation effected after 
the date on which the withdrawal notice 
was received by the latter. 
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(a) A member that fails to fulfill any of its 

obligations to the Corporation under this 
Agreement may be suspended by decision 
of the Board of Governors by a majority 
representing at least three-fourths of the 
votes of the members, which shall include 
two-thirds of the Governors. 

(b) A member so suspended shall auto-
matically cease to be a member of the Cor-
poration within one year from the date of 
suspension unless the Board of Governors 
decides, by the same majority specified in 
paragraph (a) preceding, to lift the suspen-
sion. 

(c) While under suspension, a member 
may exercise none of the rights conferred 
upon it by this Agreement, except the right 
of withdrawal, but it shall remain subject to 
fulfillment of all its obligations. 

!�>�����.,�#������A�F������C��A����
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(a) From the time its membership ceases, 
a member shall no longer share in the prof-
its or losses of the institution and shall incur 
no liability with respect to loans and guar-
antees entered into by the Corporation 
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jäsenen osakepääoman takaisin ostamisen 
osana tilintekoa sen kanssa tämän kappa-
leen määräysten mukaisesti. 

 
 
(b) Yhtiö ja jäsen voivat sopia jäsenyy-

destä eroamisesta ja kyseisen jäsenen osak-
keiden takaisinlunastuksesta ehdoilla, jotka 
ne katsovat tilanteen mukaan tarkoituksen-
mukaisiksi. Jos tällaiseen sopimukseen ei 
päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, jona tällainen jäsen on ilmaissut 
halunsa erota jäsenyydestä, tai muuna osa-
puolten keskenään sopiman ajanjakson ku-
luessa, jäsenen osakkeiden takaisinlunas-
tushinta on sama kuin niiden kirjanpitoarvo 
päivänä, jona yhtiön jäsenyys lakkaa, jol-
loin tällainen kirjanpitoarvo määritellään 
yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen perusteel-
la. 

(c) Maksu osakkeista suoritetaan esitettä-
viä osakekirjoja vastaan erinä, ajankohtina 
ja saatavissa olevassa valuutassa, jotka yh-
tiö määrää ottamalla huomioon taloudelli-
sen asemansa. 

 
(d) Entiselle jäsenelle sen osakkeista tä-

män osan mukaisesti kuuluvaa maksua ei 
voida suorittaa, ennen kuin on kulunut kuu-
kausi siitä päivästä, jona sen jäsenyys yhti-
össä on lakannut. Jos yhtiö tänä aikana lak-
kauttaa toimintansa, tällaisen jäsenen oike-
uksista määrätään VI artiklan mukaisesti ja 
jäsen katsotaan edelleenkin yhtiön jäseneksi 
kyseisen artiklan soveltamistarkoituksessa, 
mutta sillä ei ole äänioikeutta. 

 
 
 

VI artikla 
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Johtokunta voi hätätilanteessa keskeyttää 

toiminnan uusien sijoitusten, lainojen ja ta-
kuiden osalta siihen saakka, kunnes hallin-
toneuvostolla on tilaisuus harkita tilannetta 
ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin. 

 

thereafter. The Corporation shall arrange 
for the repurchase of such member's capital 
stock as part of the settlement of accounts 
with it in accordance with the provisions of 
this Section. 

(b) The Corporation and a member may 
agree on the withdrawal from membership 
and the repurchase of shares of said mem-
ber on terms appropriate under the circum-
stances. If such agreement is not reached 
within three months after the date on which 
such member expresses its desire to with-
draw from membership, or within a term 
agreed upon between both parties, the re-
purchase price of the member's shares shall 
be equal to the book value thereof on the 
date when the member ceases to belong to 
the institution, such book value to be de-
termined by the Corporation's audited fi-
nancial statements. 

(c) Payment for shares shall be made, 
upon surrender of the corresponding share 
certificates, in such installments and at such 
times and in such available currencies as 
the Corporation shall determine, taking into 
account its financial position. 

(d) No amount due to a former member 
for its shares under this Section may be paid 
until one month after the date upon which 
such member ceases to belong to the 
institution. If within that period the 
Corporation suspends operations, the rights 
of such member shall be determined by the 
provisions of Article VI and the member 
shall be considered still a member of the 
Corporation for purposes of said Article, 
except that it shall have no voting rights. 

 
 

Article VI 

)����������%�
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In an emergency the Board of Executive 

Directors may suspend operations in respect 
of new investments, loans and guarantees 
until such time as the Board of Governors 
has the opportunity to consider the situation 
and take pertinent measures. 
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(a) Yhtiö voi lopettaa toimintansa hallin-
toneuvoston sellaisella äänten enemmistöl-
lä, joka edustaa vähintään kolmea neljäs-
osaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien 
kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsen-
ten äänistä. Toiminnan päättyessä yhtiö lo-
pettaa välittömästi kaiken toimintansa, lu-
kuun ottamatta sellaista toimintaa, joka liit-
tyy sen omaisuuden säilyttämiseen, suo-
jaamiseen ja myyntiin sekä sen velvoittei-
den loppuun suorittamiseen. 

(b) Yhtiö on olemassa siihen saakka, 
kunnes tällaiset velvoitteet on suoritettu 
loppuun ja omaisuus on jaettu, ja yhtiön ja 
sen jäsenten kaikki tähän sopimukseen pe-
rustuvat keskinäiset oikeudet ja velvoitteet 
pysyvät muuttumattomina, lukuun ottamatta 
sitä, ettei yhtään jäsentä voida väliaikaisesti 
erottaa eikä yksikään jäsen voi erota, ja että 
varojen jakaminen jäsenille on mahdollista 
vain tämän artiklan mukaisesti. 

.�������,�; �������
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(a) Jäsenten vastuu, joka johtuu osake-
pääoman merkinnästä, pysyy voimassa sii-
hen saakka, kunnes yhtiön sitoumukset, 
mukaan lukien ehdolliset sitoumukset, on 
täytetty. 

