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I denna proposition föreslås att det stiftas 
en ny lag om andelslag. Genom den upphävs 
den gällande lagen om andelslag från år 
1954. 

Genom den föreslagna nya lagen om an-
delslag underlättas bildandet av andelslag 
och deras förvaltning samt främjas anskaff-
ningar av medlems- och placerarfinansiering. 
Genom förslaget strävar man också efter att 
öka andelslags formens användbarhet i ny 
andelsverksamhet. 

Syftet med propositionen är att uppdatera 
lagstiftningen om andelslagens verksamhets-
förutsättningar så att den når upp till de krav 
som en modern företagsverksamhet ställer.  

Förslaget innebär att avtalsfriheten utvid-
gas, i synnerhet vad gäller finansieringen i 
form av eget kapital. Ställningen för andels-
lagens medlemmar, ledning och placerare 
samt för borgenärerna och andra utomståen-
de förbättras genom att regleringarna förtyd-
ligas samt genom betoning av andelslagens 
informationsskyldighet på ett sätt som inte 
begränsar möjligheterna till hederlig före-
tagsverksamhet och inte heller åsamkar an-
delslagen betydande tilläggskostnader. De 
föreslagna ändringarna försämrar inte andels-
lagens medlemmars, borgenärers eller övriga 
utomståendes ställning. 

I den nya lagen bibehålls andelslagens vik-
tigaste kännetecken oförändrade. Till dem 
hör t.ex. andelslagets syfte att främja med-
lemmarnas ekonomi och näringsutövning, 
medlemmarnas rätt att använda andelslagets 
tjänster, medlemmarnas begränsade ansvar, 
presumtionsbestämmelserna om variationer i 
medlemsunderlaget och andelskapitalet, 
principen en medlem — en röst samt an-
vändningen av överskott och delning av be-
hållningen då andelslaget upplöses. 

Bestämmelsen om ett andelslags huvudsak-
liga syfte föreslås bli lindrad på så sätt att 
andelslaget också kan ha ett i huvudsak ide-
ellt syfte. Ändringen innebär att flera andels-

lag t.ex. genom ett gemensamt andelslag kan 
främja ett ideellt syfte som har samband med 
deras verksamhet. Bestämmelserna om för-
verkligandet av ett andelslags syfte föreslås 
bli på så sätt förtydligade att andelslaget kan 
erbjuda medlemstjänster också via en dotter-
sammanslutning eller på något annat sätt, 
vilket motsvarar gällande praxis i större an-
delslag. 

I överensstämmelse med den gällande la-
gen om andelslag föreslås att endast med-
lemmarna har rösträtt vid andelsstämman 
samt rätt att utnyttja andelslagets tjänster. 
Dessa rättigheter kan fortfarande inte sam-
mankopplas med tilläggsandelar eller med 
placeringsandelar. Den som vill bli medlem 
förutsätts fortfarande ta en eller flera andelar 
och för varje andel betala en insats till an-
delslaget. Liksom enligt den gällande lagen 
är utgångspunkten enligt förslaget den att 
överskott får delas ut endast om stadgarna 
tillåter det. Behållningen i ett andelslag som 
upplöses skall i allmänhet delas mellan med-
lemmarna i förhållande till deras antal. I 
överensstämmelse med den gällande lagen 
föreslås att medlemskapet inte kan överföras. 
En andel kan däremot överföras med andels-
lagets samtycke. 

Enligt förslaget skall principen en medlem 
— en röst fortfarande vara utgångspunkten 
för beslutsfattandet. I syfte att underlätta bil-
dandet och finansieringen av andelslag före-
slås emellertid att bestämmelser om med-
lemmarnas olika stora röstetal kan tas in i 
stadgarna också för andelslag vars medlem-
mar till övervägande del är personmedlem-
mar. I ett sådant andelslag en medlem enligt 
förslaget har ett röstetal som är högst tio 
gånger större än en annan medlems röstetal. I 
syfte att understryka principen en medlem — 
en röst samt i syfte att trygga beslutsfattan-
dets kontinuitet och medlemmarnas rättighe-
ter föreslås att endast en enhällig andels-
stämma kan besluta införa ett annorlunda 
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röstetalssystem efter att andelslaget har bil-
dats.  

I syfte att underlätta bildandet av andelsla-
get samt andelslagets verksamhet föreslås att 
antalet stiftare och medlemmar sänks till tre 
också i andelslag där personmedlemmarna är 
i majoritet. Dessutom föreslås att insatsen får 
betalas med apportegendom. Bildandet av 
andelslag underlättas också av de presum-
tionsbestämmelser som föreslås om andels-
stämman samt om förvaltningen och revisio-
nen av andelslag, eftersom de minskar speci-
ellt mindre andelslags behov av stadgar. 
Andra bestämmelser som underlättar bildan-
det är de som gäller uppbörd och kvittning av 
insatser samt ansvarsförhållandena i det ske-
de då andelslaget bildas, 

Medlemmarnas ställning förtydligas och 
deras rättsskydd förbättras genom bestäm-
melserna om avgång och uteslutning samt 
om andelslagets informationsskyldighet och 
andelsstämmans beslutsfattande. Det blir lät-
tare för medlemmarna att delta i andels-
stämman då de enligt förslaget alltid har rätt 
att anlita biträde och i regel också ombud. 
För att underlätta deltagandet i stämman kan 
andelslaget också tillåta deltagande med nå-
got tekniskt hjälpmedel. Medlemmarnas möj-
ligheter att påverka stämmans beslutsfattande 
förbättras t.ex. så att andelslagets och dess 
lednings skyldighet att informera om de 
ärenden som skall behandlas på stämman ut-
ökas, både före stämman och medan den på-
går. Rättsskyddet för en medlem som befin-
ner sig i minoritet förbättras också genom att 
de bestämmelser förtydligas som gäller extra 
avgångsrätt och rätt att få tillbaka insatsen. 

Ordnandet av andelsstämma underlättas så 
att andelsstämman kan besluta om alla de på 
den ankommande ärendena vid ett samman-
träde, om inte något annat bestäms i stadgar-
na. Enligt den gällande lagen skall beslut om 
stadgeändringar och vissa andra ärenden fat-
tas vid två stämmor. Enligt förslaget kan 
medlemmarna om de är eniga också utan nå-
gon formell stämma besluta om ärenden som 
ankommer på andelsstämman. 

De på andelsstämmans beslut tillämpliga 
majoritetskraven förtydligas och förenhetli-
gas med beaktande av andelslagspraxis samt 
beslut om nya arrangemang som föreslås bli 
tillåtna. I syfte att förenhetliga regleringen 

föreslås också att de särskilda beslutskraven 
lindras i sådana fall då det i andelslaget också 
med stöd av den gällande lagen är möjligt att 
med lindrigare beslutskrav vidta någon annan 
åtgärd som påverkar medlemmens ställning 
på motsvarande sätt som en strängare regle-
rad stadgeändring. 

I syfte att effektivera andelslagens förvalt-
ning föreslås motsvarande bestämmelser om 
styrelsens, förvaltningsrådets och verkstäl-
lande direktörens ställning som de som gäller 
för aktiebolagens ledning. Enligt förslaget 
kan ett andelslags förvaltningsråd fortfarande 
ha en mera omfattande behörighet än ett ak-
tiebolags förvaltningsråd. I syfte att minsta 
förvaltningskostnaderna föreslås att kravet på 
flera revisorer slopas också för andelslagens 
vidkommande.  

Anskaffningen av finansiering i form av 
andelskapital skall enligt förslaget underlät-
tas på så sätt att i stadgarna kan bestämmas 
t.ex. om betalning av ränta på en före detta 
medlems insats för tiden mellan medlemska-
pets upphörande och insatsens återbetalning, 
om snabb återbetalning av insatsen, om upp-
skjuten återbetalning samt om efterhandså-
terbetalning. Andra bestämmelser som un-
derlättar anskaffningen av andelskapital är de 
som gäller fondförhöjning av insatsen samt 
inlösning av andelar i enlighet med andelsla-
gets beslut eller stadgar. 

Anskaffningen av tilläggsandelskapital un-
derlättas genom att bestämmelserna om så-
dan finansiering i större utsträckning är dis-
positiva. Enligt förslaget kan i stadgarna fria-
re än förr bestämmas t.ex. om utdelning av 
överskott på tilläggsandelar, om rätt till be-
hållningen i ett andelslag som upplöses samt 
om tidpunkten för återbetalning av tilläggsin-
satser. 

Dessutom underlättas andelslagens an-
skaffning av eget kapital genom att ett an-
delslag kan skaffa finansiering i eget kapital 
på motsvarande sätt som ett aktiebolag. En-
ligt förslaget kan ett andelslag skaffa finansi-
ering genom andelar och tilläggsandelar och 
dessutom genom placeringsandelar och kapi-
tallån som motsvarar ett aktiebolags prefe-
rensaktier och kapitallån. 

Regleringen av fusionsförfarandet föreslås 
bli förenhetligad med bestämmelserna om 
aktiebolags fusion. Förenhetligandet gäller i 
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synnerhet borgenärsskyddet. Enligt förslaget 
har en medlem som motsätter sig en fusion 
fortfarande direkt med stöd av lagen rätt en-
dast till återbetalning av insatsen. Enligt för-
slaget kan ett andelslag också, på motsvaran-
de sätt som ett aktiebolag, delas upp i flera 
andelslag. Bestämmelserna om ombildning 
av ett andelslag till ett aktiebolag föreslås bli 
så ändrade att genomförandet av ändringen 
från medlemmarnas och borgenärernas syn-
punkt motsvarar fusion och delning. Samti-
digt förtydligas det majoritetskrav som skall 
tillämpas på beslut om ändring av samman-
slutningsformen, i överensstämmelse med 
andelslagspraxis. 

Skyddet för ett andelslags borgenärer och 
andra utomstående förbättras genom bok-
slutskrav som innebär att det blir lättare att 
jämföra andelslags och aktiebolags bokslut 
med varandra. I förslaget beaktas bl.a. vissa 
särdrag i samband med variationer i andels-
kapitalet. Borgenärsskyddet förbättras också 

genom de förslag som innebär att bestäm-
melserna om andelslagens medelsutdelning 
förtydligas och förenhetligas. Som exempel 
kan nämnas att begreppet utdelningsbart 
överskott föreslås bli definierat på motsva-
rande sätt som aktiebolags utdelningsbara 
vinstmedel. 

Bestämmelserna om andelslagets lednings, 
revisorers och medlemmars skadeståndsan-
svar och straffrättliga ansvar föreslås bli ut-
formade med motsvarande bestämmelser för 
aktiebolag som förebild. 

I propositionen ingår dessutom förslag till 
lag om verkställighet av lagen om andelslag 
och förslag till ändring av handelsregisterla-
gen, företags- och organisationsdatalagen, 
firmalagen, företagsinteckningslagen, lagen 
om aktiebolag och lagen om om övervakning 
av förvaltningen av konkursbon. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft så snart som möjligt efter att de 
har antagits och stadfästs. 

————— 
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Antalet andelslag har från ca 10 000 i mit-
ten av 1970-talet minskat till ca 3 500 år 
1981. I slutet av 1980-talet fanns det ca 2 000 
andelslag. Efter mitten av 1990-talet har någ-
ra hundra nya andelslag bildats per år. I siff-
rorna ingår inte andelsbanker och bostadsan-
delslag. I handelsregistret fanns 31.12.2000 
sammanlagt 2 995 andelslag, av vilka 
286 var andelsbanker och 130 bostadsandels-
lag. Samtidigt har antalet aktiebolag fler-
dubblats och överstiger numera 223 000, 
medan antalet bostadsaktiebolag har stigit till 
över 70 000. Antalet personbolag har under 
en längre tid hållit sig kring 65 000 medan 
antalet registrerade affärsidkare och yrkesut-
övare uppgår till ca 120 000. Enligt beskatt-
ningsuppgifterna finns det ca 1 600 verk-
samma andelslag, ca 127 000 aktiebolag, ca 
43 000 registrerade och oregistrerade per-
sonbolag samt ca 112 000 affärsidkare och 
yrkesutövare (skatteåret 1997). Med beak-
tande av omsättningen finns det ca 900 verk-
samma andelslag, 87 000 aktiebolag, 36 000 
personbolag samt 97 000 affärsidkare och 
yrkesutövare. Den på omsättningen baserade 
statistiken upptar bl.a. inte ca 600 banker i 
andelslagsform och försäkringsföretag. 

Andelslagens samhällsekonomiska bety-
delse varierar kraftigt från en bransch till en 
annan. Av tradition har andelsrörelsen en stor 
betydelse inom jordbruk, skogsbruk och vilt-
hushållning, el-, gas- och vattenförsörjning, 
parti- och minuthandel samt inom finansie-
ringsbranschen. Av nyandelslagen är merpar-
ten arbets-, service- och expertandelslag. 
Också andelslag som tillhandahåller mark-
nadsförings-, social- och välfärdstjänster ut-
gör en viktig del av de nya andelslagen. Inom 
jord- och skogsbruket förekommer inte ny-

andelslag i någon större utsträckning.  
Andelslagens betydelse inom de olika 

branscherna varierar: i fråga om personal och 
omsättning ligger jordbruket, skogsbruket 
och vilthushållningen betydligt över medelta-
let för samtliga branscher, medan det bland 
el-, gas- och vattenandelslagen och nyandels-
lagen finns en hel del småföretag i form av 
andelslag. En granskning av situationen ut-
gående från samtliga branscher ger vid han-
den att andelslagen i genomsnitt är större än 
aktiebolagen, både vad gäller omsättningen 
och vad gäller personalen. Andelsrörelsen 
har också en stor synlighet i vardagslivet. År 
2000 hade S-gruppen, Tradeka och Elanto en 
sammanlagt marknadsandel på 41 % av mi-
nuthandeln (Kehittyvä kauppa, Nielsen, Päi-
vittäistavarakauppa ry). En betydande mark-
nadsandel har också andelsbankerna (33 %) 
och andelslaget Metsäliitto (33 %). Enligt In-
ternationella kooperativa alliansens (ICA) 
statistik uppgick Finlands konsument- och 
producentandelslags sammanlagda omsätt-
ning till ca 122 miljarder mark år 2000. Där-
av utgjorde de Pellervo-anslutna företagens 
andel ca 81 miljarder mark. De av Statistik-
centralen statistikförda 960 andelslagens an-
del av samtliga företags omsättning uppgick 
år 1996 till ca 3,3 % eller 35 miljarder mark 
(Osuustoiminta 6/97 s. 16). 

Med sina drygt 2,9 miljoner medlemmar är 
andelslagen en viktig samhällelig faktor i 
vårt land. Det är emellertid svårt att uppskat-
ta hur många som har flera medlemskap. Den 
Pellervo-anslutna andelsrörelsen har ca 
1,6 miljoner medlemmar, varav något över 
930 000 är medlemmar i någon andelsbank 
och ca 127 000 är medlemmar i andelslaget 
Metsäliitto.  S-gruppen har ca 840 000 med-
lemmar, Elanto och Tradeka ca 500 000 
medlemmar och nyandelslagen uppskatt-



 ��������		��
��  
� �
    

 

9

ningsvis 15 000 medlemmar. Tradeka och 
Elanto har dessutom ca 800 000 stamkunder 
som erbjuds samma förmåner som medlem-
marna. 

Andelslagen sysselsätter ca 77 400 perso-
ner. De Pellervo-anslutna företagen har ca 
49 670 anställda. I siffran ingår också de som 
är anställda hos andelslagens koncernbolag. 
Nyandelslagen erbjuder uppenbarligen när-
mast sina medlemmar heltidssysselsättning. 
Enligt Internationella kooperativa alliansens 
(ICA) uppskattning uppkommer nya arbets-
tillfällen framförallt i de nya andelslag som 
bildas inom servicebranschen. 
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Den gällande lagen om andelslag är från år 
1954 (247/1954), nedan ALL. I den har un-
der årens lopp gjorts ett flertal ändringar, 
men lagens grundstruktur är den ursprungli-
ga. Redan under ett par årtionden har behovet 
av en totalrevidering diskuterats, men en så-
dan har inte ansetts vara särskilt brådskande. 
På grund av de stora förändringar som skett i 
andelslagens verksamhetsmiljö och i andels-
lagens verksamhetsformer samt till följd av 
de stora ändringar som år 1997 gjordes i la-
gen om aktiebolag (734/1978) nedan ABL är 
det emellertid nu aktuellt att genomföra en 
totalrevidering av lagen om andelslag. 

Under 1980-talet har andelslagens förut-
sättningar att skaffa eget kapital förbättrats 
genom två partiella revideringar av ALL. År 
1981 fogades till lagen bestämmelser om 
tilläggsandelar samt ändrades bestämmelser-
na om reservfond och användning av över-
skott. År 1989 kompletterades lagen med be-
stämmelser om placeringsandelar, som när-
mast motsvarar aktiebolags preferensaktier 
utan rösträtt och som kan förvärvas också av 
andra än medlemmar. I samband med den 
sistnämnda ändringen fogades till lagen be-
stämmelser om ombildning av andelslag till 
aktiebolag. 

Systemet med tilläggsinsatser kan enligt 
stadgarna tas i bruk i ca 700 andelslag, av 

vilka ca 280 är andelsbanker. I praktiken till-
lämpas tilläggsinsatser veterligen närmast i 
andelsbanker, i andelslaget Metsäliitto och i 
en andelsaffär. Placeringsandelar förekom-
mer endast i fem andelslag och de har i dessa 
använts närmast som fusionsvederlag. Det 
har inte uppkommit någon marknad för pla-
ceringsandelar och veterligen vill man frångå 
åtminstone förfarandet att ge placeringsande-
lar som fusionsvederlag. Efter ändringen av 
reservfondsbestämmelserna har reservfonder 
i praktiken avsatts endast i sådana större an-
delslag med stort medlemsunderlag vilkas 
verksamhet inte inskränker sig enbart till 
medlemmarna. 

De ändringar som gjordes i ALL under 
1990-talet hade samband med förenhetligan-
det av bokförings- och revisionslagstiftning-
en och med justeringen av förutsättningarna 
för sparkasseverksamhet samt med den änd-
ring av ABL som trädde i kraft år 1997. 

På registreringen av andelslag tillämpas 
handelsregisterlagen (129/1979), på bokfö-
ring och bokslut tillämpas bokföringslagen 
(1336/1997) och på revisionen av andelslag 
tillämpas revisionslagen (936/1994). På an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform tillämpas dessutom andelsbanksla-
gen (1271/1990) och kreditinstitutslagen 
(1607/1993). 