(b) Kaikille velkojille, joilla on välittömiä 
saatavia, maksu suoritetaan niistä yhtiön va-
roista, joista tällaiset saatavat ovat makset-
tavissa ja sen jälkeen yhtiölle tulevasta vielä 
lunastamattomista osakemerkinnöistä tule-
vista maksuista, joista tällaiset saatavat on 
maksettavissa. Ennen maksujen suorittamis-
ta niille velkojille, joilla on välittömiä saa-
tavia, johtokunta ryhtyy tarpeellisiksi kat-
somiinsa toimiin varmistaakseen määräsuh-
teessa tapahtuvan jakamisen välittömien ja 
ehdollisten saatavien haltijoiden kesken. 

/�������,�2�����������������

(a) Yhtiön varoja ei jaeta jäsenille niiden 
hallussa olevien yhtiön osakkeiden perus-
teella, ennen kuin kaikki velkojien saatavat, 
jotka voivat rasittaa sellaisia osakkeita, on 
maksettu tai joiden maksaminen on varmis-

!�>������,�#������������A�+����������

(a) The Corporation may terminate its op-
erations by decision of the Board of Gover-
nors by a majority representing at least 
three-fourths of the votes of the members, 
which shall include two-thirds of the Gov-
ernors. Upon termination of operations, the 
Corporation shall forthwith cease all activi-
ties except those incident to the conserva-
tion, preservation and realization of its as-
sets and settlement of its obligations. 

 
(b) Until final settlement of such obliga-

tions and distribution of such assets, the 
Corporation shall remain in existence and 
all mutual rights and obligations of the 
Corporation and its members under this 
Agreement shall continue unimpaired, ex-
cept that no member shall be suspended or 
withdraw and that no distribution shall be 
made to members except as provided in this 
Article. 

!�>�����.,����@������A�<��@��������'���
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(a) The liability of members arising from 
capital subscriptions shall remain in force 
until the Corporation's obligations, includ-
ing contingent obligations, are settled. 

 
(b) All creditors holding direct claims 

shall be paid out of the assets of the Corpo-
ration to which such obligations are charge-
able and then out of payments to the Corpo-
ration on unpaid capital subscriptions to 
which such claims are chargeable. Before 
making any payments to creditors holding 
direct claims, the Board of Executive Direc-
tors shall make such arrangements as are 
necessary in its judgement to ensure a pro 
rata distribution among holders of direct 
and contingent claims. 

!�>�����/,�4�����@�������A��������

(a) No distribution of assets shall be made 
to members on account of the shares held 
by them in the Corporation until all liabili-
ties to creditors chargeable to such shares 
have been discharged or provided for. 
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tettu. Varojen jakamiseen vaaditaan lisäksi 
hallintoneuvoston sellainen äänten enem-
mistö, joka edustaa vähintään kolmea nel-
jäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lu-
kien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston 
jäsenten äänistä. 

(b) Yhtiön varojen jako jäsenille tapahtuu 
suhteessa niiden hallussa olevien osakkei-
den määrään, ja varat jaetaan sellaisena 
ajankohtana ja sellaisin edellytyksin, jotka 
yhtiö katsoo kohtuullisiksi ja oikeudenmu-
kaisiksi. Jaettujen varojen osuuksien ei tar-
vitse olla yhdenmukaisia, kun on kyse eri-
tyyppisistä varoista. Jäsen ei voi saada 
osuuttaan näin jaettavista varoista, ennen 
kuin se on täyttänyt velvoitteet, joita sillä 
on yhtiötä kohtaan. 

(c) Jokaisella jäsenellä, joka saa varoja 
tämän artiklan mukaisesti, on samat oikeu-
det näihin varoihin kuin yhtiöllä oli niihin 
ennen jakamista. 

 
 

VII artikla 
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Jotta yhtiö voisi täyttää tarkoituksensa ja 

suorittaa sille uskotut tehtävät, tässä artik-
lassa tarkoitetut asema, erivapaudet, vapau-
tukset ja etuoikeudet myönnetään yhtiölle 
kaikkien jäsenmaiden alueilla. 

 

��������,�+�������������������

Yhtiö on oikeushenkilö ja sillä on erityi-
sesti kelpoisuus: 

(a) tehdä sopimuksia; 
(b) hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinte-

ää omaisuutta; sekä 
(c) ryhtyä oikeudenkäynti- ja hallinnolli-

siin toimenpiteisiin. 

.�������,�+�������� ������

(a) Yhtiötä vastaan voidaan ryhtyä oikeu-
dellisiin toimenpiteisiin vain toimivaltaises-
sa tuomioistuimessa sellaisen jäsenmaan 

Moreover, such distribution must be ap-
proved by a decision of the Board of Gov-
ernors by a majority representing at least 
three-fourths of the votes of the members, 
which shall include two-thirds of the Gov-
ernors. 

(b) Any distribution of assets to the mem-
bers shall be in proportion to the number of 
shares held and shall be effected at such 
times and under such conditions as the Cor-
poration deems fair and equitable. The pro-
portions of assets distributed need not be 
uniform as to type of assets. No member 
shall be entitled to receive its proportion in 
such distribution of assets until it has settled 
all its obligations to the Corporation. 

 
(c) Any member receiving assets distrib-

uted pursuant to this Article shall enjoy the 
same rights with respect to such assets as 
the Corporation enjoyed prior to their dis-
tribution. 

 
Article VII 

����%�2���0��������!$�9��������$��
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To enable the Corporation to fulfill its 

purpose and the functions with which it is 
entrusted, the status, immunities, exemp-
tions and privileges set forth in this Article 
shall be accorded to the Corporation in the 
territories of each member country. 

!�>������,�;�����>��'����������

The Corporation shall possess juridical 
personality and, in particular, full capacity:  

(a) to contract;  
(b) to acquire and dispose of immovable 

and movable property; and  
(c) to institute legal and administrative 

proceedings. 

!�>�����.,�;���>���'��>�����0��

(a) Actions may be brought against the 
Corporation only in a court of competent 
jurisdiction in the territories of a member 
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alueella, jossa yhtymällä on toimipaikka, 
jossa sillä on nimetty asiamies oikeuden-
käyntiä koskevan tiedoksiannon tai ilmoi-
tuksen vastaanottamista varten tai jossa se 
on laskenut liikkeelle arvopapereita tai an-
tanut niille takuun. Yhtiön jäsenet samoin 
kuin henkilöt, jotka toimivat jäsenmaiden 
lukuun tai johtavat niiltä oikeutensa, eivät 
voi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin yh-
tiötä vastaan. Sellaisilla mailla tai henkilöil-
lä on kuitenkin mahdollisuus turvautua eri-
tyisiin menettelytapoihin yhtiön ja sen jä-
senmaiden välisten riitojen ratkaisemiseksi, 
sen mukaisesti kuin tässä sopimuksessa, yh-
tiön yhtiöjärjestyksessä ja määräyksissä se-
kä sen kanssa tehdyissä sopimuksissa mää-
rätään. 

(b) Yhtiön varoja ja omaisuutta ei voida 
niiden sijaintipaikasta ja hallussapitäjästä 
riippumatta millään tavoin takavarikoida, 
pidättää tai ulosmitata, ennen kuin lopulli-
nen tuomio yhtiötä vastaan on annettu. 

 

/�������,�+�������������������������

Yhtiön omaisuus ja varat ovat niiden si-
jaintipaikasta ja hallussapitäjästä riippumat-
ta suojatut etsinnältä, pakko-otolta, menete-
tyksi tuomitsemiselta, pakkolunastukselta 
tai muulta pakkotäytäntöönpanoon tai lain-
säädäntöön perustuvalta luovutukselta tai 
ulosmittaukselta. 

��������,����������������������������

Yhtiön arkistot ovat loukkaamattomia. 
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Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
yhtiön kaikki omaisuus ja muut varat ovat 
vapautetut kaikenlaisista rajoituksista, mää-
räyksistä, valvontatoimenpiteistä ja määrä-
ajoista siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta 
yhtiö voisi toimia tarkoituksensa mukaisesti 
ja hoitaa tehtävänsä sekä harjoittaa toimin-
taansa tämän sopimuksen mukaisesti. 

 

country in which the Corporation has an of-
fice, has appointed an agent for the purpose 
of accepting service or notice of process, or 
has issued or guaranteed securities. No ac-
tion shall be brought against the Corpora-
tion by members or persons acting for or 
deriving claims from member countries. 
However, such countries or persons shall 
have recourse to such special procedures to 
settle controversies between the Corpora-
tion and its member countries as may be 
prescribed in this Agreement, in the by-
laws and regulations of the Corporation or 
in contracts entered into with the Corpora-
tion. 

 
 
(b) Property and assets of the Corporation 

shall, wheresoever located and by whomso-
ever held, be immune from all forms of sei-
zure, attachment or execution before the de-
livery of final judgment against the Corpo-
ration. 

!�>�����/,�"���������A��������

Property and assets of the Corporation, 
wheresoever located and by whomsoever 
held, shall be immune from search, requisi-
tion, confiscation, expropriation or any 
other form of taking or foreclosure by ex-
ecutive or legislative action. 
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The archives of the Corporation shall be 
inviolable. 

!�>�����1,�?��������A��������A����-�����>�
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To the extent necessary to enable the 
Corporation to carry out its purpose and 
functions and to conduct its operations in 
accordance with this Agreement, all prop-
erty and other assets of the Corporation 
shall be free from restrictions, regulations, 
controls and moratoria of any nature, except 
as may otherwise be provided in this 
Agreement. 
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Kukin jäsenmaa myöntää yhtiön virallisil-
le tiedonannoille saman kohtelun kuin se 
myöntää muiden jäsenten virallisille tiedon-
annoille. 
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Yhtiön kaikilla hallintoneuvoston jäsenil-
lä, johtokunnan jäsenillä ja varajäsenillä, 
toimihenkilöillä ja työntekijöillä on seuraa-
vat erioikeudet ja -vapaudet: 

(a) erivapaus oikeudenkäynnistä, kun on 
kyse heidän virallisten tehtäviensä yhtey-
dessä suorittamistaan toimista, lukuun ot-
tamatta tapauksia, jolloin yhtiö poistaa tä-
män erivapauden; 

(b) siinä tapauksessa, että he eivät ole ase-
mamaan kansalaisia, samat erivapaudet 
maahanmuuttoa koskevista rajoituksista, 
ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista 
vaatimuksista ja asepalvelua koskevista 
velvollisuuksista, sekä samat helpotukset 
valuutan vaihtoa koskevien määräysten 
osalta kuin jäsenmaa myöntää muiden jä-
senmaiden vastaavanarvoisille virallisille 
edustajille, virkamiehille ja työntekijöille; 
sekä 

(c) samat etuoikeudet matkustusta koske-
vien helpotusten osalta kuin jäsenmaa 
myöntää muiden jäsenmaiden vastaavanar-
voisille virallisille edustajille, virkamiehille 
ja työntekijöille. 

5�������,�2���
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(a) Yhtiö, sen omaisuus, muut varat, tulot 
sekä sen tähän sopimukseen perustuvat 
toimet ja liiketapahtumat on vapautettu kai-
kista veroista ja tullimaksuista. Yhtiö on 
myös vapautettu kaikista velvoitteista, jotka 
liittyvät verojen tai tullimaksujen maksami-
seen, pidättämiseen tai keräämiseen. 

 
(b) Veroa ei peritä sellaisille yhtiön toi-

mihenkilöille tai työntekijöille maksetuista 
palkoista tai palkkioista, jotka eivät ole 
asemamaan kansalaisia tai asemamaassa 
asuvia muiden maiden kansalaisia. 

!�>������,�'��
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The official communications of the Cor-
poration shall be accorded by each member 
country the same treatment that it accords 
to the official communications of other 
members. 

!�>�����3,�'�������"��������������'��
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All Governors, Executive Directors, Al-
ternates, officers, and employees of the 
Corporation shall have the following privi-
leges and immunities: 

(a) Immunity from legal process with re-
spect to acts performed by them in their of-
ficial capacity, except when the Corporation 
waives this immunity; 

 
(b) When not local nationals, the same 

immunities from immigration restrictions, 
alien registration requirements and military 
service obligations and the same facilities 
as regards exchange provisions as are ac-
corded by a member country to the repre-
sentatives, officials, and employees of 
comparable rank of other member coun-
tries; and 
 
 

(c) The same privileges in respect of trav-
eling facilities as are accorded by member 
countries to representatives, officials, and 
employees of comparable rank of other 
member countries . 