Modellstadgarna har en stor betydelse för 
andelslagen. Bl.a. Sällskapet Pellervo rf, An-
delsbankscentralen-ABC andelslag samt 
Centrallaget för Handelslagen i Finland har 
av tradition gjort upp modellstadgar. Dessa 
används veterligen i över hälften av de verk-
samma andelslagen. Modellstadgar har upp-
gjorts bl.a. för handelslag, andelsbanker, an-
delsmejerier, vatten- och maskinandelslag 
samt för nyandelslag. Modellstadgarna kan 
inte förhandsgranskas på ett för myndighe-
terna bindande sätt. I allmänhet försöker man 
emellertid få dem inofficiellt förhandsgod-
kända av företrädare för registermyndighe-
ten. 

Innehållet i gällande ALL, andelslagspraxis 
samt beskattningen av andelslag och med-
lemmar har i detalj utretts i justitieministeri-
ets 15.6.1999 daterade förslag till revidering 
av lagen om andelslag (OKL-ehdotus 1999 
www.om.fi, vireillä/yhtiöoikeus/osuuskunta-
lakiuudistus). 
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I relation till befolkningen har kooperatio-
nen nått sin största utbredning i Kanada och 
USA, där över 60 % av befolkningen är med-
lemmar. Därefter följer Japan med 45 % och 
Finland med 44 %. Det numerärt sett största 
antalet medlemmar har kooperationen i ut-
vecklingsländerna. I Indien är 175 miljoner 
och i Kina 160 människor kooperativt orga-
niserade. De konsumentkooperativa företa-
gens omsättning i förhållande till befolkning-
en är störst i Schweiz, medan Danmark är det 
ledande landet vad gäller producentkoopera-
tiva företag. I båda statistikerna kommer Fin-
land på andra plats. Andelslagens sysselsät-
tande effekt i relation till befolkningen är 
störst i Vitryssland (1,4 %). Också i denna 
statistik kommer Finland på andra plats. 

Inom Europeiska unionen är kooperationen 
starkast inom jordbruksektorn. Över 50 % av 
områdets jordbruksprodukter förädlas koope-
rativt. Konsumentkooperativens andel av de-
taljhandeln är ca 5 %. I Frankrike, Tyskland, 
Belgien och Holland har de små konsument-
kooperativen försvunnit nästan helt. I de 
nämnda länderna finns å andra sidan enskilda 
stora kooperativa detaljhandelsföretag. I 
Spanien och Italien har kooperationen en 
stark ställning. Inom Europeiska unionen har 
de kooperativa bankerna en marknadsandel 
på ca 20 %. Arbetskooperativen är framför-
allt ett italienskt och spanskt fenomen. Bo-
stadskooperativen är däremot ett nordiskt fe-
nomen – denna sektor spelar en viktig roll i 
Sverige, Norge och Danmark. Inom Europe-
iska unionen finns det uppskattningsvis 
96 000 kooperativ som har över 155 miljoner 
medlemmar och 2,6 miljoner anställda. 

Kooperativens ställning i olika länder upp-
visar sina egna särdrag. Eftersom det i  
Nordamerika i stor utsträckning är den priva-
ta sektorn som svarar för uppbyggnaden av 
infrastrukturen och finns det där ett stort an-
tal kooperativa el- och vattenföretag. T.ex. i 
Frankrike hänförs kooperativen till den tredje 
sektorn, tillsammans med de ideella medbor-
garorganisationerna. Även i EU-lagstift-
ningen hänförs kooperativen till den social-
ekonomiska sektorn, tillsammans med före-
ningar och andra medborgarorganisationer. 

T.ex. i Tyskland och Storbritannien betraktas 
kooperativen av tradition som marknadseko-
nomiska företag. Kooperationens oberoende 
av staten accentueras i dessa länder, där syf-
tet med kooperationen i första hand anses 
vara att tillgodose medlemmarnas ekonomis-
ka intressen. I Finland står kooperationen 
nära den anglosaxiska traditionen. 

Lagstiftningen om kooperativa föreningar 
och företag varierar en hel del från land till 
land. I flera länder uppfattas ett kooperativ 
som en bolagsform med egen lagstiftning. 
Andra länder saknar särskild lagstiftning om 
kooperativ, vilket innebär att på dessa tilläm-
pas lagstiftning om andra bolagsformer eller 
andra nationella arrangemang. Lagstiftningen 
om nationella kooperativ har inte harmonise-
rats på EU-nivån. 

Den kooperativa rörelsen har på senaste tid 
i flera länder ställts inför likartade problem. I 
flera europeiska länder har lagstiftningen un-
der 1990-talet ändrats i syfte att förbättra de 
kooperativa företagens konkurrensmöjlighe-
ter på den internationella marknaden. Fram-
förallt har man försökt förbättra deras möj-
ligheter att skaffa riskkapital. Ändringarna 
har inneburit att regleringarna fått en mera 
dispositiv karaktär. Samtidigt har den koope-
rativa rörelsens centrala princip en medlem - 
en röst delvis fått träda tillbaka. En annan 
viktig reform har t.ex. i Spanien och Italien 
varit att särskilda lagar har stiftats för arbets-
kooperativ och sociala kooperativ. 

Till den år 1895 grundade Internationella 
kooperativa alliansen (ICA) hör nationella 
och internationella kooperativa organisatio-
ner inom en mängd olika branscher, bl.a. 
jordbruks-, finansierings-, energi-, försäk-
rings-, fiske-, bostadsproduktion-, turism- 
och konsumentkooperativ. ICA:s mer än 230 
medlemsorganisationer i ca 100 länder repre-
senterar över 730 miljoner personmedlem-
mar. ICA har som mål att bl.a. främja och 
skydda kooperativa värden och principer. 
Åren 1937 och 1966 har ICA publicerat pro-
klamationer om  kooperationens principer. 
Senast år 1995 godkändes förklaringen av 
den kooperativa identiteten. Proklamationer-
na har påverkat lagstiftningen om koopera-
tionen i olika länder. 

Enligt förklaringen är en kooperativ före-
ning en fristående sammanslutning av perso-



 ��������		��
��  
� �
    

 

11

ner som frivilligt samverkar för att tillgodose 
sina gemensamma ekonomiska, sociala och 
kulturella behov och önskemål genom ett 
samägt och demokratiskt styrt företag. För-
klaringen fastställer sju principer: frivilligt 
och öppet medlemskap, demokratisk med-
lemskontroll, medlemmarnas ekonomiska 
deltagande, självständighet och oberoende, 
utbildning, praktik och information, samarbe-
te mellan kooperativa föreningar samt sam-
hällssyn. 

Inom Europeiska unionen utarbetas ett för-
slag till förordning om en europeisk koopera-
tiv föreningsform (Proposal for a Council 
Regulation (EEC) on the Statute for a Euro-
pean co-operative society, Com (91) 273 fi-
nal). Avsikten är att för EU-området skapa en 
övernationell kooperativ föreningsform och 
samtidigt avveckla de legislativa hindren och 
begränsningarna för övernationella koopera-
tiva föreningar och företag inom EU-
området. I den föreslagna formen kommer 
förordningen att fungera som en ramlag, vil-
ket innebär att på en europeisk kooperativ fö-
rening huvudsakligen skall tillämpas den på 
hemorten i medlemsstaten gällande lagstift-
ningen. Den nationella lagstiftningen om ko-
operation har inte harmoniserats i något av-
seende. Förslaget gäller inte beskattningen. 
Våren 2001 beslöts det att behandlingen av 
det ändrade förordningsförslaget skulle fort-
sättas i en av rådet tillsatt arbetsgrupp, efter 
en paus på ca fem år. Avsikten är att vid be-
redningen av förordningen om en europeiska 
kooperativ föreningsform utnyttja vissa lös-
ningar som avtalats i fråga om den förord-
ning om en europeisk bolagsform som för 
närvarande behandlas.  

I övriga länder gällande lagstiftning och 
praxis i fråga om kooperativa föreningar och 
företag utreds i detalj i 1999 års ALL-förslag. 

 
�0�0� ;������������5�6���

Den gällande lagen om andelslag har i 
praktiken visat sig fungera relativt bra. Den 
allmänna samhällsutvecklingen har emeller-
tid i förening med den utveckling som asso-
ciationslagstiftningen undergått lett till att la-
gen inte längre uppfyller alla de krav som 
ställs på den. 

Ett problem när det gäller kooperativ före-

tagsverksamhet anses vara tillgången på fi-
nansiering i form av eget kapital samt kapita-
lets beständighet. Problemet beror delvis på 
att det finns vissa brister i gällande ALL. 
Den gällande lagens indispositiva bestäm-
melser om villkoren för andelar, tilläggs-
andelar och placeringsandelar begränsar i 
onödan andelslagens möjligheter att skaffa 
finansiering i form av eget kapital. Å andra 
sidan begränsas andelslagens kapitalanskaff-
ning i viss mån också av att bestämmelserna 
och stadgepraxis är oklara, t.ex. vad gäller de 
rättigheter som tilläggsandelar medför i an-
delslaget. Andelslagens anskaffning av fi-
nansiering samt deras verksamhet försvåras 
till en del också av att regleringen av medels-
användningen, t.ex. definitionen av utdel-
ningsbart överskott, inte i alla avseenden 
motsvarar associations- och bokföringslag-
stiftningens utveckling. Det har också ansetts 
vara en brist att det i den gällande lagen inte 
finns bestämmelser vare sig om kapitallån el-
ler om delning av andelslag. 

Bildandet av andelslag samt andelslagens 
verksamhet försvåras av att bestämmelserna 
inte stämmer överens med de i ett senare 
skede av associationslagstiftningens utveck-
ling stiftade bestämmelserna om bildande av 
andelslag samt om andelsstämman och an-
delslagets förvaltning, såsom bestämmelser-
na om vem som ansvarar för åtgärder som 
vidtas för ett andelslag som skall bildas. I 
ALL saknas också bestämmelser om möjlig-
heten att betala insatser med apportegendom. 
Onödiga kostnader förorsakas av t.ex. av de 
gällande bestämmelserna om flera revisorer 
och av den bristfälliga regleringen av verk-
ställande direktörens ställning. 

Andelslagen åsamkas onödiga initial- och 
förvaltningskostnader också på grund av att 
de sakkunniga som tillhandahåller företag 
administrativa tjänster i allmänhet inte är lika 
väl förtrogna med lagstiftningen om andels-
lag som med ABL, som tillämpas på merpar-
ten av alla företag i sammanslutningsform. 
Bestämmelserna om andelsstämman och om 
medlemmarnas övriga beslutsfattande samt 
om ett andelslags förvaltning, representation, 
bokslut, revision och medelsutdelning och li-
kaså bestämmelserna om ändring av ett an-
delslags företagsstruktur och upplösning 
samt om medlemmarnas, ledningens och re-
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visorernas ansvar skiljer sig till stor del i 
onödan från bestämmelserna i ABL, som har 
stiftats senare. Till dessa delar kan de på an-
delslag tillämpliga bestämmelserna uppdate-
ras, förtydligas och förenhetligas med ABL, 
så att särdragen i andelslagens verksamhet 
ända bibehålls. 

Vissa stora andelslag och ekonomiska fö-
reningar med omfattande medlemsunderlag 
har ändrat sin företagsform eller undersökt 
möjligheterna till en sådan ändring. Det har 
härvid visat sig att det som i gällande ALL 
bestäms om medlemsantagning och överfö-
ring av insatser i onödan försvårar offentlig 
handel med andelsbevis. Gällande ALL anses 
också försvåra ombildande av ekonomiska 
föreningar till andelslag i sådana fall då prin-
cipen en medlem — en röst inte har följts i 
föreningen. 
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Syftet med propositionen är att bringa an-
delslagens på lagstiftningen baserade verk-
samhetsförutsättningar i överensstämmelse 
med de krav som en modern företagsverk-
samhet ställer. Förslaget skall underlätta bil-
dandet av andelslag och andelslagens för-
valtning samt främja anskaffningen av med-
lems- och placerarfinansiering. Syftet med 
förslaget är vidare att förbättra ställningen för 
andelslagets medlemmar. Det skall också i 
tillräcklig utsträckning trygga andelslagets 
borgenärers och övriga intressegruppers rät-
tigheter.  

Lagstiftningen om andelslag reglerar verk-
samhetsförutsättningarna för kooperativa fö-
retag. Genom de föreslagna bestämmelserna 
är det möjligt att påverka verksamhetsförut-
sättningarna för rent inhemska företag samt 
även att påverka beslut som fattas av interna-
tionella företag. I flera utredningar har med 
tanke småföretagsaspekten och på förutsätt-
ningarna att locka placeringar påpekats vik-
ten av att associationslagstiftningen är tydlig 
och fungerande. I samband med att den gäl-
lande lagen stiftades kunde man inte förutse 

de krav som andelslagens allt internationella-
re verksamhetsmiljö ställer. I den gällande 
lagen har också småandelslagens intressen i 
viss mån förbisetts. 

En tydligare utformad lag om andelslag 
som är bättre anpassad till den övriga associ-
ationslagstiftningen gör det lättare att notera 
de verkliga skillnaderna mellan de olika 
sammanslutningsformer som tillämpas inom 
företagsverksamheten. Lagstiftningen får inte 
skapa orealistiska förväntningar, vilket bl.a. 
förutsätter att i praktiken dåligt fungerande 
bestämmelser måste rensas ut. En tydligare 
utformad lag om andelslag kan också främja 
anpassningen mellan associations- och skat-
telagstiftningen samt bekämpningen av eko-
nomiska brott. 

Förslaget innebär inte att andelslagens vik-
tigaste kännetecken ändras. De viktigaste 
kännetecknen är främjande av medlemmar-
nas ekonomi eller näringsutövning, med-
lemmarnas rätt att utnyttja andelslagets tjäns-
ter, medlemmarnas begränsade ansvar samt 
presumtionsbestämmelserna om att med-
lemsunderlaget och andelskapitalet kan vari-
era, principen en medlem — en röst, använd-
ningen av överskott samt skifte av ett upplöst 
andelslags tillgångar. Den omständigheten att 
bestämmelserna om antalet medlemmar och 
om medlemmarnas röstetal samt om andels-
lagets övriga interna förhållanden i större ut-
sträckning blir dispositiva hindrar inte att an-
delslagen fortsätter som förr. 
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�������������������������� De i den gäl-
lande lagen om andelslag föreslagna änd-
ringarna föreslås bli genomförda så att en 
helt ny lag om andelslag stiftas. Endast på 
detta sätt är det möjligt att i tillräcklig ut-
sträckning beakta de uppställda målen, dvs. 
att förtydliga bestämmelserna och ge dem en 
konsekventare utformning samt att förbättra 
associationslagstiftningens överskådlighet.  

Oavsett att andelslagsformen har en hel del 
gemensamma drag med aktiebolagsformen är 
det alltjämt ändamålsenligt att de båda sam-
manslutningsformerna regleras i skilda lagar. 
När det gäller de olika sammanslutningsfor-
mernas särdrag är skillnaderna i kapitalets 
beständighet, syftet med respektive samman-
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slutningsform samt bestämmelserna om 
ägarnas röstetal och ekonomiska rättigheter 
så stora i andelslag och aktiebolag att det åt-
minstone inte i detta skede är ändamålsenligt 
att stifta en gemensam lag för de båda sam-
manslutningsformerna. 
������� ��� ������� ��� �!�����	�
�����	�

���  ��	����������� Enligt förslaget ändras 
strukturen i lagen om andelslag så att efter 
bestämmelserna om lagens tillämpningsom-
råde och bildande av andelslag följer be-
stämmelser om de i alla andelslag ständigt 
aktuella frågorna om medlemskap, medlem-
marnas beslutsfattande, andelslagets ledning, 
bokslut, revision, utdelning av överskott samt 
överhuvudtaget om användningen av andels-
lagets medel. 

Efter de allmänna bestämmelserna om bil-
dande av andelslag och om andelslagets 
verksamhet följer bestämmelser om finansie-
ring av andelslag. Dessa bestämmelser gäller 
andelar, insatser och återbetalning av insatser 
samt tilläggsandelar, placeringsandelar, kapi-
tallån, extra avgifter och tillskottsplikt. I slu-
tet av den nya lagen finns specialbestämmel-
ser om sparkasseverksamhet, eftersom dessa 
bestämmelser kan tillämpas endast på han-
delslag som uppfyller särskilda krav. 

I slutet av den nya lagen finns det också 
bestämmelser om ändring av företagsstruktu-
ren, om fusion och delning av andelslag, om 
ombildning av andelslag till aktiebolag samt 
om upplösning och avregistrering av andels-
lag. 

I slutet av den nya lagen finns det vidare 
bestämmelser om skadeståndsansvar och 
straffrättsligt ansvar samt bestämmelser om 
forum, delgivning och skiljeförfarande. 

Bestämmelserna har sammanställts till ka-
pitel huvudsakligen enligt samma principer 
som i ABL, t.ex. så att bestämmelserna i gäl-
lande ALL 12 och 17 kap. om skadestånds-
ansvar har tagits in i den nya lagens 21 kap. 
Också kapitlens paragrafindelning är i hu-
vudsak densamma som i ABL. I syfte att för-
bättra lagens användbarhet har emellertid 
vissa avvikelser gjorts från strukturen i ABL. 
T.ex. alla bestämmelser om ordnande av an-
delsstämma, om majoritetskrav och om med-
lemmarnas extra avgångs- och återbetal-
ningsrätt har sammanställts i fyra kapitel. 

Lagens överskådlighet har förbättrats också 

genom att till kapitlen har fogats mellanru-
briker och paragrafrubriker samt genom att 
allmänt tillämpliga huvudregler och undan-
tagsfall har tagits in i skilda paragrafer. För 
förbättrande av läsbarheten har bestämmel-
sernas ordalydelse setts över också till den 
del som syftet är att bestämmelserna till sitt 
innehåll motsvarar den gällande lagen eller 
ABL. 

Den gällande lagens struktur och en del av 
dess enskilda bestämmelser avspeglar främst 
de största andelslagens behov samt andelsla-
gens allmänna praxis. Förtydligandet av be-
stämmelserna och förenhetligandet med mot-
svarande regleringar som tillämpas på aktie-
bolag samt betonandet av bestämmelsernas 
dispositiva karaktär kommer i viss mån att 
minska andelslagens administrativa kostna-
der och göra det lättare att bilda små andels-
lag. 