!�>�����5,�"����������A����#�B������

(a) The Corporation, its property, other 
assets, income, and the operations and 
transactions it carries out pursuant to this 
Agreement, shall be immune from all taxa-
tion and from all customs duties. The Cor-
poration shall also be immune from any ob-
ligation relating to the payment, withhold-
ing or collection of any tax or duty. 

(b) No tax shall be levied on or in respect 
of salaries and emoluments paid by the 
Corporation to officials or employees of the 
Corporation who are not local citizens or 
other local nationals. 
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(c) Minkäänluonteista veroa ei peritä yh-
tiön antamista velkasitoumuksista tai muista 
arvopapereista, mukaan lukien niistä saata-
va osinko tai korko, riippumatta siitä, kenen 
hallussa ne ovat: 

(i) jos se saattaisi nämä sitoumukset tai 
arvopaperit huonompaan asemaan yksin-
omaan sen johdosta, että ne ovat yhtiön an-
tamia; tai 

(ii) jos sellaisen verotuksen ainoana oi-
keudellisena perusteena on paikka tai va-
luutta, jossa tai jona ne on laskettu liikkeel-
le, määrätty maksettaviksi tai maksettu, tai 
yhtiön toimiston tai liikepaikan sijainti. 

(d) Minkäänluonteista veroa ei peritä yh-
tiön takaamista velkasitoumuksista tai 
muista arvopapereista mukaan lukien siitä 
saatava osinko tai korko, riippumatta siitä, 
kenen hallussa ne ovat, 

(i) jos se saattaisi nämä velkasitoumukset 
tai arvopaperit huonompaan asemaan yk-
sinomaan sen johdosta, että ne ovat yhtiön 
takaamia; tai 

(ii) jos sellaisen verotuksen ainoana oi-
keudellisena perusteena on yhtiön toimiston 
tai liikepaikan sijainti. 

 

�	�������,�# �� ����������

Kukin jäsenmaa ryhtyy oikeusjärjestel-
mänsä mukaisesti tarpeellisiin toimiin pan-
nakseen täytäntöön tässä artiklassa esitetyt 
periaatteet omalla alueellaan, ja ilmoittaa 
yhtiölle toimista, joihin se on ryhtynyt. 
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Yhtiö voi harkintansa mukaan luopua 
mistä tahansa tässä sopimuksessa myönne-
tyistä erioikeuksista ja -vapauksista mää-
räämässään laajuudessa ja määrääminsä eh-
doin. 

 
VIII artikla 
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(a) Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain 

(c) No tax of any kind shall be levied on 
any obligation or security issued by the 
Corporation, including any dividend or in-
terest thereon, by whomsoever held: 

 
(i) which discriminates against such obli-

gation or security solely because it is issued 
by the Corporation; or 

 
(ii) if the sole jurisdictional basis for such 

taxation is the place or currency in which it 
is issued, made payable or paid, or the loca-
tion of any office or place of business main-
tained by the Corporation. 

(d) No tax of any kind shall be levied on 
any obligation or security guaranteed by the 
Corporation, including any dividend or in-
terest thereon, by whomsoever held: 

 
(i) which discriminates against such obli-

gation or security solely because it is guar-
anteed by the Corporation; or 

 
(ii) if the sole jurisdictional basis for such 

taxation is the location of any office or 
place of business maintained by the Corpo-
ration. 

!�>������	,�"�������������

Each member country, in accordance with 
its juridical system, shall take such action as 
is necessary to make effective in its own 
territories the principles set forth in this Ar-
ticle and shall inform the Corporation of the 
action which it has taken on the matter. 

!�>�������,�F��
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The Corporation in its discretion may 

waive any of the privileges or immunities 
conferred under this Article to such extent 
and upon such conditions as it may deter-
mine. 

 
Article VIII 

����%�����

!�>������,������������
 
(a) This Agreement may be amended only 



 ��������		��
��  
� �

 

47

hallintoneuvoston sellaisella äänten enem-
mistöllä, joka edustaa vähintään neljää vii-
desosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lu-
kien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston 
jäsenten äänistä. 

(b) Sen estämättä, mitä tämän kappaleen a 
kohdassa määrätään, hallintoneuvoston yk-
simielinen päätös vaaditaan sellaisen muu-
toksen hyväksymiseksi, joka koskee: 

(i) oikeutta erota yhtiön jäsenyydestä V 
artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla; 

(ii) oikeutta hankkia yhtiön osakkeita II 
artiklan 5 kappaleessa tarkoitetulla tavalla; 
ja 

(iii) vastuun rajoitusta II artiklan 6 kappa-
leessa tarkoitetulla tavalla. 

(c) Tämän sopimuksen muuttamista kos-
keva ehdotus, riippumatta siitä, esittääkö 
sen jäsenmaa tai johtokunta, annetaan tie-
doksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle, 
joka esittelee ehdotuksen hallintoneuvostol-
le. Kun muutos on hyväksytty, yhtiö 
vahvistaa hyväksymisen toimittamalla siitä 
virallisen tiedonannon kaikille jäsenmaille. 
Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsen-
ten osalta kolmen kuukauden kuluttua viral-
lisen tiedonannon päivämäärästä lukien, 
jollei hallintoneuvosto ilmoita muuta voi-
maantuloaikaa. 

 
 

IX artikla 
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(a) Jäsenen ja yhtiön välillä tai jäsenmai-

den kesken tämän sopimuksen määräysten 
tulkinnasta syntyvät kysymykset saatetaan 
johtokunnan ratkaistaviksi. Jäsenillä, joita 
tämä kysymys erityisesti koskee, on oikeus 
omaan edustajaan johtokunnan kokouksessa 
IV artiklan 4 kappaleen l kohdan määräys-
ten mukaisesti. 

 
 
(b) Kaikissa niissä tapauksissa, joissa joh-

tokunta on tehnyt päätöksen tämän artiklan 
edellisen kohdan nojalla, mikä tahansa jä-
senmaa voi vaatia kysymyksen saattamista 
käsiteltäväksi hallintoneuvostolle, jonka 

by decision of the Board of Governors by a 
majority representing at least four-fifths of 
the votes of the members, which shall in-
clude two-thirds of the Governors. 