Efter revideringen kan andelslagens med-
lemmar och ledning samt bokförare, reviso-
rer, jurister och andra som tillhandahåller 
administrativa tjänster av olika slag, och 
även andelslagens referensgrupper lättare 
bilda sig en uppfattning om den nya lagstift-
ningens innehåll, då de kan stödja sig också 
på den omfattande rättspraxis och litteratur 
som finns om aktiebolag. 

En utgångspunkt för beredningen av för-
slaget har varit balansera textmängden mot 
överskådligheten. En lagtext med kortfattade 
och generella bestämmelser kan verka över-
skådlig men i enskilda tolkningssituationer 
visa sig vara otillräcklig t.ex. för dem som 
arbetar inom ett andelslag eller har affärer 
med ett sådant. Antalet bestämmelser har i 
själva verket ingen betydelse för lagens över-
skådlighet. Av större betydelse i detta avse-
ende är den mängd bestämmelser som stän-
digt och dagligen blir tillämpade samt ut-
formningen av bestämmelserna. 

Reformer som efter förenhetligandet av den 
associationsrättsliga lagstiftningen aktualise-
ras i fråga om andra sammanslutningsformer 
kan lättare genomföras också vad gäller den 
nya lagen om andelslag. T.ex. de förbättring-
ar som görs i ABL som ett resultat av den be-
redning som för närvarande pågår i justitie-
ministeriet kan således vid behov genomfö-
ras också för andelslagens vidkommande. 
Totalrevideringen av ABL kommer emeller-



 ��������		��
��  
� �
    

 

14

tid att ta flera år i anspråk, vilket innebär att 
det redan nu är motiverat att modernisera 
ALL och förenhetliga den med ABL. 
"��
���
	
�������
���
	
��� ��	��������� 

Andelslagens verksamhetsförutsättningar fö-
reslås bli förbättrade genom att de indisposi-
tiva bestämmelserna blir färre samtidigt som 
de dispositiva bestämmelsernas får en större 
betydelse. På detta sätt är det möjligt att i nå-
gon mån minska kostnaderna för bildande 
och administrering av andelslag. Genom att 
lägga större vikt vid de dispositiva bestäm-
melserna är det också möjligt att avveckla de 
av den gällande lagen följande hindren för 
anskaffning av finansiering i form av eget 
kapital. Den omständigheten att andelslagens 
behov kan vara synnerligen varierande talar 
för bestämmelser av dispositiv karaktär. Det 
som lämpar sig för ett konsumentandelslag 
med stort medlemsunderlag behöver inte 
nödvändigtvis lämpa sig för ett producentan-
delslag med ett fåtal medlemmar. Också 
medlemmarnas och utomståendes intressen 
kan genom de föreslagna dispositiva be-
stämmelserna tryggas minst lika effektivt 
som genom de gällande indispositiva be-
stämmelserna. 

 
<0�0� '��������������
������

������� ��������������
����	����!�	�	���

#!�����. Enligt förslaget kan det också i 
stadgarna för första gradens andelslag före-
skrivas att medlemmarna har olika stora rös-
tetal, med vissa begränsningar. Med ett första 
gradens andelslag avses ett andelslag där per-
sonmedlemmarna är i majoritet. Enligt för-
slaget kan en medlem i ett första gradens an-
delslag ha ett röstetal som är högst tio gånger 
större än en annan medlems röstetal. För and-
ra gradens andelslag uppställs fortfarande 
inga begränsningar i detta avseende. Med ett 
andra gradens andelslag avses ett andelslag 
vars medlemmar enligt stadgarna till övervä-
gande del är juridiska personer. 

Enligt förslaget kan endast en enig andels-
stämma besluta utöka stadgarna med be-
stämmelser om att medlemmarna har olika 
stora röstetal. Detsamma gäller ändring av 
sådana stadgebestämmelser i det fall att stad-
garna inte föreskriver om lindrigare krav på 

kvalificerad majoritet. Beslutskraven gäller 
samtliga andelslag. Enligt den gällande lagen 
kan beslut om en stadgeändring som innebär 
att medlemmarna har olika stora röstetal 
emellertid fattas med 2/3 kvalificerad majori-
tet. Enligt den föreslagna övergångsbestäm-
melsen kan beslut om ändring av röstetalet 
emellertid fattas med 2/3 kvalificerad majori-
tet i fem års tid i ett sådant andra gradens an-
delslag vars stadgar när lagen träder i kraft 
föreskriver att medlemmarna har olika stora 
röstetal. 
�	
���
��. Möjligheten att tillämpa olika 

stora röstetal kan behövas t.ex. i ett sådant 
första gradens producent- och arbetsandels-
lag där anskaffning av produktionsmedel för 
gemensamt bruk förutsätter kapitalinvester-
ingar som alla medlemmar inte deltar i med 
lika stora insatser. Det kan vara fråga t.ex. 
om läkarcentraler och liknande arbetsandels-
lag samt om sådana av primärproducenter 
bildade andelslag som förädlar råvaror som 
levereras av medlemmarna. Röstetalen kan 
bindas t.ex. till den omfattning i vilken med-
lemmarna utnyttjar andelslagets tjänster eller 
till storleken av medlemmarnas kapitalinsat-
ser. Enligt förslaget är det möjligt att också i 
stadgarna för ett första gradens andelslag be-
stämma om olika stora röstetal på så sätt att 
relationerna mellan röstetalen i ett andelslag 
med högst tio medlemmar i stor utsträckning 
motsvarar den praxis som tillämpas i aktiebo-
lag. 

Också enligt den gällande lagen kan i t.ex. 
ett producentandelslags stadgar tas in be-
stämmelser om olika stora röstetal i det fall 
att majoriteten av medlemmarna är produ-
centägda bolag. Med stöd av den gällande la-
gen kan man avvika från principen en med-
lem - en röst också på så sätt att medlemmar-
nas beslutanderätt överförs på fullmäktige. 
Att bygga upp sådana komplicerade ägar- 
och organisationsstrukturer endast i syfte att 
göra det möjligt att använda olika stora röste-
tal kan emellertid visa sig vara problematiskt 
med tanke på beskattningen av medlemmar-
na, eller också kan följden bli oklara ansvars-
förhållanden. 

Syftet med att på det föreslagna sättet be-
gränsa tillämpningen av olika stora röstetal 
och uppställa strängare beslutskrav är att un-
derstryka betydelsen av den för andelslagen 
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kännetecknande principen en medlem — en 
röst. Avsikten är dessutom att lagändringen 
inte direkt skall påverka styrkeförhållandena 
mellan medlemmarna i de nuvarande andels-
lagen. På så sätt främjas också bevarandet av 
de nuvarande kooperativa modellerna. 

Den föreslagna utvidgade tillämpningen av 
olika stora röstetal får i allmänhet ingen stör-
re betydelse i andelslag med stort medlems-
underlag eller i andelslag där de för medlem-
skap förutsatta andelarna inte betraktas som 
placeringar. Denna begränsning, som föreslås 
kvarstå, kan vara till olägenhet närmast för 
andelslag som producerar, distribuerar eller 
förädlar varor samt för andelslag som till-
handahåller tjänster och behöver stora inve-
steringar eller vars medlemmar har varieran-
de förutsättningar att delta i produktionen. 
Dessa olägenheter kan emellertid i viss mån 
minskas genom att verksamheten bolagiseras 
och börjar bedrivas i aktiebolagsform, vilket 
å andra sidan kan medföra sådana problem 
som nämns ovan i denna punkt. Vid behov 
kan ett andelslag fortfarande ombildas till ak-
tiebolag. 

Det föreslagna stränga beslutskravet är ba-
serat på den omständigheten att det besluts-
krav som tillämpas på stadgeändringar gäl-
lande medlemmarnas olika stora röstetal 
skall vara på samma nivå som för andra stad-
geändringar som har en lika stor betydelse 
för medlemmarnas ställning i andelslaget. Av 
denna anledning föreslås en förutsättning för 
tillämpning av skilda röstetal vara att de vid 
andelsstämman företrädda medlemmarna är 
eniga. Det föreslagna beslutskravet är sträng-
are än t.ex. den 2/3 kvalificerade majoritet 
som krävs för ombildning av ett andelslag till 
aktiebolag. Bestämmelsen om strängare be-
slutskrav föreslås av den anledningen att det i 
samband med införande av olika stora röste-
tal kan vara väsentligt svårare att bedöma 
ändringens betydelse för en medlems ställ-
ning än i det fall att andelslaget ombildas till 
aktiebolag. 

Också för en ändring av röstetalsgradering-
en krävs det enligt förslaget enighet, om inte 
stadgarna innehåller en bestämmelse om 
lindrigare majoritetskrav. I stadgarna kan 
emellertid inte bestämmas om lindrigare krav 
på kvalificerad majoritet än 2/3 av de vid 
stämman avgivna rösterna. 

$�
�������� %���!�	� ���� �&&&� ���� '��(
�!������ Förslaget skiljer sig i det avseendet 
från 1999 års ALL-förslag att det nu föreslås 
att den största tillåtna röstetalsskillnaden 
skall begränsas i första gradens andelslag. I 
en stor del av utlåtandena om 1999 års ALL-
förslag motsatte man sig den möjligheten att 
det också i stadgarna för ett på personmed-
lemskap baserat första gradens andelslag fritt 
skulle kunna bestämmas om medlemmarnas 
olika stora röstetal. I en del av utlåtandena 
understödde man eller ställde sig positivt till 
att tillåta olika stora röstetal också i första 
gradens andelslag. Det föreliggande förslaget 
motsvarar andelslagens behov. 

Principen en medlem — en röst samt alter-
nativa regleringar av medlemmarnas röstetal 
behandlas närmare i 1999 års ALL-förslag. 
  
������� )
��������������������

#!�����. Bildandet av andelslag föreslås bli 
underlättat på så sätt att det också i första 
gradens andelslag räcker med tre stiftare och 
medlemmar i stället för fem, som den gällan-
de lagen förutsätter. Bildandet av andelslag 
underlättas också genom att kravet på flera 
revisorer föreslås bli slopat och genom be-
stämmelserna om betalning av insatser med 
apportegendom. Bestämmelserna om bildan-
de av andelslag föreslås bli förtydligade ock-
så på så sätt att överföring och kvittning av 
insatsfordringar samt följderna av försum-
mad betalning, ansvaret för åtgärder som har 
vidtagits för ett andelslag som skall bildas 
och bestämmelserna om vad som sker då bil-
dandet av ett andelslag förfaller skall regleras 
på motsvarande sätt som enligt de på 
aktiebolag tillämpliga bestämmelserna i 
ABL. Förtydligande är också bestämmel-
serna om förkortande av tidsfristen för 
registreringen från den gällande lagens två år 
till sex månader. Andelslaget och de utgivna 
andelarna skall fortfarande inte anmälas för 
registrering, då dessa uppgifter framgår av 
andelslagets medlemsförteckning och 
bokslutet. Dessutom föreslås i syfte att underlätta bil-
dandet och verksamheten presumtionsbe-
stämmelser om styrelseledamöternas och re-
visorernas antal och mandattid samt om den 
ordinarie andelsstämman och om stämmokal-
lelse. I stadgarna för ett andelslag som följer 
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presumtionsbestämmelserna behöver efter re-
formen endast nämnas andelslagets firma, 
verksamhetsområde och hemort, insatsens 
storlek och betalningstid samt räkenskapspe-
rioden. 
�	
���
��. Bestämmelsen som innebär att 

det också i första gradens andelslag krävs 
endast tre stiftare och medlemmar är baserad 
på andelslagens och stiftarnas behov. Också 
sänkningen av minimikravet gällande reviso-
rernas antal är baserad på andelslagens be-
hov. Förslaget stämmer överens med de krav 
som tillämpas på andra företag i form av 
sammanslutningar. Lindringen av kraven på-
verkar inte andelslagets borgenärers och öv-
riga utomståendes ställning. 

Den närmare regleringen av förutsättning-
arna för återbetalning av insatser i samband 
med att betalningen, överföringen och kvitt-
ningen av andelar samt bildandet av ett an-
delslag förfaller, behövs för att förtydliga 
rättsläget. Avsikten är att insatsbetalningen i 
dessa avseenden skall vara reglerad på ett 
likartat sätt som betalningen av aktiekapital 
regleras i ABL. Bestämmelserna om apport 
gör det lättare att bilda andelslag samt att an-
vända ett andelslags andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar som betalningsmedel 
t.ex. i samband med företagsförvärv. För att 
undvika rättslig oklarhet i samband med att 
ett andelslag bildas är det nödvändigt att för-
korta den för grundanmälan om andelslaget 
reserverade tiden. Den föreslagna sex måna-
ders fristen är densamma som för registrering 
av aktiebolag. 

De föreslagna presumtionsbestämmelserna 
minskar behovet att skriva stadgar och under-
lättar således i någon mån upprättandet av 
stiftelseurkunder. Efter ändringen blir det lät-
tare att ta in de obligatoriska stadgebestäm-
melserna direkt i stiftelseurkunden, vilket 
minskar antalet stiftelseurkunder och under-
lättar ibruktagandet av det planerade elektro-
niska systemet för registeranmälningar. 
$�
�������� %���!�	� ���� �&&&� ���� '��(

�!������ Förslaget skiljer sig från 1999 års 
ALL-förslag närmast i det avseendet att det 
nu föreslås att minimikravet gällande antalet 
stiftare och medlemmar skall bibehållas så 
ändrat att det krävs endast tre stiftare och 
medlemmar. Med avvikelse från det tidigare 
förslaget föreslås också att insatser får beta-

las med apportegendom. Ändringarna är ba-
serade på andelslagens behov. 

 
������� ���������	���
������������(
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#!�����. I förslaget ingår förtydligande be-
stämmelser om antagningsförfarandet och 
om eventuell stadgeenlig skyldighet att anta 
medlemmar. Enligt förslaget kan styrelsen 
delegera behandlingen av medlemsansök-
ningar på motsvarande sätt som sina övriga 
uppgifter. Delegeringsmöjligheten gäller 
emellertid inte beslut om uteslutning av med-
lemmar. I förslaget förbättras en utesluten 
medlems rätt att klandra uteslutningsbeslutet 
och rätten till skadestånd i det fall att uteslut-
ningsbeslutet konstateras vara olagligt. För-
slaget förtydligar regleringen av medlem-
marnas avgång och uteslutning också i andra 
avseenden. Enligt förslaget kan i stadgarna 
föreskrivas om en före detta medlems rätt till 
andelslagets behållning under tiden från 
medlemskapets upphörande till återbetal-
ningen av insatsen. 
�	
���
��. Enligt den gällande lagen är 

det oklart vilka möjligheter det finns att i 
stadgarna begränsa en medlems rätt att över-
klaga ett uteslutningsbeslut som han anser 
vara olagligt. Denna oklarhet är skadlig både 
för medlemmens och för andelslagets intres-
sen. Bestämmelserna om avgångs- och ute-
slutningsförfarandet överensstämmer inte till 
alla delar med framförallt de stora andelsla-
gens behov. Anskaffningen av andels- och 
tilläggsandelskapital underlättas genom att 
det blir tillåtet att i stadgarna föreskriva om 
före detta medlemmars ekonomiska rättighe-
ter. 
$�
�������� %���!�	� ���� �&&&� ���� '��(

�!������ Till åtskillnad från 1999 års förslag 
föreslås nu att i stadgarna mera fritt kan före-
skrivas om andelslagens skyldighet att anta 
nya medlemmar samt att ge ut andelar och 
tilläggsandelar. I praktiken har stadgebe-
stämmelser av detta slag varit sällsynta, men 
den föreslagna ändringen anses från andels-
lagens sida vara behövlig i sådana fall då av-
sikten är att medlemskap skall vara öppet för 
alla samt i sådana fall då avsikten är att un-
derlätta omsättningen av andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar. 
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Med avvikelse från det föregående försla-
get föreslås nu bestämmelser om hur länge 
andelslaget är skyldigt att i sin medlemsför-
teckning hålla kvar uppgifter om före detta 
medlemmar. Förslaget är baserat på andels-
lagens behov och är också förenligt med god 
andelslagspraxis. 

 
����*�� '������	����������������������
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#!�����. Medlemmarnas deltagande i an-
delsstämman föreslås bli på så sätt förbättrat 
att en medlem alltid har rätt att anlita biträde 
och så att en medlem i allmänhet kan anlita 
också ombud. Deltagandet underlättas vidare 
på så sätt att andelslaget kan tillåta distans-
deltagande med något tekniskt hjälpmedel. 
Medlemmarnas rätt till information förbättras 
genom ändringar i bestämmelserna om 
stämmokallelse samt genom bestämmelser 
om medlemmarnas fråge- och gransknings-
rätt. Dessutom föreslås att bestämmelserna 
om klander av stämmobeslut förtydligas och 
förenhetligas med de på aktiebolag tillämpli-
ga bestämmelserna. Administrationskostna-
derna i små andelslag minskas i någon mån 
genom förslaget att eniga medlemmar utan 
någon formell stämma kan fatta beslut i 
ärenden som ankommer på andelsstämman. 

Ordnandet av andelsstämma underlättas 
genom bestämmelserna om platsen för 
stämman, förhandsanmälan, distansdeltagan-
de samt genom de på stämmokallelsen till-
lämpliga presumtionsbestämmelserna. An-
delsstämmans beslutsfattande underlättas ge-
nom att också beslut om stadgeändringar, 
höjning av insatsen och vissa andra frågor 
kan fattas vid en stämma om det inte i stad-
garna föreskrivs om beslutsfattande vid två 
stämmor, vilket är huvudregeln enligt den 
gällande lagen. 

Bestämmelserna om de majoritetskrav som 
förutsätts för andelsstämmans beslut föreslås 
bli förenhetligade. Härav följer också att ma-
joritetskraven skärps för vissa beslut, medan 
de lindras för andra beslut. Det blir t.ex. lät-
tare att ändra stadgebestämmelserna om ett 
andelslags verksamhetsområde. Åtstram-
ningarna gäller möjligheten att öka medlem-
marnas betalningsskyldighet på annat sätt än 
i form av höjning av insatsen. 

I de föreslagna beslutskraven beaktas också 
möjligheten att ge medlemmarna olika stora 
röstetal och införa nya finansieringsalternativ 
samt att tillåta delning av andelslaget. Med 
tanke på dessa situationer föreslås också ut-
vidgning av medlemmarnas extra avgångs-
rätt. 
�	
���
��. Den gällande lagens bestäm-

melser om ordnande av andelsstämma, om 
förhandsinformation till medlemmarna och 
om medlemmarnas frågerätt är bristfälliga 
med beaktande av medlemmarnas rättsskydd. 
De begränsade möjligheterna att anlita om-
bud och biträden har kunnat leda till rättsför-
luster för medlemmarna. Medlemmarnas 
rättsskydd föreslås bli utvecklat i linje med 
den allmänna associationsrättsliga utveck-
lingen på så sätt att medlemmarna får bättre 
rätt till förhandsinformation om andelsstäm-
man samt så att medlemmarna ges utökad 
rätt att ställa frågor under och utanför andels-
stämman. Den uttryckliga regleringen av 
möjligheten att medlemmarna fattar enhälliga 
beslut minskar i någon mån de administrativa 
kostnaderna i småandelslag och i andra an-
delslag med litet medlemsunderlag. 

Den gällande lagens bestämmelse om att 
vissa beslut skall fattas vid två andelsstäm-
mor är inte ändamålsenlig med beaktande av 
andelslagspraxis. Andelslagen åsamkas onö-
diga administrativa kostnader av den gällan-
de lagens bestämmelser om beslutsfattande 
vid två stämmor. Kravet på två stämmor kan 
slopas också av den anledningen att med-
lemmarnas förbättrade rätt till deltagande och 
information tillräckligt väl tryggar medlem-
marnas rättigheter och kontinuiteten i andels-
lagets beslutsfattande. 

Förenhetligandet av de majoritetskrav som 
skall tillämpas på andelsstämmans beslut un-
derlättar andelslagens beslutsfattande och 
förtydligar medlemmarnas ställning. De sär-
skilda majoritetskraven föreslås bli lindrade i 
det fall att ett beslut, på vilket enligt den gäl-
lande lagen skall tillämpas strängare be-
stämmelser, påverkar medlemmarnas rättig-
heter på motsvarande sätt som ett annat be-
slut på vilket det inte har ansetts vara pro-
blematiskt att tillämpa de lindrigare bestäm-
melserna. En lindring föreslås t.ex. när det 
gäller ändring av stadgebestämmelserna om 
verksamhetsområde. Syftet med åtstramning-
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en av beslutskraven är att understryka den 
omständigheten att en medlems ansvar i regel 
inskränker sig till betalning av insatsen. Den 
föreslagna åtstramningen av majoritetskraven 
gäller t.ex. betalning av särskilda avgifter el-
ler utökande av stadgarna med bestämmelser 
om medlemmarnas tillskottsplikt. 
$�
�������� %���!�	� ���� �&&&� ���� '��(

�!������ Förslaget skiljer sig från 1999 års 
förslag i det avseendet att det förhöjda krav 
på 9/10 kvalificerad majoritet som enligt det-
ta förslag förutsätts för vissa stadgeändringar 
skall räknas på basis av de avgivna rösterna 
och inte på basis av antalet vid stämman 
företrädda medlemmar. Ändringen är i linje 
med de föreslagna bestämmelserna om majo-
ritet och kvalificerad majoritet som räknas 
utgående från medlemmarnas röstetal. Änd-
ringen påverkar i praktiken inte beslutskra-
ven i ett andelslag som tillämpar principen en 
medlem - en röst, men den ökar i viss mån 
betydelsen av stadgebestämmelser om olika 
stora röstetal. Å andra sidan kan det vid be-
hov bestämmas i stadgarna om vissa tilläggs-
krav för ett giltigt beslut, t.ex. att understödet 
skall räknas på basis av de vid stämman före-
trädda medlemmarna. 

I de föreslagna särskilda beslutskraven har 
beaktats den omständigheten att det med av-
vikelse från det tidigare förslaget är möjligt 
att i ett andelslags stadgar föreskriva också 
att andelslagets syfte är i huvudsak ideellt. 
Enligt förslaget är en förutsättning för ett gil-
tigt beslut om ändring av andelslagets huvud-
sakliga syfte att beslutet understöds av samt-
liga de vid stämman företrädda medlemmar-
na. 

I detta förslag har dessutom beaktats de 
ändringar i bestämmelserna om aktiebolags 
bolagsstämma som trädde i kraft i början av 
år 2001. Dessa ändringar gäller möjligheten 
att i stadgarna bestämma om förhandsanmä-
lan till andelsstämman samt om deltagande i 
stämman med tekniska hjälpmedel. 

 
����+�� #������	
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#!�����. De föreslagna bestämmelserna 
förtydligar fullmäktiges uppgifter och full-
mäktigeledamöternas ansvar samt förhållan-
det mellan fullmäktige och andelslagets med-
lemmar. Bestämmelserna om valkretsindel-

ningen i samband med fullmäktigeval före-
slås bli så ändrade att valkretsarna kan bildas 
antingen regionalt eller på någon annan 
grund som har samband med andelslagets 
syfte och verksamhet. 
�	
���
��. Bestämmelserna om fullmäkti-

ge är delvis bristfälliga eller oklara. T.ex. när 
det gäller klander av fullmäktigeval finns det 
inga uttryckliga bestämmelser om den i prak-
tiken allmänna situationen att fullmäktigele-
damöterna väljs genom poströstning, utan 
någon egentlig andelsstämma. Detsamma 
gäller medlemmarnas rätt att välja ett nytt 
fullmäktige under dettas mandattid. Det har 
dessutom ansetts råda oklarhet bl.a. om med-
lemmarnas förfoganderättigheter då dessa i 
sin helhet har överförts på fullmäktige, samt 
om andra än medlemmar kan väljas in i full-
mäktige. I lagen om andelslag finns inga be-
stämmelser om en fullmäktigeledamots an-
svar i det fall att denne inte är medlem i an-
delslaget. Ändringen av valkretsindelningen 
underlättar tillsättningen av fullmäktige t.ex. 
i det avseendet att valkretsarna i ett produ-
centandelslag kan bildas utgående från med-
lemmarnas produktionsområden. 
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#!�����. Om andelslagens styrelses, verk-
ställande direktörs och förvaltningsråds ställ-
ning samt om andelslagens representation fö-
reslås motsvarande bestämmelser som för ak-
tiebolag. Bestämmelserna om förvaltningsrå-
dets ställning är emellertid oförändrade. 
�	
���
��. Den gällande lagens bestäm-

melser om den person som motsvarar verk-
ställande direktör och handhar andelslagets 
förvaltning är delvis oklara. Också bestäm-
melserna om styrelsen, förvaltningsrådet och 
representationen skiljer sig onödigt mycket 
från de motsvarande bestämmelser för aktie-
bolag som har trätt i kraft senare. I praktiken 
har den mera omfattande behörighet som till-
kommer andelslagets förvaltningsråd inte vi-
sat sig vara problematisk, vilket innebär att 
det inte finns någon anledning att till denna 
del gå in för att begränsa förvaltningsrådets 
behörighet i enlighet med de strängare be-
stämmelserna i ABL. 
$�
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�!������ Detta förslag skiljer sig såtillvida 
från 1999 års ALL-förslag att maximiantalet 
styrelsemedlemmar enligt presumtionsbe-
stämmelsen har höjts. Till förslaget har också 
fogats en presumtionsbestämmelse om att 
styrelsemedlemmarnas mandattid fortsätter 
tills vidare. Ändringarna är framförallt base-
rade på småandelslagens behov. Med avvi-
kelse från det föregående förslaget nämns i 
bestämmelserna om ledningens allmänna 
uppgifter (5 kap. 6 §) inte andelsstämmans 
anvisningar. Ändringen är baserad på andels-
lagens behov och dess syfte är att förenhetli-
ga bestämmelserna om styrelsens och verk-
ställande direktörens ställning med de be-
stämmelser som gäller för aktiebolags ledan-
de organ. 
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#!�����. Bokslutsbestämmelserna föreslås 
bli ändrade huvudsakligen i överensstämmel-
se med ABL:s bestämmelser om privata ak-
tiebolags bokslut. I ett andelslags bokslut 
skall dessutom på grund av att andelskapita-
let kan variera lämnas från medlemmarnas 
och borgenärernas synpunkt väsentliga upp-
gifter om insatser som kommer att betalas 
tillbaka, på grund av att medlemskap har 
upphört under räkenskapsperioden eller tidi-
gare. 

Om revision, särskild granskning och med-
lemmarnas granskningsrätt i andelslag med 
högst tio medlemmar föreslås motsvarande 
bestämmelser som i ABL. Kravet på flera re-
visorer slopas också för andelslagens vid-
kommande. 
�	
���
��. Förslaget innebär ett förtydli-

gande av behandlingen av bestämmelserna 
om t.ex. anslutningsavgifter och kapitallån i 
bokföringen och bokslutet. På grund av att 
andelslagets kapital kan variera är det skäl att 
i ALL för tydlighetens skull ta in bestämmel-
ser om lämnande av sådana kända uppgifter 
om återbetalning av insatser i bokslutet, som 
har en väsentlig betydelse från medlemmar-
nas och andelslagets borgenärers synpunkt. 
Med tanke på bedömningen av andelslagets 
eget kapital är det också motiverat att i bok-

slutet ta in uppgifter om lån som har beviljats 
andelslagets närmaste krets och övriga med-
lemmar. 

Det i den gällande lagen föreskrivna mini-
mikravet att minst två revisorer skall utses 
ökar i onödan andelslagens revisionskostna-
der jämfört med andra företags motsvarande 
kostnader. Enligt förslaget kan en kvalifice-
rad minoritet av medlemmarna vid behov 
kräva att ytterligare en revisor väljs, vilket 
innebär att lindringen av minimikravet gäl-
lande antalet revisorer inte väsentligt påver-
kar medlemmarnas ställning. 

I praktiken kan en revisor endast i undan-
tagsfall sätta sig in i ett andelslags alla admi-
nistrativa åtgärder och enskilda bokförings-
dokument. Av denna anledning förutsätts det 
ofta en särskild granskning t.ex. när det är 
fråga om en kränkning av jämlikhetsprinci-
pen eller misstankar om att ledningen skaffat 
sig otillbörliga fördelar. Motsvarande be-
stämmelser som för andelslag föreslås om 
förfarandet. 
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#!�����. Enligt förslaget kan insatser fort-
farande betalas tillbaka medan andelslaget är 
verksamt, utan att återbetalningen föregås av 
ett tillståndsförfarande motsvarande det som 
förutsätts för nedsättning av ett aktiebolags 
aktiekapital. Huvudregeln är fortfarande den 
att insatsen betalas tillbaka efter ett s.k. vän-
teår. Uträkningen av det belopp som skall 
återbetalas skiljer sig från den gällande la-
gens bestämmelser om moderandelslag på så 
sätt att det belopp som återbetalas enligt för-
slaget är det mindre av de belopp som räknas 
ut på basis av balansräkningen respektive 
koncernbalansräkningen. Det belopp som 
återbetalas av insatserna kan fortfarande inte 
överstiga det till andelslaget betalda belop-
pet. I stadgarna kan emellertid föreskrivas 
t.ex. om en före detta medlems rätt till över-
skott som blir utdelningsbart under vänteåret. 
Enligt förslaget kan också en eventuell fond-
förhöjning av insatsen återbetalas, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. 

I förslaget förtydligas bestämmelserna om 
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uträkning av det belopp som skall återbetalas 
av insatserna samt tillåts stadgebestämmelser 
om uppskjutande av återbetalningen, om 
snabb återbetalning och om efterhandsåterbe-
talning. 

Enligt förslaget kan också andelsstämman 
besluta om minskning av antalet frivilliga 
andelar. Enligt den gällande lagen kan endast 
en medlem minska antalet av sina andelar. 
Enligt förslaget kan andelslaget ge ut andelar 
som är förenade t.ex. med villkor om att de 
inlöses efter en viss tid. 

På återbetalning av tilläggsinsatser skall 
enligt förslaget tillämpas bestämmelserna om 
insatser. Väntetiden för återbetalning av 
tilläggsinsatser är emellertid fortfarande i re-
gel kortare än för återbetalning av insatser. 
Med avvikelse från den gällande lagen före-
slås en presumtionsbestämmelse om tilläggs-
insatsers företrädesrätt till återbetalning un-
der den tid andelslaget är verksamt samt i 
samband med dess upplösning. 

De föreslagna bestämmelserna om nedsätt-
ning av placeringsinsatser och minskning av 
antalet placeringsandelar motsvarar fortfa-
rande bestämmelserna om nedsättning av ett 
aktiebolags aktiekapital. Med avvikelse från 
den gällande lagen får det belopp som återbe-
talas av en placeringsandel inte överskrida 
det belopp som har betalats till andelslaget 
för placeringsinsatsen, ökat med en eventuell 
fondförhöjning samt med i stadgarna be-
stämd ränta eller annan avkastning. 

Dessutom föreslås att definitionen av ett 
andelslags utdelningsbara överskott och be-
stämmelserna om olaglig utdelning av medel 
skall ändras i överensstämmelse med be-
stämmelserna om aktiebolags utdelningsbara 
medel och om olaglig utdelning. T.ex. när det 
gäller utdelning av ett moderandelslags över-
skott är det således skäl att beakta också kon-
cernens ekonomiska ställning. 
�	
���
��. De föreslagna bestämmelserna 

om återbetalning av insatser beaktar den ut-
veckling som har skett i fråga om de finansi-
ella instrument som andelslagen använder 
och i fråga om företagsstrukturerna samt de 
ändringar i aktiebolags- och bokföringslag-
stiftningen som påverkar definitionen av be-
greppet utdelningsbara medel. Det är viktigt 
att bestämmelserna om återbetalning av in-
satser är tydliga och jämförbara med be-

stämmelserna om utdelning av överskott 
samt med de bestämmelser som tillämpas på 
utdelning av aktiebolags medel, för att an-
delslagets medlemmar, placerare och borge-
närer skall kunna bilda sig en korrekt upp-
fattning om andelskapitalets betydelse. 

Begränsningen av det maximibelopp som 
kan betalas tillbaka av insatser och tilläggsin-
satser föreslås kvarstå eftersom den enligt fö-
reträdarna för andelslagen alltjämt behövs. 
En återbetalning till ett gängse värde som 
överskrider insatsernas och tilläggsinsatser-
nas nominella belopp kan vara problematisk 
från andelslagets borgenärers synpunkt, åt-
minstone i det fall att återbetalningen eventu-
ellt överskrider andelarnas och tilläggsande-
larnas på basis av den fastställda balansräk-
ningen uträknade värde. Från andelslagets 
övriga medlemmars och tilläggsandelsägares 
synpunkt kan det också i andra fall med be-
aktande av jämlikhetsprincipen vara proble-
matiskt med återbetalning på basis av det 
gängse värdet. Den föreslagna begränsningen 
av det maximibelopp som betalas tillbaka av 
en placeringsinsats är baserad på andelsla-
gens behov. 

Den gällande lagens indispositiva reglering 
av den tidpunkt då insatsen skall betalas till-
baka har visat sig vara problematisk, efter-
som ett andelslag ha intresse av att återbetala 
insatsen tidigare eller att skjuta upp återbe-
talningen till en senare tidpunkt. Anskaff-
ningen av andelskapital kan också förutsätta 
att andelslaget förbinder sig att i ett senare 
skede återbetala den del av insatsen som på 
grund av andelslagets svaga ekonomiska 
ställning inte kan betalas tillbaka efter ett 
vänteår. Förfarandet med snabb återbetalning 
kan komma i fråga t.ex. i ett konsumentan-
delslag med stort och varierande medlems-
underlag samt små insatser. Det kan vara 
nödvändigt att skjuta upp återbetalningen 
t.ex. för att förbättra andelslagets soliditet. 
En ändring av återbetalningstidpunkten kan 
enligt förslaget genomföras så att den inte 
påverkar andelslagets borgenärers ställning. 
En förutsättning t.ex. för snabb återbetalning 
är att andelslaget har utdelningsbart överskott 
som motsvarar det belopp som skall återbeta-
las. 

Med stöd av den gällande lagen är det 
oklart om andelslaget kan besluta om minsk-
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ning av antalet andelar på motsvarande sätt 
som ett aktiebolag kan lösa in och ogiltigför-
klara sina aktier. Ett andelslags behov av fi-
nansiering kan emellertid variera på samma 
sätt som ett aktiebolags. I syfte att underlätta 
ordnandet av andelslagens finansiering före-
slås bestämmelser om minskning av antalet 
andelar genom andelsstämmans beslut samt 
bestämmelser om andelar med inlösnings-
villkor. 

En omständighet som begränsar anskaff-
ningen av placeringsandelskapital har ansetts 
vara att det enligt den gällande lagen inte i 
andelslagets stadgar kan bestämmas om pla-
cerares rätt att kräva inlösning. 
$�
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�!������ Förslaget skiljer sig från 1999 års 
ALL-förslag närmast i fråga om bestämmel-
serna om nedsättning av insatserna och 
minskning av antalet andelar samt i fråga om 
de presumtionsbestämmelser som gäller 
tilläggsandelars och placeringsandelars före-
trädesrätt till återbetalning. Ändringarna är 
baserade på de behov som framförts från an-
delslagens sida. 
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#!�����. Enligt förslaget får ett andelslag 
inte finansiera egna insatser. Förbudet gäller 
också finansiering av teckningspriset för and-
ra till samma koncern hörande sammanslut-
ningars andelar och aktier. För lån och säker-
heter inom andelslagets närmaste krets skall 
enligt förslaget ställas vissa bokslutsrelatera-
de krav om motsvarar de på aktiebolag till-
lämpliga bokslutsbestämmelserna i ABL. I 
ett andelslags bokslut skall dessutom uppges 
de sammanlagda lån och säkerheter som har 
beviljats andra medlemmar. För andelslagens 
vidkommande föreslås inga sådana särskilda 
begränsningar gällande lån och gåvor till den 
närmaste kretsen, som tillämpas på aktiebo-
lag. 
�	
���
��. I syfte att förtydliga bestäm-

melserna om betalning av andelskapital är 
det skäl att också i lagen om andelslag för-
bjuda finansiering av egna andelar i det fall 
att ett sådant arrangemang t.ex. i bokslutet 

kan ge en felaktig bild av andelslagets an-
delskapital. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna 
om att i bokslutet skall lämnas uppgifter om 
lån och säkerheter till den närmaste kretsen 
är att främja en jämlik behandling av med-
lemmarna och att förbättra borgenärsskyddet. 
Syftet med förslaget är också att begränsa 
ledningens möjligheter att skaffa sig otillbör-
liga fördelar på andelslagets eller medlem-
marnas bekostnad. Beroende på syftet med 
ett andelslag kan medlemslån och -säkerheter 
höra till den sedvanliga verksamhet som an-
delslaget bedriver i förhållande till alla sina 
medlemmar. En begränsning av anmälnings-
skyldigheten till att gälla endast lån som be-
viljas den närmaste kretsen kunde leda till att 
t.ex. producentandelslag med över etthundra 
medlemmar inte i sitt bokslut behöver speci-
ficera medlemslån och -säkerheter, om detta 
inte är nödvändigt med beaktande av de all-
männa principerna i bokföringslagen. Från 
borgenärernas synpunkt har lån som beviljats 
samtliga medlemmar med beaktande av ka-
raktären av andelslagets verksamhet i regel 
samma betydelse som lån till en snävare de-
finierad närmaste krets. Av denna anledning 
föreslås att i bokslutet skall lämnas uppgifter 
också om de sammanlagda beloppen av lån 
och säkerheter till medlemmar som inte hör 
till den närmaste kretsen. 