 
(b) Notwithstanding the provisions of (a) 

above, the unanimous agreement of the 
Board of Governors shall be required for 
the approval of any amendment modifying: 

(i) the right to withdraw from the Corpo-
ration as provided in Article V, Section 1; 

(ii) the right to purchase shares of the 
Corporation as provided in Article II, Sec-
tion 5; and 

(iii) the limitation on liability as provided 
in Article II, Section 6. 

(c) Any proposal to amend this Agree-
ment, whether emanating from a member 
country or the Board of Executive Direc-
tors, shall be communicated to the Chair-
man of the Board of Governors, who shall 
bring the proposal before the Board of 
Governors. When an amendment has been 
adopted, the Corporation shall so certify in 
an official communication addressed to all 
members. Amendments shall enter into 
force for all members three months after the 
date of the official communication unless 
the Board of Governors shall specify a dif-
ferent period. 

 
Article IX 

9����������������%���3���������
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(a) Any question of interpretation of the 

provisions of this Agreement arising be-
tween any member and the Corporation or 
between members shall be submitted to the 
Board of Executive Directors for decision. 
Members especially affected by the ques-
tion under consideration shall be entitled to 
direct representation before the Board of 
Executive Directors as provided in Article 
IV, Section 4, paragraph (1). 

(b) In any case where the Board of Execu-
tive Directors has given a decision under 
the above paragraph, any member may re-
quire that the question be submitted to the 
Board of Governors, whose decision shall 
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päätös on lopullinen. Kun asia on hallinto-
neuvoston käsiteltävänä, yhtiö voi toimia 
johtokunnan päätöksen perusteella siinä 
määrin kuin se katsoo tämän välttämättö-
mäksi. 

��������,�2 ��������������

Sellainen riita, joka syntyy yhtiön ja enti-
sen jäsenen välillä, tai sellainen riita, joka 
syntyy yhtiön ja jäsenmaan välillä sen jäl-
keen, kun yhtiön toiminta on päätetty lopet-
taa, saatetaan kolmen välimiehen muodos-
taman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Yh-
tiö ja riidan toisena osapuolena oleva jäsen 
nimeävät kumpikin yhden välimiehen ja, 
jolleivät riidan osapuolet toisin sovi, Kan-
sainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja 
nimeää kolmannen välimiehen. Mikäli 
kaikki pyrkimykset päästä yksimieliseen 
ratkaisuun epäonnistuvat, päätös tehdään 
kolmen välimiehen äänten enemmistöllä. 
Kolmannella välimiehellä on oikeus ratkais-
ta kaikki menettelytapakysymykset sellai-
sissa tapauksissa, joissa osapuolet ovat niis-
tä eri mieltä. 

 
 
 

X artikla 

+�����������!����
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Yhtiön päätoimipaikka on sama kuin 

pankin päätoimipaikka. Yhtiön johtokunta 
voi perustaa muita toimistoja minkä tahansa 
jäsenmaan alueelle sellaisella äänten 
enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta 
kolmasosaa jäsenten äänimäärästä. 

 
 

��������,�!��������������� �����������

 
Yhtiö voi tehdä sopimuksia muiden jär-

jestöjen kanssa tämän sopimuksen mukai-
siin tarkoituksiin. 

be final. Pending the decision of the Board 
of Governors, the Corporation may, insofar 
as it deems it necessary, act on the basis of 
the decision of the Board of Executive Di-
rectors. 

!�>������,���@���������

If a disagreement should arise between 
the Corporation and a member which has 
ceased to be such, or between the Corpora-
tion and any member after adoption of a de-
cision to terminate the operations of the in-
stitution, such disagreement shall be sub-
mitted to arbitration by a tribunal of three 
arbitrators. One of the arbitrators shall be 
appointed by the Corporation, another by 
the member concerned, and the third, unless 
the parties otherwise agree, by the President 
of the International Court of Justice. If all 
efforts to reach a unanimous agreement fail, 
decisions shall be reached by a majority 
vote of the three arbitrators. The third arbi-
trator shall be empowered to settle all ques-
tions of procedure in any case where the 
parties are in disagreement with respect 
thereto. 

 
 

Article X 

;�������0��������
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The headquarters of the Corporation shall 

be located in the same locality as the head-
quarters of the Bank. The Board of Execu-
tive Directors of the Corporation may estab-
lish other offices in the territories of any of 
its member countries by a majority repre-
senting at least two-thirds of the votes of 
the members. 

!�>������,�-��������C����+�����+�0���D��
������

The Corporation may enter into agree-
ments with other organizations for purposes 
consistent with this Agreement. 
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.�������,�$������������

Kukin jäsen nimeää virallisen tahon tähän 
sopimukseen liittyvää yhteydenpitoa yhtiön 
varten. 

 
 

XI artikla 

,���������!����
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(a) Tämä sopimus talletetaan pankin 

huostaan, jossa se on avoinna allekirjoitta-
mista varten A liitteessä lueteltujen maiden 
edustajille 31 päivään joulukuuta 1985 
saakka tai sellaiseen myöhempään päivä-
määrään saakka, jonka yhtiön johtokunta 
määrää. Mikäli tämä sopimus ei ole tullut 
voimaan, Latinalaisen Amerikan sijoitusyh-
tiön perustamista koskevien neuvottelujen 
loppuasiakirjan allekirjoittajamaiden edus-
tajat voivat määrätä myöhemmän päivä-
määrän. Kukin tämän sopimuksen allekir-
joittaja tallettaa pankin huostaan asiakirjan, 
joka osoittaa sen hyväksyneen tai ratifioi-
neen tämän sopimuksen oman lainsäädän-
tönsä mukaisesti ja ryhtyneen tarpeellisiin 
toimiin kaikkien tähän sopimukseen perus-
tuvien velvoitteiden täyttämiseksi. 

 
(b) Pankki lähettää tämän sopimuksen oi-

keaksi todistetut jäljennökset jäsenilleen ja 
ilmoittaa niille asianmukaisesti jokaisesta 
allekirjoittamisesta ja jokaisesta hyväksy-
mistä tai ratifioimiskirjan tallettamisesta, 
joka on tapahtunut tämän kappaleen edelli-
sen kohdan mukaisesti, samoin kuin näiden 
päivämääristä. 

(c) Sinä päivänä tai sen päivämäärän jäl-
keen, jona yhtiö aloittaa toimintansa, pank-
ki voi vastaanottaa tämän sopimuksen alle-
kirjoituksen ja sen hyväksymis- tai ratifioi-
miskirjan sellaiselta maalta, jonka jäsenyys 
on hyväksytty II artiklan 1 kappaleen b 
kohdan mukaisesti. 

��������,�2����������

(a) Tämä sopimus tulee voimaan, kun sen 

!�>�����.,�8��������A�8������>������

Each member shall designate an official 
entity for purposes of communication with 
the Corporation on matters connected with 
this Agreement. 

 
Article XI 

1�����0��������
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(a) This Agreement shall be deposited 

with the Bank, where it shall remain open 
for signature by the representatives of the 
countries listed in Annex A until December 
31, 1985 or such later date as shall be estab-
lished by the Board of Executive Directors 
of the Corporation. In case this Agreement 
shall not have entered into force, a later 
date may be determined by the representa-
tives of the signatory countries of the Final 
Act of the Negotiations on the Creation of 
the Inter-American Investment Corporation. 
Each signatory of this Agreement shall de-
posit with the Bank an instrument setting 
forth that it has accepted or ratified this 
Agreement in accordance with its own laws 
and has taken the steps necessary to enable 
it to fulfill all of its obligations under this 
Agreement. 

(b) The Bank shall send certified copies 
of this Agreement to its members and duly 
notify them of each signature and deposit of 
the instrument of acceptance or ratification 
made pursuant to the foregoing paragraph, 
as well as the date thereof. 

 
 
(c) On or after the date on which the Cor-

poration commences operations, the Bank 
may receive the signature and the instru-
ment of acceptance or ratification of this 
Agreement from any country whose mem-
bership has been approved in accordance 
with Article II, Section 1(b). 

!�>������,������������?��>��

(a) This Agreement shall enter into force 
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ovat allekirjoittaneet ja sen hyväksymis- tai 
ratifioimiskirjan ovat tallettaneet tämän ar-
tiklan 1 kappaleen mukaisesti niiden mai-
den edustajat, joiden osakemerkinnät muo-
dostavat vähintään kaksi kolmasosaa A liit-
teessä tarkoitettujen osakemerkintöjen ko-
konaismäärästä, ja näihin osakemerkintöi-
hin sisältyy: 

(i) sen jäsenmaan osakemerkintä, jolla on 
määrältään eniten osakkeita, ja 

(ii) alueen kehitysmaihin kuuluvien jä-
senmaiden osakemerkinnät siten, että näi-
den osakkeiden kokonaismäärä on suurempi 
kuin kaikki muut osakemerkinnät. 

(b) Maat, joiden hyväksymis- tai ratifioi-
miskirjat on talletettu ennen tämän sopi-
muksen voimaantulon päivämäärää, tulevat 
yhtiön jäseniksi kyseisenä päivänä. Muut 
maat tulevat jäseniksi sinä päivänä, jona 
niiden hyväksymis- tai ratifioimiskirjat on 
talletettu. 

.�������,�#���������������������

Heti tämän sopimuksen tultua voimaan 
tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti, 
pankin pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston 
koolle. Yhtiö aloittaa toimintansa päivänä, 
jona tällainen kokous pidetään. 

 
 
Tehty Washington D.C:n kaupungissa 

Amerikan yhdysvalloissa 19 päivänä mar-
raskuuta 1984 yhtenä alkuperäiskappaleena, 
jonka englannin-, espanjan-, portugalin- ja 
ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistus-
voimaisia, ja joka talletetaan Latinalaisen 
Amerikan Kehityspankin huostaan, joka on 
osoittanut alla olevalla allekirjoituksellaan 
suostumuksensa toimia tämän sopimuksen 
tallettajana ja ilmoittaa kaikille A liitteessä 
lueteltujen maiden hallituksille päivämää-
rästä, jona tämä sopimus tulee voimaan XI 
artiklan 2 kappaleen mukaisesti. 

when it has been signed and instruments of 
acceptance or ratification have been depos-
ited, in accordance with Section 1 of this 
Article, by representatives of countries 
whose subscriptions comprise not less than 
two-thirds of the total subscriptions set 
forth in Annex A, which shall include: 

 
(i) the subscription of the member country 

with the largest number of shares, and 
(ii) subscriptions of regional developing 

member countries with a total of shares 
greater than all other subscriptions. 

 
(b) Countries whose instruments of accep-

tance or ratification were deposited prior to 
the date on which the agreement entered 
into force shall become members on that 
date. Other countries shall become mem-
bers on the dates on which their instruments 
of acceptance or ratification are deposited. 

!�>�����.,�8�����>�������A�+����������

As soon as this Agreement enters into 
force under Section 2 of this Article, the 
President of the Bank shall call a meeting of 
the Board of Governors. The Corporation 
shall begin operations on the date when 
such meeting is held. 

 
DONE at the city of Washington, District 

of Columbia, United States of America, in a 
single original, dated November 19, 1984, 
whose English, French, Portuguese, and 
Spanish texts are equally authentic and 
which shall remain deposited in the ar-
chives of the Inter-American Development 
Bank, which has indicated by its signature 
below its agreement to act as depository of 
this Agreement and to notify all those gov-
ernments of the countries whose names are 
set forth in Annex A of the date when this 
Agreement shall enter into force, in accor-
dance with Section 2 of Article XI. 
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(osakkeina arvoltaan kukin 10 000 Yhdys-
valtain dollaria) 
 
<��� <���������� '����������
� �������������
 
������������������������
���� ����
�����
 
Argentiina 2 327 11,6361 
Brasilia 2 327 11,6361 
Meksiko 1 498 7,4902 
Venezuela 1 248 6,2383 
  