Det har inte framkommit något behov att 
för andelslagens vidkommande föreskriva 
om särskilda begränsningar gällande lån och 
säkerheter till den närmaste kretsen. Mot 
ABL svarande flerfaldiga begränsningar 
kunde i onödan begränsa ordnandet av an-
delslagens verksamhet. Begränsningarna i 
fråga om sådana lån och säkerheter måste så-
ledes fortsättningsvis avvägas mot andelsla-
gets syfte, jämlikhetsprincipen, förbudet mot 
otillbörliga fördelar samt mot bestämmelser-
na om olaglig utdelning av medel. Dessa 
allmänna principer skall fortsättningsvis till-
lämpas också på gåvor av andelslagets me-
del. I praktriken förekommer det att andels-
lagen i sina stadgar har bestämmelser om att 
en del av överskottet skall användas för nå-
got ändamål som är förenligt med andelsla-
gets eller dess medlemmars verksamhet, t.ex. 
för stödjande av forskning inom ett visst om-
råde. Också vid tillämpningen av stadgebe-
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stämmelser av detta slag är det skäl att beakta 
borgenärsskyddet, vilket innebär att endast 
utdelningsbart överskott kan användas för 
gåvor.  
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#!�����. I syfte att underlätta anskaffning-
en av andels- och tilläggsandelskapital före-
slås att i villkoren för andelar och tilläggsan-
delar mera fritt än för närvarande kan tas in 
bestämmelser om sådana placeringars av-
kastning och återbetalningstidpunkt. Enligt 
förslaget kan i stadgarna tas in bestämmelser 
om uppskjutande och försnabbande av åter-
betalningen samt om efterhandsåterbetalning 
för den händelse att insatsen inte på en gång 
kan betalas tillbaka i sin helhet. I lagen före-
slås också uttryckliga bestämmelser om för-
höjning av insatsen mot att medlemmarna be-
talar en avgift och om avgiftsfri fondförhöj-
ning samt om en kombination av dessa (s.k. 
blandförhöjning). Enligt förslaget kan för en 
fondförhöjning användas utdelningsbart 
överskott i motsvarande proportion som 
överskott kunde delas ut till medlemmarna. 
En fondförhöjning och en blandförhöjning 
kan också genomföras genom utgivning av 
nya andelar, tilläggsandelar eller placerings-
andelar. 

Enligt förslaget kan frivilliga andelar som 
överskrider medlemsförpliktelsen delas ut 
endast om så föreskrivs i stadgarna. Enligt 
den gällande lagen kan styrelsen i allmänhet 
besluta om utgivning av frivilliga andelar 
utan andelsstämmans beslut.  

Avsikten är den att anskaffning av sådan 
finansiering i eget kapital som är av placer-
ingskaraktär alltid är baserad på andelsstäm-
mans beslut. 

I förslaget begränsas inte räntan på 
tilläggsandelar och inte heller annan gottgö-
relse som delas ut av överskott. Enligt försla-
get kan i stadgarna således med avvikelse 
från den gällande lagen bestämmas att på 
tilläggsandelarna skall betalas mindre gottgö-
relse av överskottet än på andelarna. När det 
gäller snabb återbetalning och uppskjutande 
av återbetalning samt efterhandsåterbetalning 
av tilläggsinsatser skall samma bestämmelser 

tillämpas som i fråga om återbetalning av in-
satser. Enligt förslaget kan i stadgarna också 
bestämmas om den rätt som en tilläggsandel 
ger till behållningen i ett andelslag om upp-
löses samt till fondförhöjning. Denna be-
stämmelse skiljer sig från den gällande lagen. 

Dessutom föreslås presumtionsbestämmel-
ser om de rättigheter som en tilläggsandel 
medför i det fall att andelslaget fattar vissa 
beslut som väsentligen inverkar på värdet av 
tidigare utgivna tilläggsandelar. Enligt för-
slaget ger en tilläggsandel fortfarande ingen 
rösträtt eller rätt till medlemsförmåner. 

Bestämmelserna om andelslagens metoder 
för anskaffning av eget kapital föreslås bli 
ändrade också så att ett andelslag kan skaffa 
finansiering genom sådana kapitallån och 
placeringsandelar som motsvarar ett aktiebo-
lags kapitallån och preferensaktier. Använd-
ningen av placeringsandelar underlättas ge-
nom presumtionsbestämmelser som skiljer 
sig från de för tilläggsandelar gällande be-
stämmelserna endast i fråga om inbetalning-
en och återbetalningen av placeringsandels-
kapitalet. Bestämmelserna skiljer sig från 
dem som gäller för tilläggsandelar i fråga om 
betalningen av placeringsandelar, registrering 
av placeringsandelskapitalet och placerings-
andelarna samt i fråga om förutsättningarna 
för återbetalning av placeringsinsatser. Enligt 
förslaget motsvarar bestämmelserna om pla-
ceringsandelskapitalets beständighet be-
stämmelserna om aktiebolags aktiekapital. 
En placeringsandel medför fortfarande inte 
rösträtt eller rätt till medlemsförmåner. 

Placeringsandelskapital kan fortfarande 
skaffas hos andra än medlemmar och enligt 
förslaget kan också tilläggsandelar ges till 
utomstående placerare. Omsättningen av an-
delar, tilläggsandelar och placeringsandelar 
underlättas så att ett andelslag kan utfärda 
mot aktiebrev svarande värdepapper inte bara 
för placeringsandelar utan också för andelar 
och tilläggsandelar. Användningen av op-
tionsrätter och konvertibla skuldebrev utvid-
gas så att de utöver placeringsandelar kan 
gälla också tilläggsandelar. 
�	
���
��. Oavsett de många finansie-

ringsalternativ som regleras i den gällande 
lagen är de på den gällande lagen baserade 
begränsningarna i fråga om finansiering i 
form av eget kapital delvis problematiska 
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med avseende på andelslagens kapitalan-
skaffning. Begränsningarna försvårar i onö-
dan definitionen av villkoren för andelsla-
gens finansiering, vilket är ägnat att kompli-
cera andelslagens anskaffning av eget kapital 
samt bildandet av nya företag i andelslags-
form. Utvidgningen av möjligheterna att till-
lämpa olika stora röstetal och ändringen av 
tidpunkten för återbetalning av insatsen mo-
tiveras ovan i punkt 3.2.1. och 3.2.8.  

Den föreslagna bestämmelsen om fondför-
höjning kan vara motiverad t.ex. för att för-
ändringar i penningvärdet och i andelslagets 
ekonomiska ställning skall kunna beaktas i 
insatsernas storlek. Enligt förslaget kan över-
skott användas för fondförhöjning i samma 
förhållande som överskott kan delas ut till 
medlemmarna. En fondförhöjning som 
genomförs på annat sätt kunde i strid med 
jämlikhetsprincipen avvika från de grunder 
för utdelning av medel som framgår av ALL 
och andelslagets stadgar. 

Enligt förslaget kan också nya andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar ges 
som fondförhöjning. Att ge ut nya andelar 
kan vara en användbar metod t.ex. i ett an-
delslag där samtliga andelar inte är helt be-
talda. Utgivning av nya tilläggsandelar och 
placeringsandelar kan vara ett fungerande 
tillvägagångssätt också när det gäller att för-
bättra det egna kapitalets beständighet. Det är 
skäl att uttryckligen reglera fondförhöjningar 
också av den anledningen att en sådan för-
höjning av insatserna med användning av det 
utdelningsbara överskottet som är tillåten en-
ligt den gällande lagen anses vara problema-
tisk med avseende på beskattningen av med-
lemmarna. Det föreslagna fondförhöjnings-
förfarandet motsvarar huvudsakligen en 
fondförhöjning av aktiekapital. 

Ett andelslag kan ha behov av att i stadgar-
na, friare än den gällande lagen tillåter, be-
stämma om den rätt till överskott och andels-
lagets behållning som andelarna, tilläggsan-
delarna och placeringsandelarna ger. T.ex. 
anskaffning av andelskapital kan förutsätta 
att andelslaget betalar ränta på insatserna 
också under tiden från medlemskapets upp-
hörande till återbetalningen. Tilläggsandelar 
som berättigar till fondförhöjning och be-
hållning kan behövas t.ex. för anskaffning av 
nytt tilläggsandelskapital med företrädesrätt i 

samband med frivillig eller lagstadgad före-
tagssanering eller för undvikande av konkurs. 

Från vissa andelslags sida har framförts 
misstanken att tilläggsandelar som ger rätt till 
behållningen skulle locka till övertagande 
och upplösning av andelslag. Detta är emel-
lertid ytterst osannolikt, eftersom tilläggsan-
delar fortfarande inte ger rösträtt. 

Den gällande lagens tvingande bestämmel-
ser om placeringsandelskapital är delvis oän-
damålsenliga från andelslagets och placerar-
nas synpunkt. Andelslagen anser det t.ex. 
vara problematiskt att placeringsandelar ger 
ovillkorlig rätt till andelslagets behållning 
samt till gängse inlösningspris i samband 
med fusion. Också bestämmelsen om att en-
dast andelslaget har rätt att lösa in placer-
ingsandelar anses vara onödigt begränsande. 

Också bestämmelserna om de rättigheter 
som placeringsandelar medför har ansetts 
vara oklara. Detta framgår t.ex. på så sätt att i 
lagen inte tillräckligt klart har reglerats de 
rättigheter som placeringsandelarna medför i 
förhållande till de rättigheter som följer med 
medlemskapet, andelarna och tilläggsande-
larna. De dåliga erfarenheterna av de i den 
gällande lagen reglerade placeringsandelarna 
visar att det inte är problemfritt att direkt 
överta motsvarande bestämmelser om aktie-
bolags aktier. Vid utformningen av bestäm-
melserna om placeringsandelar är det skäl att 
beakta också andelslagens särdrag, såsom 
medlemsförmånerna samt finansieringen 
med andelar och tilläggsandelar. 

I syfte att underlätta anskaffningen av an-
delskapital och tilläggsandelskapital föreslås 
att också andra än medlemmar får placera i 
tilläggsandelar samt att andelsbrev och 
tilläggsandelsbrev får utfärdas. Den gällande 
lagens tvingande bestämmelser om överlåtel-
sebegränsningar minskar medlemmarnas in-
tresse för tilläggsinvestering i form av eget 
kapital. Begränsningarna har också hindrat 
andelslag att hos utomstående placerare skaf-
fa sådan finansiering i form av eget kapital 
som under den tid som andelslaget är verk-
samt kan återbetalas på motsvarande sätt som 
medlemmarnas insatser. Det kan vara moti-
verat att underlätta omsättningen av andelar 
och tilläggsandelar också i sådana fall då det 
i andelslagets stadgar föreskrivs om möjlig-
heten att skjuta upp återbetalning av insatser 
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och tilläggsinsatser. 
För tydlighetens skull föreslås i lagen om 

andelslag motsvarande bestämmelser om ka-
pitallån som de i ABL ingående bestämmel-
serna om aktiebolags kapitallån. 

När det gäller anskaffning av finansiering i 
form av eget kapital har det också betydelse 
hur väl bevarandet av en placerings värde 
kan säkerställas i det fall att andelslaget sena-
re skaffar mera finansiering av motsvarande 
slag. Värdet av en andel påverkas t.ex. av de 
förutsättningar under vilka andelslaget kan 
ge ut nya andelar, tilläggsandelar och placer-
ingsandelar. Med tanke på en tidigare utgi-
ven andels värde är det t.ex. väsentligt hur de 
nya andelarna, tilläggsandelarna och placer-
ingsandelarna prissätts när de bjuds ut på ett 
sätt som avviker från relationerna mellan de 
tidigare innehaven. 

Iakttagandet av jämlikhetsprincipen kan 
t.ex. förutsätta att en medlem har företrädes-
rätt till nya andelar, tilläggsandelar och pla-
ceringsandelar eller, om företrädesrätten inte 
iakttas, att andelslaget uppbär gängse pris för 
andelarna. I lagen om andelslag föreslås 
emellertid inte sådana summariska bestäm-
melser om företrädesrätten och förutsättning-
arna för avvikelse från den, som de bestäm-
melser som tillämpas på aktiebolag (ABL 
4 kap. 2 § 1 mom.). En mot ABL svarande 
reglering är inte ändamålsenlig i andelslag, 
eftersom det t.o.m. i ett och samma andelslag 
i praktiken kan finnas stora skillnader i med-
lemsförmånerna, grunderna för utdelning av 
överskott och rätten till behållningen då an-
delslaget upplöses. Också när det gäller rät-
ten att för den som så önskar bli medlem i 
andelslaget är skillnaderna stora, vilket kan 
vara av en väsentlig betydelse när det gäller 
att bestämma företrädesrätten. 
$�
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�!������ Förslaget skiljer sig från 1999 års 
ALL-förslag närmast i det avseendet att det 
enligt det föreliggande förslaget är möjligt att 
i stadgarna föreskriva också att andelsbrev av 
värdepapperskaraktär kan utfärdas över ande-
larna. Det kan vara befogat att använda an-
delsbrev t.ex. i samband med förberedelser 
för att ombilda andelslaget till ett aktiebolag. 
Denna ändring görs med tanke på andelsla-
gens behov. 
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#!�����. Bestämmelserna om fusion ändras 
på ett sätt som huvudsakligen stämmer över-
ens med de bestämmelser i ABL som tilläm-
pas på aktiebolag. En andelslagsmedlem som 
motsätter sig fusionen har emellertid fortfa-
rande i allmänhet rätt endast att få tillbaka sin 
insats. Enligt förslaget kan ett andelslag delas 
upp i flera andelslag, på motsvarande sätt 
som ett aktiebolag kan delas upp i flera.  

Bestämmelserna om ombildning av andels-
lag till aktiebolag justeras så att ändringsför-
farandet från medlemmarnas och borgenärer-
nas synpunkt motsvarar fusion och delning. 
Samtidigt föreslås att det majoritetskrav som 
skall tillämpas på beslut om ändring av 
sammanslutningsformen förtydligas i över-
ensstämmelse med andelslagspraxis. 

Bestämmelserna om likvidation, upplös-
ning och avregistrering föreslås bli ändrade 
huvudsakligen i överensstämmelse med de 
på aktiebolag tillämpliga bestämmelserna i 
ABL. Förenhetligandet gäller närmast proce-
durbestämmelserna, men inte t.ex. andels-
stämmans skyldighet att besluta om likvida-
tion eller om grunden för delning av behåll-
ningen i ett andelslag som upplöses. Då kra-
vet på minimiantal medlemmar har under-
skridits en längre tid är andelsstämman såle-
des skyldig att besluta om likvidation. Å and-
ra sidan innehåller inte heller den nya lagen 
mot ABL svarande bestämmelser om skyl-
digheten att träda i likvidation då det egna 
kapitalet har gått förlorat. 

Också de i lagen om andelslag ingående 
bestämmelserna om konkurs och företagssa-
nering föreslås bli ändrade i överensstäm-
melse med ABL.  
�	
���
��. I den gällande lagen finns inga 

bestämmelser om vad ett fusionsavtal skall 
innehålla, t.ex. vilken information medlem-
marna före fusionsbeslutet skall ges för att de 
skall kunna bedöma fusionsvederlagets vär-
de. Vederlagspraxis uppvisar större variatio-
ner i andelslagen än i aktiebolagen. Bestäm-
melserna om verkställighet av fusion mellan 
andelslag skiljer sig onödigt mycket från 
motsvarande bestämmelser för aktiebolag. 

Avsikten är att förenhetliga vederlagspraxis 
så att det mera i detalj föreskrivs om den in-
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formation som medlemmarna skall ges före 
fusionsbeslutet. Också när vederlaget fast-
ställs skall jämlikhetsprincipen och förbudet 
mot otillbörliga fördelar beaktas. 

I samband med beredningen av förslaget 
har det varit fråga om att förbättra de rättig-
heter som tillkommer en medlem som mot-
sätter sig beslutet på så sätt att medlemmen 
ges rätt att i inlösen kräva andelens gängse 
pris, på samma sätt som en medlem som 
motsätter sig fusion mellan aktiebolag (ABL 
14 kap. 12 §). Från andelslagens sida har det 
emellertid inte ansetts vara nödvändigt att 
förbättra medlemmarnas ställning i detta av-
seende. 

Också ett andelslag kan ha behov av att 
dela sin verksamhet i flera separata andels-
lag, på motsvarande sätt som aktiebolag kan 
göra enligt ABL. Enligt förslaget har en med-
lem som motsätter sig förslaget motsvarande 
rätt till återbetalning av insatsen som vid en 
fusion. 

Också när det gäller ändring av samman-
slutningsformen har det varit fråga om att 
förbättra ställningen för en medlem som mot-
sätter sig beslutet på det sätt som nämns ovan 
i samband med fusion. Utöver den grund som 
behandlas i samband med fusion har andels-
lagen åberopat den omständigheten att den 
som motsätter sig en ändring av sammanslut-
ningsformen, efter ändringen till gängse pris 
kan avyttra de aktier som han fått som veder-
lag. 

I lagen om andelslag föreslås inga bestäm-
melser om att ett andelslag som inte längre 
har något eget kapital är skyldigt att träda i 
konkurs, eftersom de i ABL ingående be-
stämmelserna om en motsvarande skyldighet 
anses vara problematiska i vissa avseenden. 
Behovet av bestämmelser om skyldigheten 
att träda i likvidation i ett fall som detta ut-
reds som bäst i samband med en totalrevide-
ring av lagen om aktiebolag. 
 
�������� '������ ��	���������

Bestämmelserna om skadeståndsansvar fö-
reslås bli ändrade i överensstämmelse med 
motsvarande bestämmelser för aktiebolag. 
Det finns ingen grund för att de för andels-
lags ledning och medlemmar gällande ska-
deståndsbestämmelserna fortsättningsvis 

skall skilja sig från motsvarande bestämmel-
ser för aktiebolag. Detsamma gäller straffbe-
stämmelserna i lagen om andelslag. 
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��������. I firmalagen föreslås sådana 
ändringar att andelslagsformen i firman kan 
anges också med förkortningen ”Anl” (på 
finska ”Osk”). Från andelslagens sida har det 
framförts att det vore skäl att i firmalagen 
nämna också en förkortning som kunde an-
vändas för att i ett andelslags firma ange vil-
ken sammanslutningsform det är fråga om. 
Orsaken till att de föreslagna förkortningarna 
har tagits i bruk är att förkortningen ”Al” (på 
finska ”Ok”) som andelslagen i första hand 
använder är problematisk med beaktande 
firmalagens allmänna principer. Företrädarna 
för andelslagen anser att de föreslagna för-
kortningarna är användbara. 
4���������
�	�������. De ändringar som 

görs i lagstiftningen om andelslag måste be-
aktas i handelsregisterlagen och -
förordningen, på motsvarande sätt som aktie-
bolagens anmälningsskyldighet ändrades i 
samband med den partiella revidering av la-
gen om aktiebolag som genomfördes år 
1997. Förenhetligandet av handelsregister-
uppgifterna underlättar jämförelser mellan 
företag som representerar olika sammanslut-
ningsformer. 
������ �� ��	
� ���� De i ABL 12 kap. 

7 § 2 mom. 2 punkten ingående specialbe-
stämmelserna om lån till den närmaste kret-
sen föreslås bli så ändrade att lån och säker-
heter, utan några särskilda begränsningar kan 
beviljas aktiebolag som hör till samma kon-
cern och dessutom andelslag som står under 
motsvarande bestämmande inflytande. Enligt 
lagen om aktiebolag får ett bolag bevilja en 
aktieägare som äger t.ex. 1 % av bolaget lån 
endast inom ramen för de utdelningsbara 
medlen och mot betryggande säkerhet. Un-
dantag från begränsningen har bestämts bl.a. 
för aktiebolag som hör till samma koncern 
och för utländska bolag som är jämförbara 
med sådana samt i fråga om s.k. kommersiel-
la lån (ABL 12 kap. 7 § 2 mom.). Endast un-
dantaget som gäller kommersiella lån kan 
tillämpas på lån som ett aktiebolag beviljar 
ett moderandelslag. I den gällande lagen om 
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aktiebolag har undantaget i fråga om det 
koncernförhållande som nämns ovan begrän-
sats enbart till aktiebolag och till motsvaran-
de utländska bolag, på grund av de för dessa 
gällande enhetliga reglerna för vinstutdelning 
och medelsanvändning (RP 89/1986, s. 132). 

Den i ABL ingående undantagsbestämmel-
sen om kommersiella lån är delvis oklar. 
Oklarheten innebär olägenheter för andelslag 
som bolagiserar sin verksamhet. Tillämp-
ningsområdet för det undantag som i ABL 
föreskrivs för lån till den närmaste kretsen i 
en koncern kan utvidgas till att gälla moder-
andelslaget, eftersom utdelningen av moder-
andelslagets överskott och medelsanvänd-
ningen i den nya lagen om andelslag föreslås 
bli reglerad på ett sätt som i tillräcklig ut-
sträckning skyddar dotteraktiebolagets övriga 
aktieägare samt borgenärerna. 
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Näringslivet 

Reformen innebär att det för samtliga an-
delslags vidkommande öppnas flera alterna-
tiva möjligheter att skaffa finansiering i form 
av eget kapital. I detta avseende kommer den 
nya lagen att få sin största betydelse i stora 
andelslag och i andra andelslag vilkas verk-
samhet är kapitalintensiv eller där medlem-
marna har olika förutsättningar att vara pro-
duktiva. Till denna kategori hör t.ex. stora 
konsumentandelslag, andelslag som bedriver 
produktion och förädling samt andelslag som 
bedriver partihandel och tillhandahåller vissa 
typer av tjänster. I och med reformen får an-
delslagen tillgång t.o.m. till flera alternativa 
möjligheter än aktiebolagen har att skaffa fi-
nansiering i form av eget kapital. De nya fi-
nansieringsmetodernas användbarhet beror 
väsentligen på hur effektivt och trovärdigt 
andelslagen genom sina interna bestämmel-
ser kan tillgodose både medlemmarnas och 
placerarnas rättigheter. Reformen kan också 
främja de strukturella arrangemangen inom 
företag i andelslagsform. Å andra sidan 
kommer de efter reformen kvarstående be-
gränsningarna som gäller andelslagets syfte 
och medlemmarnas olika röstetal att främja 

bevarandet av de nuvarande kooperativa mo-
dellerna, särskilt i företag med stort med-
lemsunderlag. 

Reformen underlättar i någon mån bildan-
det av andelslag och kommer också att mins-
ka de administrativa kostnaderna en aning. Å 
andra sidan kommer bestämmelserna om att 
återbetalningen av insatserna också i ett litet 
moderandelslag binds till koncernbokslutet 
att öka dessa andelslags administrativa kost-
nader. Till denna del får reformen betydelse i 
synnerhet från små andelslags synpunkt, ef-
tersom kostnaderna för bildandet och admi-
nistrationen har den relativt största betydel-
sen i dessa. Reformen kan i princip bidra till 
att öka andelslagets popularitet som sam-
manslutningsform för småföretag med ett få-
tal företagare-ägare, så att de väljer att grun-
da sitt företag som ett andelslag snarare än 
som ett aktiebolag eller personbolag. För ett 
sådant val kan anföras t.ex. argumentet att 
andelslaget inte behöver något minimikapital 
och att medlemmarnas ansvar begränsar sig 
till kapitalinsatser vilkas minimibelopp inte 
bestäms i lagen. Den nya lagen om andelslag 
kommer emellertid sannolikt inte att under de 
närmaste åren väsentligt påverka förhållandet 
mellan de olika företagsformerna. 

Indirekt kommer reformen att på många 
sätt minska andelslagens och det övriga när-
ingslivets kostnader. T.ex. förenhetligandet 
av bokslutskraven med de krav som gäller 
för aktiebolag kommer att förbättra möjlighe-
terna att göra jämförelser mellan olika sam-
manslutningsformer, från placerarnas, kun-
dernas, affärskompanjonernas och övriga re-
ferensgruppers synpunkt, vilket i sin tur kan 
öka förtroendet för andelslagen samt minska 
onödig risktagning. Till dessa delar kommer 
samtliga andelslag att beröras av förändring-
en. 

De föreslagna bestämmelserna om andels-
lagens syfte och bildandet av andelslag samt 
om förvaltning och finansiering ökar andels-
lagsformens användbarhet för företagsverk-
samhet och ideell verksamhet.  

Förtydligandet av lagen om andelslag samt 
förenhetligandet av dess bestämmelser med 
den övriga associationslagstiftningen leder 
till att andelslagens medlemmar, ledning och 
referensgrupper lättare kan bilda sig en upp-
fattning om lagens innehåll. Därigenom för-
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bättras också tillgången till de administrativa 
tjänster som andelslagen behöver. Den för-
bättrade tillgängligheten har den relativt sett 
positivaste betydelsen för sådana små och 
medelstora andelslag som köper sina bokfö-
rings- och övriga förvaltningstjänster på den 
fria marknaden. 

Reformen kan endast i undantagsfall förut-
sätta stadgeändringar. De i fråga om med-
lemsunderlaget största andelslagens admi-
nistrativa kostnader kan öka en aning på 
grund av de nya kraven på stämmokallelse 
och förhandsinformation. Å andra sidan kan 
bestämmelserna som tillåter distansdeltagan-
de i någon mån minska andelslagens admi-
nistrativa kostnader och öka medlemmarnas 
aktiva deltagande. I ett andelslag med litet 
medlemsunderlag kan de administrativa 
kostnaderna i viss mån minskas genom att 
medlemmarna fattar enhälliga beslut utan att 
hålla någon formell stämma.  

EU:s medlemsländer har under de senaste 
åren utvecklat sin nationella lagstiftning om 
kooperativa företag och föreningar framför-
allt med sikte på andelslagens möjligheter att 
skaffa finansiering. Den nya lagen om aktie-
bolag kommer också till denna del att erbju-
da de finländska andelslagen internationellt 
konkurrenskraftiga möjligheter att ordna sin 
verksamhet. 

En förutsättning för att andelslagsformens 
användbarhet skall kunna  förbättras är att de 
associationsrättsliga bestämmelserna utveck-
las. De gällande bestämmelserna begränsar 
andelslagsformens användbarhet, vilket i sin 
tur leder till att andelslagens relativa andel av 
alla företag ytterligare minskar, i det fall att 
bestämmelserna inte förnyas. 

Vid beredningen av reformen har behand-
lats olika alternativ till bildande av aktiebo-
lag och reglering av kapitalstrukturen. Dessa 
alternativ utvärderas i det 15 juni 1999 publi-
cerade förslaget till ny lag om andelslag och 
utlåtandena om det. 
 
Hushållen och andelslagens medlemmar 

Förslaget har inga direkta ekonomiska 
verkningar för hushållen. Indirekt kan försla-
get leda till att andelslag som lyckas utveckla 
nya finansieringsmetoder kan erbjuda sina 
medlemmar bättre medlemsförmåner samt 

placeringsobjekt som är intressanta också för 
andra placerare. 

Förslaget förbättrar medlemmarnas rätts-
skydd i uteslutningssituationer samt förbätt-
rar också deras tillgång till information om 
de ärenden som skall behandlas på andels-
stämman. Andelslagen får tillgång till nya 
hjälpmedel som väsentligt underlättar med-
lemmarnas distansdeltagande i andelsstäm-
man (video- och internetförbindelser, post-
röstning). 
 
Den offentliga ekonomin 

Propositionen innebär att patent- och regis-
terstyrelsens uppgifter ökar. Antalet anmäl-
ningar till ämbetsverket kommer i någon mån 
att öka, till följd av att också revisorernas 
personuppgifter skall anmälas för registre-
ring. Registermyndigheten kommer enligt 
förslaget att få också nya uppgifter som har 
samband med förändringarna i företagsstruk-
turerna och nedsättningen av placeringsan-
delskapitalet. Tillstånd till nedsättning av 
placeringsandelskapitalet, fusion, delning 
och till ändring av sammanslutningsformen 
samt till upplösning och avregistrering av 
andelslaget skall enligt förslaget sökas hos 
registermyndigheten och inte hos domstolen. 
På årsnivån är antalet sådana anmälnings-
ärenden emellertid inte betydande. Å andra 
sidan kommer de minskade minimikraven på 
andelslagens stadgar att i någon mån minska 
granskningen av grundanmälningarna. 

Den modifiering och uppdatering av regis-
termyndighetens datasystem som den nya la-
gen om andelslag förutsätter beräknas kosta 
2 500 000 mark. I kalkylen har beaktats de i 
förslaget angivna övergångstiderna. 

Patent- och registerstyrelsen är ett netto-
budgeterat ämbetsverk som kan inkomstfi-
nansiera de kostnader som ändringarna och 
resursökningen medför. Reformen beräknas 
inte leda till förhöjningar av de nuvarande 
hanteringsavgifterna. 

De ansökningsärenden som överförs på pa-
tent- och registerstyrelsen minskar de uppgif-
ter som enligt den gällande lagen ankommer 
på domstolarna. Ytterligare en omständighet 
som minskar totalkostnaderna är att sökan-
den enligt förslaget själv skall svara för de 
kostnadskrävande meddelandena till borge-
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närerna. 
En särskild kalkyl av propositionens verk-

ningar har uppgjorts (www.om.fi). 
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Bedömningen av de organisatoriska och 
personella verkningarna är baserad på patent- 
och registerstyrelsens uppskattning som 
gjordes våren 2001. Enligt patent- och regis-
terstyrelsens preliminära kalkyl uppgår kost-
naderna för uppdatering av registermyndig-
hetens datasystem till ca 2,5 miljoner mark. 
Patent- och registerstyrelsen uppger också att 
den behöver tillräckligt med tid för att förbe-
reda de åtgärder som den nya lagen förutsät-
ter. 

För andelslagens vidkommande inskränker 
sig de organisatoriska verkningarna av pro-
positionen till att verkställande direktörens 
ställning blir densamma som den är i 
aktiebolagen. Reformen innebär att den 
reglering och praxis som i över 20 år har 
tillämpats i aktiebolagen införs också i 
andelslagen. Ändringsbehovet samt 
ändringarnas verkningar har kartlagts med 
andelslagspraxis som utgångspunkt. I 
propositionen förtydligas dessutom vissa 
enbart på andelslagens stadgar baserade 
interna organs, t.ex. butiksrådens ställning. 
På sådana organ kan inte överföras uppgifter 
som enligt lagen ankommer på andelslagets 
ledning. Propositionen har inga personella 
verkningar, eftersom den inte innebär några 
ändringar i bestämmelserna om andelslagets 
verksamhet och personal.  
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Frågan om en totalrevidering av lagen om 
andelslag har varit aktuell redan i ett par de-
cennier, men hittills har den inte ansetts vara 
särskilt brådskande. Under det innevarande 
decenniet har ministeriet från ett antal 
andelslag fått in förslag till ändring av vissa 
bestämmelser i ALL (bl.a. fondförhöjning av 
insatsen och koncernbestämmelser). Behovet 
att förnya lagen om andelslag har utretts 
mera ingående av en arbetsgrupp som Säll-

skapet Pellervo rf tillsatt och som verkat un-
der år 1996. Enligt denna av företrädare för 
andelslagen bestående arbetsgrupps åsikt är 
det skäl att i lagen om andelslag hålla kvar de 
för denna företagsform typiska särdragen. Å 
andra sidan har sammanslutningsformerna 
enligt arbetsgruppens åsikt också många ge-
mensamma drag som kan läggas till grund 
för enhetliga regleringar. I början av 1997 
gjorde Sällskapet Pellervo i egenskap av fö-
reträdare för andelslagen en framställning till 
justitieministeriet om förnyande av lagen om 
andelslag. Avsikten var att i två skeden 
genomföra en totalrevidering av lagen. Enligt 
förslaget skulle vissa brådskande ändringar 
göras i det första skedet och därefter skulle 
beredningen av totalrevideringen fortsättas. 

Förslaget har beretts som tjänsteuppdrag 
vid justitieministeriet. För beredningen utsåg 
ministeriet en sakkunniggrupp som gavs i 
uppdrag att framföra synpunkter på projektet 
samt att under arbetets gång bedöma försla-
gen till bestämmelser och motiveringar. Un-
der sommaren och i början av hösten 1998 
ombads andelslagen och de organisationer 
som företräder dessa, vissa sakkunniga som 
tillhandahåller andelslagen administrativa 
tjänster samt några ministerier och övriga 
myndigheter ge utlåtanden om det preliminä-
ra utkastet till en ny lag om andelslag. Under 
arbetets gång har inhämtats också andra ut-
redningar om lagutkastet. 

ALL-förslaget från år 1999 publidrades den 
15 juni 1999. 
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Sommaren 1999 begärdes om propositions-
förslaget 55 utlåtanden från remissinstanser 
som företrädde andelslagen, myndigheterna, 
olika forskarsamhällen, arbetsmarknadsorga-
nisationerna, industrin och handeln, företa-
garna, revisionssammanslutningarna och ad-
vokaterna samt bankerna, försäkringsbolagen 
och andra företag som tillhandahåller finan-
siella tjänster. Under hösten 1999 inkom 41 
av de begärda utlåtandena och dessutom tio 
andra utlåtanden. I utlåtandena understöddes 
i regel förslaget att utöka de dispositiva be-
stämmelserna samt förslaget att förenhetliga 
bestämmelserna med motsvarande bestäm-
melser för aktiebolag i sådana fall då det var 
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fråga om de på lagstiftningen baserade verk-
samhetsförutsättningarna för olika samman-
slutningsformer. Vidare ansågs det vara nöd-
vändigt att i större utsträckning införa dispo-
sitiva regleringar för att förbättra andelsla-
gens konkurrensförutsättningar. Samtidigt 
betonades i en del av utlåtandena vikten av 
att lagen om andelslag utformas så att andels-
lagens särprägel bibehålls. 

I en del av utlåtanden motsatte man sig för-
slaget att ett andelslags syfte i stadgarna fritt 
kan bestämmas vara t.ex. att ge avkastning 
på kapitalinsatserna. I en del av utlåtandena 
ansåg man att det i stadgarna borde kunna tas 
in bestämmelser om ett allmännyttigt eller 
ideellt syfte. I flera utlåtanden motsatte man 
sig förslaget att slopa kravet på flera stiftare 
och medlemmar eller också ansåg man att 
förslaget kunde leda till problem. I många 
fall motsatte man sig förslaget att det också i 
ett på personmedlemskap baserat, första gra-
dens andelslags stadgar fritt kan bestämmas 
om medlemmarnas olika stora röstetal. I en 
del av utlåtandena understödde man eller 
förhöll sig positivt till förslaget att tillåta oli-
ka stora röstetal också i första gradens an-
delslag. 

En sammanställning av utlåtandena har 
gjorts (www.om.fi). 
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Efter remissomgången har beredningen 
fortsatt som tjänsteuppdrag vid justitiemini-
steriet. Under den fortsatta beredningen har i 
förslaget utgående från det som framförts i 
utlåtandena gjorts vissa ändringar och lagför-
slaget har kompletterats bl.a. med bestäm-
melser om upplösning av andelslag och om 
apport samt med bestämmelser om över-
gångssituationer. Redan i 1999 års förslag 
hade uppgjorts utgående från dessa principer. 
Dessutom har vissa detaljer i förslaget änd-
rats och kompletterats närmast med andelsla-
gens behov som utgångspunkt. Företrädare 
för andelslagen har hela tiden varit engagera-
de i den fortsatta beredningen. Dessutom har 
om de enskilda förslagen under den fortsatta 
beredningen begärts in kommentarer från 
olika håll. Propositionen fick sin slutliga ut-
formning under den första hälften av 2001. 

Propositionsutkastet har på finska varit till-
gängligt för allmänheten sedan början av juli 
2001 (www.om.fi). 
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I regeringens proposition med förslag till 
ändringar som införandet av euron förutsätter 
i vissa lagar inom justitieministeriets förvalt-
ningsområde (RP 103/2001 rd) föreslås att de 
i den gällande lagen om andelslag ingående 
markbeloppen ändras till euro på det sätt som 
motsvarar föreliggande proposition. Först-
nämnda proposition är under behandling i 
riksdagen. 