<������� 7 400 37,000 
 
Chile 690 3,45 
Columbia 690 3,45 
Peru 420 2,10 
 
<������� 1 800 9,00 
 
Bahama-saaret 43 0,215 
Barbados 30 0,150 
Bolivia 187 0,935 
Costa Rica  94 0,470 
Dominikaaninen  
tasavalta 126 0,630 
Ecuador 126 0,630 
El Salvador 94 0,470 
Guatemala 126 0,630 
Guyana 36 0,180 
Haiti 94 0,470 
Honduras 94 0,470 
Jamaika 126 0,630 
Nicaragua 94 0,470 
Panama 94 0,470 
Paraguay 94 0,470 
Trinidad ja Tobago 94 0,470 
Uruguay 248 1,240 
 
<������� 1 800 9,000 
 
�������� 11 000 55,000 

����:���
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(Shares of US$10,000 each) 
 
 
8��������� &��@����A��������� '��>����0��
� >�������������
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Argentina 2,327 11.6361 
Brazil 2,327 11.6361 
Mexico 1,498 7.4902 
Venezuela 1,248 6.2383 
 
)�3����� 7,400 37.000 
 
Chile 690 3.45 
Colombia 690 3.45 
Peru 420 2.10 
 
)�3����� 1,800 9.00 
 
Bahamas 43 0.215 
Barbados 30 0.150 
Bolivia 187 0.935 
Costa Rica 94 0.470 
Dominican Republic 126 0.630 
 
Ecuador 126 0.630 
El Salvador 94 0.470 
Guatemala 126 0.630 
Guyana 36 0.180 
Haiti 94 0.470 
Honduras 94 0.470 
Jamaica 126 0.630 
Nicaragua 94 0.470 
Panama 94 0.470 
Paraguay 94 0.470 
Trinidad and Tobago 94 0.470 
Uruguay 248 1.240 
 
)�3����� 1,800 9.000 
 
�	�
� 11,000 55.000 
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��������������
��� 5 100 25,50 
 
 
<���������
 
Alankomaat 310 1,55 
Espanja 626 3,13 
Israel 50 0,25 
Italia 626 3,13 
Itävalta 100 0,50 
Japani 626 3,13 
Ranska 626 3,13 
Saksa 626 3,13 
Sveitsi 310 1,55 
 
<������� 3 900 19,50 
 
�
����������� 20 000 100,00 
 
1 Argentiinan ja Brasilian edustajat toteavat, että nii-

den osuuden yhtiön pääomasta tulee vastata ei vain 
niiden osakkeiden määrää pankin kokonaispää-
omasta, vaan myös säilyttää niiden osuus koko-
naismäärästä, jonka alueen kehitysmaihin kuuluvat 
jäsenmaat maksavat pankin pääomaan 

 

2 Meksikon valtuuskunta tekee yllä esitetyn osake-
merkinnän tarkoituksenaan välttää ylimerkintä, jo-
ka on estänyt Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiötä 
aloittamasta toimintaansa. Siitä huolimatta se halu-
aa kirjattavaksi Meksikon pyrkimyksen lisätä 
osuuttaan näissä monenvälisissä järjestöissä, jotta 
sen talouden ja väestön koko sekä sen tarpeet saada 
rahallista tukea kehitystyölleen ilmenevät parem-
min objektiivisten indikaattoreiden avulla.  

 

 

3 Venezuela vahvistaa päättäneensä merkitä 1248 
Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön osaketta, mi-
kä antaa sille 6,238 %:n osuuden pääomasta, jotta 
yhtiö voisi aloittaa toimintansa mahdollisimman 
pian. Venezuela kirjauttaa kuitenkin sen, että se ei 
ole luopunut pyrkimyksestään saada tulevaisuudes-
sa 

*������!�������A��
�����>� 5,100 25.50 
 
+�����8���������
 
Austria 100 0.50 
France 626 3.13 
Germany, Fed. Rep. of 626 3.13 
Israel 50 0.25 
Italy 626 3.13 
Japan 626 3.13 
Netherlands 310 1,55 
Spain 626 3.13 
Switzerland 310 1.55 
 
)�3����� 3,900 19.50 
 
��
����	�
� 20,000 100.00 
 
1 The representatives of Argentina and Brazil stated 

that their participation in the capital of the Corpora-
tion should not only match their shares in the capi-
tal of the Bank, but also maintain their relative 
shares in the total amount contributed by the re-
gional developing countries in the capital of the 
Bank.  

2 The Mexican delegation makes the subscription 
listed above in order to help eliminate the oversub-
scription that has prevented the Inter-American In-
vestment Corporation from coming into operation. 
Nevertheless, it wishes to put on record the desire 
of Mexico to achieve greater share participation in 
these multilateral organizations, to more adequately 
reflect through a system of objective indicators its 
size in terms of economy, population and require-
ments for financial support for its development 
process.  

3 Venezuela ratifies that it has decided to subscribe 
1,248 shares of the Inter-American Investment 
Corporation, which gives it a participation of 
6.238% in its capital, to enable the Corporation to 
begin operating as soon as possible. However, 
Venezuela states for the record that it has not aban-
doned its desire to achieve a greater share partici-
pation inthe future. 
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Ottaen huomioon, että yhtiön perustami-
sesta tehdyn sopimuksen (”sopimus”) II ar-
tiklan 2 kappaleen c kohdan i alakohdan 
mukaan hallintoneuvosto voi korottaa osa-
kepääomaa päätöksellä, joka tehdään kah-
den kolmasosan enemmistöllä jäsenten ää-
nimäärästä, kun tällainen korotus on tar-
peellinen osakkeiden antamiseksi, kun muut 
Latinalaisen Amerikan kehityspankin 
(”pankki”) jäsenet kuin sen perustajajäsenet 
suorittavat alkumerkinnän, edellyttäen kui-
tenkin, että korotusten yhteismäärä ei ylitä 
2000 osaketta; 

Ottaen huomioon, että hallintoneuvosto 
on käyttänyt sopimuksen II artiklan 2 kap-
paleen c kohdan i alakohdan mukaista toi-
mivaltaansa korottaen osakepääomaa osak-
keiden antamiseksi muille pankin jäsenille 
kuin sen perustajajäsenille, kun Belize,  
Suriname ja Tanska liittyivät yhtiön jäse-
niksi; 