Vid finansministeriet bereds en omfattande 
revidering av lagstiftningen om kreditinstitut, 
inklusive ett förslag till en ny andels-
bankslag. Avsikten är att en proposition med 
förslag till revidering av lagstiftningen om 
kreditinstitut skall avlåtas under hösten 2001. 
I 1 § i den verkställighetslag som ingår i 
denna proposition föreslås en bestämmelse 
om att på andelsbankerna skall tillämpas den 
gamla andelsbankslagen till dess att den nya 
andelsbankslagen träder i kraft. Denna över-
gångsbestämmelse skall uteslutas i det fall att 
den nya andelsbankslagen kan sättas i kraft 
samtidigt som den nya lagen om andelslag. 

Vid finansministeriet bereds också en änd-
ring av lagstiftningen om tillhandahållande 
av banktjänster. I det sammanhanget övervä-
ger man att upphäva också bestämmelserna 
om handelslagens sparkasseverksamhet, vil-
ket skulle innebära att sparkasseverksamhet i 
den nuvarande formen inte får fortsättas efter 
en fem års övergångsperiod. Avsikten är att 
propositionen ges under första hälften av 
2002. 

Vid handels- och industriministeriet bereds 
en ändring av de krav på boende och hemort 
som tillämpas på stiftarna av privaträttsliga 
sammanslutningar och stiftelser och på med-
lemmarna i deras organ. Avsikten är att pro-
positionen ges hösten 2001. Propositionen 
bör beaktas vid behandlingen av föreliggande 
proposition i riksdagen. 



 ��������		��
��  
� �
    

 

30

�0�0� ����������������
�������������
?
���������
�

Fördraget om Finlands anslutning till Eu-
ropeiska unionen inbegriper inte EG:s bo-
lagsrättsliga regelverk om andelslag. 
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���� Under beredningen av förslaget har 
gjorts en bedömning av behovet att fastställa 
minimikapitalkrav eller öka skyldigheten att 
göra avsättningar till reservfonden. Sådana 
ändringar föreslås emellertid inte, eftersom 
de bokslutskrav som gäller andelslagets eget 
kapital samt begränsningen av medelsutdel-
ningen fortfarande anses vara de mest ända-
målsenliga metoderna också från borgenärer-
nas och övriga utomståendes synpunkt. I 
praktiken avsätts en reservfond endast i så-
dana större andelslag vilkas verksamhet inte 
inskränker sig till enbart medlemmarna. Öv-
riga andelslags reservfonder har huvudsakli-
gen avsatts före år 1981, då grunden för fon-
deringsskyldigheten sammankopplades med 
räkenskapsperiodens överskott, i stället för 
den tidigare fonderingen som baserades på 
omsättningen. Avsaknaden av en reservfond 
har veterligen inte försvårat andelslagens 
verksamhet. Det finns inte heller några kända 
fall där ett andelslags borgenärer skulle ha li-
dit ekonomisk skada på grund av att minimi-
kapitalkrav eller reservfond saknats. En för-
höjning av andelslagets fonderingsskyldighet 
vore oändamålsenlig också av den anled-
ningen att den nuvarande fonderingsgrunden 
inte har någon väsentlig betydelse med tanke 
på begränsningen av borgenärernas risk. 
Borgenärernas ställning skulle bli bättre 
tryggad om fonderingsskyldigheten sam-
mankopplas t.ex. med omfattningen av an-
delslagets verksamhet, dvs. den bindning 
som emellertid frångicks år 1981. Ökningen 
av reservfondens minimibelopp och skärp-
ningen av fonderingskraven skulle onödigt 
försvåra i synnerhet nya arbetsandelslags 
verksamhet.  

En jämlik behandling av sammanslutnings-
formerna skulle i och för sig förutsätta att det 
för andelslag stiftas föreskrivs om ett kapi-

talkrav som svarar mot det som gäller för ak-
tiebolag eller om en skyldighet att avsätta en 
reservfond. År 1997 höjdes minimikapital-
kravet för aktiebolag från 15 000 mark till 
50 000 mark (numera 8 000 euro eller ca 
47 566 mark). Det förhöjda kravet på aktie-
kapital skall räknat från den 1 september 
2004 tillämpas också på gamla aktiebolag. 
Frågan om det behövs kapitalkrav för aktie-
bolag kommer emellertid att omprövas i 
samband med den totalrevidering av ABL 
som pågår vid justitieministeriet. 

Avsaknaden av minimikapitalkrav innebär 
inte i sig att medlemmarnas ansvar för an-
delslagets förpliktelser utvidgas jämfört med 
det ansvar som ett aktiebolags aktieägare har. 
I utländsk rättspraxis har en sammanslut-
ningsform som är baserad på ägarnas begrän-
sade ansvar i undantagsfall kunnat avfärdas 
utan någon grund som anges i speciallagstift-
ning (ansvarsidentifikation). Enbart den 
omständigheten att det egna kapitalet är litet 
har emellertid i allmänhet inte lett till att 
sammanslutningsformen åsidosätts, utan 
grunden har i allmänhet varit att samman-
slutningens tillgångar sammanblandas med 
ägarens tillgångar eller att sammanslutning-
ens administration är oklar. I den juridiska 
litteraturen har framförts divergerande upp-
fattningar om möjligheten till ansvarsidenti-
fikation. I finländsk rättspraxis har ansvars-
identifikation enbart på grund av ägande inte 
godkänts, utan ansvaret har baserats på andra 
skäl, t.ex. på ägarens åtgärder eller på den 
speciallagstiftning som är tillämplig på före-
tagets verksamhet. 
'�	
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ningen av förslaget har det varit fråga om att 
förenhetliga den s.k. väntetiden för återbetal-
ning av insatsen och tilläggsinsatsen till 
minst sex månader eller ett år från utgången 
av den räkenskapsperiod under vilken med-
lemskapet upphörde eller det krävdes att in-
satsen eller tilläggsinsatsen skulle återbeta-
las. Förenhetligandet av tidsfristerna har 
övervägts i syfte att underlätta bedömningen 
av den betydelse som andelskapitalet och 
tilläggsandelskapitalet har. Från andelslagens 
håll har det emellertid anförts att väntetiderna 
för återbetalningen skall bibehållas, med un-
dantag för det ovan nämnda förfarandet med 
snabb återbetalning. 
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Av denna anledning föreslås inte att tids-
fristerna för återbetalning av insatser och 
tilläggsinsatser förenhetligas. I syfte att tryg-
ga borgenärernas ställning föreslås emellertid 
att i bokslutet skall lämnas de uppgifter om 
andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet 
samt om återbetalningen av dessa som be-
hövs för bedömningen av andelslagets eget 
kapital. 
'� �	����������. Vid beredningen av för-

slaget har också gjorts en bedömning av be-
hovet av särskilda associationsrättliga be-
stämmelser om arbetsandelslag. Arbetsan-
delslagens specialbehov anknyter emellertid 
snarast till arbetsrätten och beskattningen. 
Den nya lagen om andelslag underlättar ock-
så bildandet av arbetsandelslag samt deras 
verksamhet. 
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�	�����	� I samband med beredningen av 
förslaget har det också varit fråga om att för-
enkla bestämmelserna om finansiering av 
andelslag. Man har övervägt en modell med 
bestämmelser om de andelar som är en förut-
sättning för medlemskap (t.ex. medlemsande-
lar) samt särskilt om sådana tilläggsplacer-
ingar som skulle omfatta de nuvarande frivil-
liga andelarna, tilläggsandelarna och placer-
ingsandelarna. Enligt denna modell kan i an-
delslagets stadgar föreskrivas om tilläggspla-
ceringar som ger olika rättigheter, på motsva-
rande sätt som det i ett aktiebolags bolags-
ordning föreskrivs om aktier av olika slag. 
T.ex. i Sverige har man lagstiftat på detta sätt 

om de ekonomiska föreningar som motsvarar 
våra andelslag. 

Detta alternativ ansågs emellertid vara 
oändamålsenligt från andelslagens synpunkt. 
Det hade inneburit att ett andelslag där skyl-
digheten att ta andelar varierar från ett år till 
ett annat, alltid skulle vara tvunget att tilläm-
pa bestämmelser om såväl medlemsandelar 
som tilläggsplaceringar. I ett sådant andelslag 
skulle utgivningen av frivilliga tilläggs-
placeringar ofta leda till att andelslaget 
kommer att ha andelskapitalplaceringar av 
minst tre olika slag. 
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6�������������	���	. Enligt förslaget kan 
ett andelslag skaffa finansiering för sitt an-
delskapital också genom fritt omsättningsba-
ra värdepapper. Dessa värdepapper kan emel-
lertid tas upp till sådan offentlig handel som 
avses i lagen om värdepappersmarknaden 
endast i det fall att de kan anslutas till värde-
andelssystemet. I propositionen ingår inga 
förslag till behövliga ändringar i värdean-
delslagstiftningen. Avsikten är att en proposi-
tion om saken skall avlåtas senast våren 
2002. Andelslagen har veterligen inom en 
överskådlig framtid inget behov av sådan fi-
nansiering. Deras kapitallån och värdepapper 
i främmande kapital kan tas upp till offentlig 
handel med stöd av den gällande lagstift-
ningen om värdeandelar. 
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I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
lagens tillämpningsområde, om definitionen 
av begreppet andelslag, om syftet med an-
delslag, om begränsning av medlemsansvaret 
samt om definitionen av koncernbegreppet. 
Bestämmelsen om definitionen av andelslag 
och syftet med andelslag beaktar andelsverk-
samhetens utveckling. I förslaget tillåts ut-
tryckligen erbjudande av medlemsförmåner 
t.ex. via koncernföretag samt bildande av an-
delslag huvudsakligen för att fullfölja ett ide-
ellt syfte. På motsvarande sätt som enligt den 
gällande lagen är syftet med den nya lagen 
att stödja medlemmarnas ekonomi och när-
ingsutövning, till åtskillnad från det i lagen 
om aktiebolag angivna vinstsyftet. Syftet 
med verksamheten har betydelse närmast i 
andelslagets interna relationer. 

I fråga om medlemmarnas ansvar motsva-
rar förslaget den gällande lagen om andels-
lag.  Den gällande lagen innehåller inga kon-
cernbestämmelser. 

Med undantag för definitionen av begrep-
pet andelslag och syftet med andelslag mot-
svarar förslaget bestämmelserna i 1 kap. 
ABL. Definitionen av begreppet ”den när-
maste kretsen” har emellertid tagits in i 
6 kap. om bokslutet, eftersom i lagen om an-
delslag inte föreslås mot ABL svarande sär-
skilda begränsningar gällande lån till den 
närmaste kretsen samt andra rättshandlingar 
mellan den närmaste kretsen och andelslaget. 

1 §. ������� 	
������
��������� I denna 
paragraf föreslås en bestämmelse om lagens 
tillämpningsområde. Enligt förslaget skall 
den nya lagen om andelslag tillämpas på alla 
andelslag, om inte något annat bestäms sär-
skilt. Förslagets ordalydelse avviker från 1 § 
1 mom. i den gällande lagen så att lagen en-
ligt den skall tillämpas endast på samman-
slutningar som har antagit den andelslags-
form som avses i denna lag. Den gällande la-
gen har i praktiken tillämpats på motsvarande 
sätt som den föreslagna lagen skall tillämpas. 

I överensstämmelse med den gällande la-
gen föreslås att den nya lagen om andelslag 

skall vara en på alla sammanslutningar i an-
delslagsform tillämplig allmän lag som det 
kan göras avvikelse från genom en annan lag. 
T.ex. i andelsbankslagen finns det ett antal 
associationsrättsliga bestämmelser om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform som dels kompletterar lagen om 
andelslag, dels avviker från den. Den före-
slagna ändringen skall förtydliga regleringen. 
Ändringen inverkar inte på lagens tillämp-
ningsområde. Förslagets ordalydelse motsva-
rar det som föreskrivs om tillämpningsområ-
det i ABL 1 kap. 1 § 1 mom. 

2 §. ���
�
	
���������������������	�	�����
���������� I denna paragraf föreskrivs om de-
finitionen av begreppet andelslag samt om 
syftet med andelslag. Den i paragrafens ��
��� ingående bestämmelsen om definitio-
nen och syftet avviker såtillvida från 1 § i 
den gällande lagen att en medlems deltagan-
de i andelslagets verksamhet enligt förslaget 
kan ordnas också genom en dottersamman-
slutning eller på annat sätt. Det andra sättet 
kan t.ex. bestå i att andelslaget tillhandahåller 
avtalsenliga medlemstjänster. 

I praktiken tillhandahåller framförallt stora 
konsumentandelslag åtminstone en del av 
medlemstjänsterna t.ex. via sina koncernföre-
tag. Av denna orsak har ordalydelsen i gäl-
lande 1 § i praktiken ansetts vara problema-
tisk. 

Syftet med ändringen är uttryckligen att 
andelslaget skall kunna tillhandahålla med-
lemstjänster på det sätt som det anser vara 
ändamålsenligt. Ändringen förtydligar förut-
sättningarna för att kooperativ företagsverk-
samhet skall kunna ordnas i form av en före-
tagsgrupp. I sådana fall då medlemstjänster 
tillhandahålls på något annat sätt än genom 
andelslagets försorg är det skäl att beakta 
också de av associationslagstiftningen om re-
spektive företagsform följande kraven, t.ex. 
principen om delägarnas jämlikhet, general-
klausulen som förbjuder givande av otillbör-
lig fördel samt borgenärsskyddet. 

Det behövs stadgebestämmelser on andels-
lagets syfte endast i det fall att syftet helt el-
ler delvis avviker från den huvudregel som 
anges i detta moment. I praktiken kan andels-
laget också ha det partiella syftet att avkasta 
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vinst på kapitalet, t.ex. då det i stadgarna fö-
reskrivs om utdelning av överskott och be-
hållning i förhållande till de kapitalplacer-
ingar som gjorts i andelslaget. 

I propositionen föreslås inte att tillämp-
ningsområdet skall utvidgas för specialbe-
stämmelsen i 18 § 1 mom. 1 punkten när-
ingsskattelagen, dvs. bestämmelsen om att 
överskottsåterbäring är avdragbar vid be-
skattningen. Förfarandet att andelslaget till-
handahåller medlemstjänster via andra före-
tag kan således för andelslagets eller dess 
medlemmars vidkommande leda till ett i be-
skattningshänseende annat slutresultat än i 
det fall att medlemstjänsterna tillhandahålls 
direkt av andelslaget. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i ett andelslags stadgar med avvikelse 
från den i lagen angivna huvudregeln be-
stämmas att andelslagets uppgift i huvudsak 
är att gemensamt fullfölja ett ideellt syfte. 
Enligt den gällande lagen kan ett andelslag 
inte ha ett huvudsakligen ideellt syfte. Det 
kan vara behövligt att uttryckligen tillåta 
också ett huvudsakligen ideellt syfte t.ex. av 
den anledningen att andelslagsformen kan 
vara mycket lämplig för ideell verksamhet 
som förutsätter kapitalinsatser från medlem-
marna. Det ideella syftet kan i stadgarna de-
finieras t.ex. som främjande av kooperations-
idén inom ett visst verksamhetsområde eller 
generellt. Det kan också vara fråga om att 
främja något allmännyttigt syfte. I momentet 
föreslås inget uttryckligt omnämnande om att 
syftet skall vara allmännyttigt, eftersom ett 
sådant uttryck kunde leda till missförstånd 
vid beskattningen av andelslaget. I skattelag-
stiftningen finns särskilda bestämmelser om 
beskattningen av allmännyttiga sammanslut-
ningar. 

Bestämmelsen om att ett andelslag kan ha 
ett ideellt syfte leder inte till oklarhet i fråga 
om den på andelslaget tillämpliga lagstift-
ningen. Enligt lagförslaget skall som ett an-
delslag anses endast en sammanslutning som 
motsvarar definitionen i denna paragraf och 
som efter anmälan har antecknats i handels-
registret som ett andelslag. Å andra sidan 
skall föreningslagen (503/1989) med smärre 
undantag tillämpas endast på föreningar som 
har anmälts till föreningsregistret och förts in 
i detta som registrerade föreningar. Före-

ningslagens bestämmelser om icke-
registrerade föreningar kan inte tillämpas på 
andelslag som avses i denna lag, eftersom fö-
reningslagens bestämmelser gäller ansvaret 
för åtgärder som har vidtagits för en sam-
manslutning som saknar rättskapacitet och 
rättshandlingsförmåga samt företrädande av 
en sådan sammanslutning. I praktiken har 
inte heller den omständigheten medfört 
oklarhet om föreningslagens tillämpning, att 
det i ett aktiebolags bolagsordning kan tas in 
bestämmelser om att bolaget har ett ideellt 
syfte. 

I den föreslagna paragrafens ����� kon-
stateras för klarhetens skull att ett andelslag 
skall anmälas för registrering så som bestäms 
i denna lag. Lagen om andelslag tillämpas 
endast på andelslag som registreras. Enligt 
bestämmelserna i lagförslagets 2 kap. blir ett 
andelslag en självständig juridisk person då 
det har förts in i handelsregistret. Förslaget 
motsvarar den gällande lagen om andelslag. 

3 §. ������������� ������� Denna para-
graf innehåller bestämmelser om medlem-
marnas begränsade ansvar. Enligt den före-
slagna paragrafens ����� är medlemmarna 
inte personligen ansvariga för andelslagets 
förpliktelser. Till innehållet motsvarar be-
stämmelsen 3 § i den gällande lagen. Ordaly-
delsen har förenhetligats med ABL 1 kap. 1 § 
2 mom. 

För tydlighetens skull föreslås i �� ��� 
hänvisningar till bestämmelserna om en med-
lems skyldighet att delta med en eller flera 
andelar samt om i stadgarna eventuellt före-
skriven annan betalningsskylighet. Liksom 
enligt den gällande lagen skall varje medlem 
delta med ett visst antal andelar samt betala 
en i stadgarna angiven insats till andelslaget. 
Dessutom kan i stadgarna på motsvarande 
sätt som enligt den gällande lagen föreskrivas 
om extra avgifter samt om medlemmarnas 
tillskottsplikt (14 och 15 kap.). 

4 §. 5��������� ��	��������
����	����� 
I den föreslagna paragrafen definieras be-
greppen koncern, moderandelslag, dotter-
sammanslutning och bestämmande inflytan-
de. Enligt hänvisningsbestämmelsen förstås i 
lagen om andelslag med bestämmande infly-
tande, moderandelslag, dottersammanslut-
ning och koncern det som i 1 kap. 5 och 6 § 
bokföringslagen avses med bestämmande in-
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flytande, moderföretag, dotterföretag och 
koncern. Det finns två syften med de före-
slagna koncernbestämmelserna. För det för-
sta skall de trygga olika intressenters tillgång 
till information om koncernen, på samma sätt 
som enligt bokföringslagen. För det andra 
skall de hindra att koncernstrukturen används 
i syfte att kringgå lagen om andelslag. 