Ottaen huomioon, että Pariisissa maalis-
kuussa 1999 pidetyissä kokouksissa hyväk-
syttiin Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön 
osakepääoman korottamista ja uusien jä-
senmaiden liittymistä koskeva sopimus 
(”Pariisin sopimus”), jossa vahvistetaan yh-
tiön osakepääoman korottamisen perusteet; 

 
Ottaen huomioon, että hallintoneuvosto 

hyväksyi 14 päivänä joulukuuta 1999 pää-
töslauselman CII/AG-5/99, jossa määrätään 
osakepääoman määrän korottamisesta 
500.000.000 Yhdysvaltain dollarilla; 

Ottaen huomioon, että kaikki muut pankin 
jäsenet kutsuttiin liittymään yhtiön jäsenik-
si, ja että Belgia, Norja, Portugali, Ruotsi ja 
Suomi, ovat hyväksyneet kutsun; 

Ottaen huomioon, että New Orleansissa 
28 päivänä maaliskuuta 2000 pidetyssä hal-
lintoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin 

"&#�-��<�-"8�&�"&2�!#<�&#�
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�
-�!+�*#"+&�8""��9�/�	��

�
�<�&4<�&#�+?�#����9-���

<�&#��!#�=�"!�"&9�#���8+-�
'+-�#"+&�

 
WHEREAS, Article II, Section 2 (c) (i) of 

the Agreement Establishing the Corporation 
(the ”Agreement”) provides that the Board 
of Governors may increase the authorized 
capital stock of the Corporation by two-
thirds of the votes of the members, when 
such increase is necessary for the purpose 
of issuing shares, at the time of initial sub-
scription, to members of the Inter-American 
Development Bank (the ”Bank”) other than 
the founding members, provided that the 
aggregate of any increases authorized does 
not exceed 2,000 shares; 

WHEREAS, the Board of Governors ex-
ercised its authority under Article II, Sec-
tion 2 (c) (i) of the Agreement by increasing 
the authorized capital stock and issuing 
shares to members of the Bank other than 
founding members, at the time of the incor-
poration of Belize, Denmark and Suriname 
as members of the Corporation; 

WHEREAS, in March 1999, at the meet-
ings held in Paris, an Agreement for the In-
crease in Capital of the Inter-American In-
vestment Corporation (the ”Paris Under-
standing”) was approved setting forth the 
foundations for an increase in the Corpora-
tion’s share capital, as well as for the incor-
poration of new member countries;  

WHEREAS, the Board of Governors ap-
proved Resolution CII/AG-5/99 on Decem-
ber 14, 1999, providing for an increase in 
the authorized capital stock in the amount 
of US$500,000,000; 

WHEREAS, all other members of the 
Bank were invited to join the Corporation 
and Belgium, Finland, Norway, Portugal 
and Sweden have accepted such invitation; 

WHEREAS, on March 28, 2000, at the 
meeting of the Board of Governors held in 
New Orleans, an Interim Agreement for the 
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yhtiön uusien jäsenmaiden ottamista koske-
va väliaikainen sopimus (”väliaikainen so-
pimus”), jossa vahvistetaan Belgian, Nor-
jan, Portugalin, Ruotsin ja Suomen osake-
määrät; 

Ottaen huomioon, että Pariisin sopimuk-
sen, väliaikaisen sopimuksen ja päätöslau-
selman CII/AG-5/99 täytäntöönpanon jäl-
keen yhtiöllä on uusi pääomarakenne, so-
pimuksen II artiklan 2 kappaleen c kohdan i 
alakohdan määräystä ei enää katsota tar-
peelliseksi, mikä edellyttää sopimuksen 
muuttamista siten, että kyseinen määräys 
poistetaan; ja 

Ottaen huomioon, että sopimuksen muut-
tamista koskevat määräykset sisältyvät sen 
VIII artiklan 1 kappaleen a kohtaan; 

Hallintoneuvosto on päättänyt seuraavaa: 
 
 

",�������������������������������������
�������������������������������������
����

 
1. Sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c 

kohdan i alakohta poistetaan. 
2. Sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c 

kohta muutetaan seuraavaan muotoon: 
”c) Hallintoneuvosto voi korottaa osake-

pääomaa päätöksellä, joka tehdään sellaisel-
la äänten enemmistöllä, joka edustaa vähin-
tään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimää-
rästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hal-
lintoneuvoston jäsenistä.” 

 
"",�2����������

 
Tämä päätöslauselma ja kaikki sen mää-

räykset tulevat voimaan sopimuksen VIII 
artiklan 1 kappaleen c kohdassa tarkoitetus-
sa, kaikille jäsenmaille osoitetussa viralli-
sessa tiedonannossa mainittuna päivänä. 

 
 
(Hyväksytty 16 päivänä maaliskuuta 

2001) 

Admission of New Member Countries into 
the Corporation (the ”Interim Agreement”) 
was approved, setting forth allocations of 
shares for Belgium, Finland, Norway, Por-
tugal and Sweden; 

WHEREAS, after implementation of the 
Paris Understanding, the Interim Agree-
ment and Resolution CII/AG-5/99 the Cor-
poration shall have a new capital structure, 
the provision in Article II, Section 2 (c) (i) 
of the Agreement is deemed to be no longer 
necessary, thus requiring the Agreement to 
be amended by deleting such provision; and 

 
WHEREAS, Article VIII, Section 1 (a) of 

the Agreement provides for the amendment 
thereof. 

The Board of Governors RESOLVES 
THAT: 

 
",������������A������0������������@�
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1. Section 2 (c) (i) of Article II is hereby 

deleted. 
2. Section 2 (c) of Article II shall be 

amended to read as follows: 
”(c) The Board of Governors may in-

crease the authorized capital stock by a ma-
jority representing at least three-fourths of 
the votes of the members, which shall in-
clude two-thirds of the Governors.” 

 
 

"",������������?��>��
 
This resolution and all the provisions 

thereof shall entry into force on the date to 
be indicated in the official communication 
to be addressed to all members, as referred 
to in Article VIII, Section 1 (c) of the 
Agreement.  

 
(Adopted March 16, 2001) 

 
 
 
 
 