De föreslagna definitionerna av begreppen 
koncern och bestämmande inflytande skall 
tillämpas när det gäller förbud mot att rösta 
med egna andelar, medlemmarnas rätt till in-
formation om relationerna mellan koncernfö-
retagen, bokslutsuppgifter om lån och garan-
tier till den närmaste kretsen och övriga med-
lemmar, förbud mot finansiering av egna an-
delar, tilläggsandelar och placeringsandelar, 
förbud mot förvärv av egna placeringsande-
lar samt när det gäller de uppgifter som skall 
ges i fusions- och delningsplaner. 

Koncernbokslut, som också påverkar kon-
cernens utdelningsbara överskott, skall upp-
göras på basis av bokföringslagens bestäm-
melser om koncernbokslut samt på basis av 
denna lags specialbestämmelse om skyldig-
heten att uppgöra koncernbokslut då andels-
lagets tillgångar skiftas. Vid tillämpningen av 
bokföringslagen är en förutsättning för upp-
görande av koncernbokslut att koncernförhål-
landet är varaktigt och väsentligt med avse-
ende på koncernens rörelseresultat och eko-
nomiska ställning. 

Vid tillämpningen av lagen om andelslag 
skall kravet på koncernens och det bestäm-
mande inflytandets varaktighet bedömas ut-
gående från den tillämpliga bestämmelsen. 
Vid tillämpningen av denna bestämmelse för 
att förhindra kringgående av lagen om an-
delslag är utgångspunkten den att kravet på 
koncernförhållandets eller det bestämmande 
inflytandets varaktighet inte har någon bety-
delse. Vid tillämpningen av bestämmelsen 
skall i första hand endast förhållandena vid 
tillämpningstidpunkten beaktas. T.ex. enligt 
lagförslagets 4 kap. 5 § 2 mom. får en dotter-
sammanslutning som är medlem av andelsla-
get inte delta i andelsstämman. Förbudet 
gäller också i det fall att andelslaget på grund 
av koncernförhållandets kortvarighet eller av 
någon annan orsak inte har någon skyldighet 
att upprätta koncernbokslut. Med avvikelse 
från bokföringslagen har koncernförhållan-

dets varaktighet ingen betydelse i det fall att 
koncernbestämmelserna i lagen om andelslag 
tillämpas. 

I den gällande lagen om andelslag finns 
inga koncernbestämmelser. På andelslag till-
lämpas emellertid också för närvarande bok-
föringslagens (BFL) bestämmelser om upp-
rättande av koncernbokslut. Innehållsmässigt 
överensstämmer förslaget med koncerndefi-
nitionen i ABL 1 kap. 3 §. Med avvikelse 
från ABL föreslås en hänvisningsbestämmel-
se om koncernförhållande och bestämmande 
inflytande. Efter att koncerndefinitionen ta-
gits in i ABL har bokföringslagens bestäm-
melser om koncern och bestämmande infly-
tande ändrats i överensstämmelse därmed. 
 
 
2 kap. ;���������������������������?

���������������
 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
bildande av andelslag. Bestämmelserna gäll-
er stiftare och stiftelseurkund samt registre-
ring av andelslag och åtgärder för det blivan-
de andelslaget. På betalning av andelar i ett 
andelslag under bildande samt på de rättighe-
ter som andelarna medför tillämpas de all-
männa bestämmelserna om medlemskap och 
andelar i lagförslagets 3 och 9 kap. 

Kraven på minimiinnehållet i andelslagets 
stadgar föreslås bli på så sätt minskade att i 
lagen tas in presumtionsföreskrifter om ordi-
narie andelsstämma, om styrelseledamöterna, 
om revisorerna och om kallelse till andels-
stämma. De i 2 kap. i den gällande lagen in-
gående enskilda bestämmelserna om stadgar-
nas innehåll föreslås bli flyttade till de kapi-
tel där respektive helhet regleras. 

Vidare föreslås att tiden för registrering av 
ett andelslag förkortas till sex månader samt 
att ansvarsförhållandena medan stiftandet 
pågår regleras mera i detalj. 

De föreslagna bestämmelserna avviker från 
den gällande lagen huvudsakligen i det avse-
endet att det i alla andelslag räcker med tre 
stiftare (1 §) samt i det avseendet att en insats 
kan betalas också med apportegendom 
(9 kap. 7 §). Enligt förslaget skall i stiftelse-
urkunden lämnas för borgenärsskyddet vä-
sentliga uppgifter, på samma sätt som då ett 
aktiebolag bildas (2 §). 
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Syftet med ändringarna är att underlätta 
bildandet av andelslag och förtydliga an-
svarsförhållandena medan förfarandet pågår.  

Med avvikelse från ABL ställs i lagförsla-
get inga krav på stiftarnas bonings- och hem-
ort (ABL 2 kap. 1 §), andelarna behöver fort-
farande inte betalas förrän andelslaget har re-
gistrerats och andelskapitalet registreras inte 
(ABL 2 kap. 9 §). Med avvikelse från ABL 
kan uppgifter om att insatser betalats med 
apportegendom lämnas i bokslutet och något 
särskilt utlåtande av en godkänd revisor be-
hövs inte (ABL 2 kap. 4 a §). I lagen om an-
delslag föreslås inte heller särskilda bestäm-
melser om efterapport (ABL 2 kap. 15 §). Å 
andra sidan föreslås inte heller några särskil-
da bestämmelser om successivt bildande 
(ABL 2 kap. 5—8 §). 

Det finns ingen orsak att ställa några krav 
på stiftarnas bonings- och hemort eftersom 
de förutsätts bli medlemmar i andelslaget och 
andelskapitalet inte behöver betalas före re-
gistreringen. På andelslagets ledning ställs 
motsvarande krav på boningsorten som i la-
gen om aktiebolag. Det har inte funnits något 
behov att bestämmelser om successivt bil-
dande bl.a. av den orsaken att andelskapita-
lets och andelarnas minimibelopp inte be-
gränsas i lagen om andelslag. Någon konsti-
tuerande stämma behövs inte eftersom samt-
liga stiftande medlemmar skall underteckna 
stiftelseurkunden. Enligt förslaget krävs det 
inte ett särskilt utlåtande av  en godkänd re-
visor för betalning med apportegendom, ef-
tersom andelskapitalet inte registreras och ef-
tersom det andra bolagsrättsliga direktivet 
(77/91/EG), som innehåller bestämmelser om 
sådana utlåtanden, inte skall tillämpas på an-
delslag. Att i ett litet andelslag kräva en god-
känd revisors utlåtande är inte ändamålsen-
ligt heller av den anledningen att ett sådant 
andelslag inte heller i övrigt behöver anlita 
en godkänd revisor. 

I lagförslaget finns inga uttryckliga be-
stämmelser om efterapport, eftersom syftet 
med andelslag är att främja medlemmarnas 
ekonomi genom att medlemmarna deltar i 
andelslagets verksamhet som kunder eller af-
färskompanjoner. Vid revisionen skall revi-
sorerna i enlighet med god revisionssed fästa 
avseende vid andelslagets transaktioner med 
medlemmarna och ledningen.  

Enligt 3 § i den föreslagna verkställighets-
lagen skall på tillämpning och registrering av 
andelslag tillämpas den gamla lagen, om stif-
telseurkunden har undertecknats under den 
gamla lagens giltighetstid och bildandet an-
mäls för registrering inom sex månader efter 
att den nya lagen har trätt i kraft. 

1 §. $	
�	���. I denna paragraf föreskrivs om 
andelslagets stiftare. Enligt föreslagna ��
���  kan ett andelslag bildas av tre fysiska 
eller juridiska personer, som blir medlemmar 
i andelslaget. Enligt 4 § 1 och 2 mom. i den 
gällande lagen skall stiftarna vara minst fem, 
om minst hälften av stiftarna är fysiska per-
soner. Den föreslagna ändringen svarar mot 
stiftarnas behov och påverkar inte borgenä-
rernas eller andra utomståendes ställning. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan den som är omyndig eller försatt i kon-
kurs inte vara stiftare. I den gällande lagen 
om andelslag finns inga bestämmelser som 
begränsar omyndiga eller i konkurs försatta 
personers rätt att bilda andelslag. I ABL 
2 kap. 1 § finns en mot förslaget svarande 
begränsningsbestämmelse. Den föreslagna 
bestämmelsen hindrar inte en omyndig eller i 
konkurs försatt person att bli medlem i ett re-
dan bildat andelslag. I överensstämmelse 
med gällande praxis kan ett andelslag anta 
nya medlemmar också under tiden mellan 
undertecknandet av stiftelseurkunden och re-
gistreringen av andelslaget. 

2 §. $	
�	�������������� �
�
�

�������� I 
paragrafen finns bestämmelser om stiftelse-
urkundens minimiinnehåll. Vid behov kan i 
stiftelseurkunden tas in också andra bestäm-
melser, t.ex. om att en anslutningsavgift upp-
bärs hos stiftarna eller om den första styrel-
sens och revisorernas arvoden. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall stiftarna upprätta en stiftelseurkund som 
dateras och undertecknas av dem. Förslaget 
motsvarar gällande 4 § 1 mom. och ABL 
2 kap. 2 § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall stiftelseurkunden innehålla andelslagets 
stadgar, person- och kontaktuppgifter om 
stiftarna samt uppgift om de andelar som stif-
tarna får, de kostnader för bildandet av an-
delslaget som skall betalas av andelslaget el-
ler kostnadernas beräknande minimibelopp 
samt person- och kontaktuppgifter om revi-
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sorerna samt om andelslagets första styrelse 
eller förvaltningsråd. 

Enligt ������	�� skall stiftelseurkunden in-
nehålla andelslagets stadgar, om vilka be-
stäms i 5 och 6 §. Liksom i gällande 4 § 
2 mom. kan stadgarna tas in i stiftelseurkun-
den eller fogas till den som en bilaga. 

Enligt ������	�� skall stiftelseurkunden in-
nehålla stiftarnas person- och kontaktuppgif-
ter. Detta krav är mera omfattande än det 
som ingår i gällande 4 § 2 mom. Mot försla-
get svarar den i 10 § handelsregisterlagen in-
gående bestämmelsen om de uppgifter som 
skall lämnas om ledningen i grundanmälan 
vid registrering. Förslaget motsvarar det i 
ABL 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten angivna 
kravet på de uppgifter om stiftarna som skall 
tas in i stiftelseurkunden. 

Enligt �� ����	�� skall i stiftelseurkunden 
anges hur många andelar stiftarna får.  Enligt 
gällande 4 § 2 mom. skall i stiftelseurkunden 
lämnas uppgift om hur många insatser de har, 
som deltar i andelslaget med flera än en in-
sats. 

I förslaget förtydligas ordalydelserna som 
används om de till medlemskap och andelar 
anslutna ekonomiska rättigheterna och skyl-
digheterna så att medlemskap förutsätter att 
vederbörande deltar med minst en andel 
(9 kap. 1 §). En andel medför de i lagen och 
stadgarna nämnda rättigheterna och skyldig-
heterna i andelslaget. För andelen skall beta-
las en i stadgarna fastställd insats, som anger 
andelens nominella värde. I stadgarna kan fö-
reskrivas att för en andel skall betalas också 
en anslutningsavgift till andelslaget, t.ex. så 
att som anslutningsavgift uppbärs skillnaden 
mellan insatsen och dennas högre gängse 
värde. Insatsen och anslutningsavgiften skall 
betalas inom den i stadgarna angivna tiden. 
Andelslagets andelskapital utgörs av summan 
av de insatser som har betalats in till andels-
laget för andelarna. I den gällande lagen an-
vänds uttrycket insats för att ange såväl de 
ekonomiska rättigheter och skyldigheter som 
en andel medför i andelslaget, som för att 
ange det vederlag som skall betalas till an-
delslaget för rättigheterna. Detta har kunnat 
ge en otydlig bild av de rättigheter som en 
andel medför. Att använda uttrycket insats 
för att beskriva de rättigheter som en andel 
medför kan vara missvisande t.ex. i sådana 

fall då det i stadgarna föreskrivs hur andels-
lagets behållning skall delas i förhållande till 
medlemmarnas insatser eller i förhållande till 
de belopp som har betalts för insatserna. 

För tydlighetens skull används i lagförsla-
get om uppkomsten av andelsrättigheter och  
-skyldigheter i regel uttrycket ”givande av 
andel”. I vissa bestämmelser används också 
uttrycket ”tagande av andel” om detta behövs 
för att förtydliga bestämmelsens innehåll. I 
fråga om andelslag har det inte förekommit 
något behov att på motsvarande sätt som i la-
gen om aktiebolag mera detaljerat på lagnivå 
reglera de rättigheter som en andel medför, 
eftersom uppkomsten av andelsrättigheter 
inte förutsätter registrering av andelskapitalet 
och i regel inte heller att andelarna har be-
talts. 

Enligt förslaget är det inte nödvändigt att i 
stiftelseurkunden ange hur mycket som skall 
betalas för andelarna och inte heller inom 
vilken tid, eftersom de nämnda uppgifterna 
framgår av andelslagets stadgar som ingår i 
stiftelseurkunden. Andelslaget kan också för 
alla utgivna andelar som anslutningsavgift ta 
ut ett vederlag som är större än insatsen, om 
så föreskrivs i stadgarna. I stadgarna kan så-
ledes föreskrivas om anslutningsavgiften på 
motsvarande sätt som när det gäller i teck-
ningspriset inkluderad överkurs för ett aktie-
bolags aktier. 

Om den som antas som medlem enligt 
stadgarna skall betala en anslutningsavgift 
som  i det enskilda fallet fastställs enligt ve-
derbörande andelslagsorgans prövning, är det 
skäl att i stiftelseurkunden för klarhetens 
skull nämna om också stiftarna skall betala 
anslutningsavgift. Beroende på villkoren kan 
anslutningsavgiften vara en med andelskapi-
talet jämställbar post av det egna kapitalet (6 
kap. 2 § 3 mom.) 

Enligt *� ����	�� skall i stiftelseurkunden 
nämnas kostnaderna för bildandet av andels-
laget eller kostnadernas beräknade maximi-
belopp. Motsvarande krav ställs inte i den 
gällande lagen. Uppgiften om dessa kostna-
der behövs för att medlemmarna och borge-
närerna skall kunna bedöma det under bild-
ning varande andelslagets ekonomiska ställ-
ning. Motsvarande bestämmelse finns i ABL 
2 kap. 2 § 2 mom. 5 punkten. 

Enligt +� ����	�� skall i stiftelseurkunden 
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nämnas namnen på andelslagets första revi-
sorer samt på de första styrelse- eller förvalt-
ningsrådsledamöterna. Motsvarande be-
stämmelse finns i den gällande lagens 4 § 
2 mom. och i ABL 2 kap. 2 a §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i stiftelseurkunden dessutom nämnas 
särskilda kostnader i anslutning till bildandet 
av andelslaget samt sådana särskilda rättighe-
ter eller förmåner som någon eventuellt får i 
samband därmed. Motsvarande bestämmelse 
finns inte i den gällande lagen om andelslag. 
Syftet med den nya bestämmelsen är att un-
derlätta bedömningen av den ekonomiska 
ställningen för det andelslag som skall bildas. 
Motsvarande anmälningsskyldighet före-
skrivs i ABL 2 kap. 4 § 1 mom. 3 och 
4 punkterna samt i 2 mom. 

Med avvikelse från lagen om aktiebolag är 
det inte nödvändigt att i ett andelslags stiftel-
seurkund uppge att en andel kan betalas med 
apportegendom och inte heller andra särskil-
da villkor i samband med tagandet av ande-
lar. Enligt förslaget skall arrangemang av 
detta slag regleras i andelslagets stadgar och 
tas upp i bokslutet på det sätt som föreskrivs 
i lagförslagets 6 kap. 6 § och 9 kap. 7 §. För-
slaget avviker till denna del från ABL när-
mast i det avseendet att andelslaget inte om 
dessa arrangemang behöver inhämta ett sär-
skilt sakkunnigutlåtande av en godkänd revi-
sor (ABL 2 kap. 4 a §). Enligt förslaget skall 
om arrangemang av detta slag likväl lämnas 
mot en oberoende sakkunnigs utlåtande sva-
rande bokslutsuppgifter, som granskas i sam-
band med revisionen. 

 
7��
�	���
�� 

3 §. 7��
�	���������� ���	� ����  
������	�
�������������	��!�������� I denna paragraf fö-
reskrivs när registeranmälan skall göras och 
bildande av andelslaget förfaller. Enligt den 
föreslagna paragrafens �� ��� skall ett an-
delslag inom sex månader från det att stiftel-
seurkunden undertecknades anmälas för regi-
strering så som bestäms särskilt i handelsre-
gisterlagstiftningen. 

Förslaget avviker från 13 § i den gällande 
lagen på så sätt att den för registeranmälan 
reserverade tiden förkortas från två år till sex 
månader. Enligt övergångsbestämmelsen 

skall ett andelslag som har bildats före den 
nya lagens ikraftträdande anmälas för regi-
strering senast sex månader efter att lagen 
har trätt i kraft (verkställighetslagen 3 §). 

Syftet med förslaget är att förtydliga an-
svarsförhållandena i det skede då andelslaget 
bildas. Också ett aktiebolag skall anmälas för 
registrering inom motsvarande tid (ABL 
2 kap. 9 § 1 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall till registeranmälan fogas en försäkran 
av styrelseledamöterna och verkställande di-
rektören om att bildandet har skett i enlighet 
med lagen om andelslag. Försäkran kan ges 
separat, vilket innebär att alla som hör till 
ledningen inte behöver underteckna grund-
anmälan. Enligt gällande 12 § 1 mom. räcker 
det att styrelseledamöterna undertecknar re-
gisteranmälan. 

Förslaget överensstämmer till denna del 
med bestämmelserna om aktiebolags regis-
teranmälan (ABL 2 kap. 9 § 3 mom. 1 punk-
ten). Med avvikelse från lagen om aktiebolag 
gäller den försäkran som andelslagets led-
ning ger enligt förslaget inte betalningen av 
insatserna till andelslaget, eftersom den 
omständigheten att andelskapitalet är inbetalt 
inte är en förutsättning för registreringen och 
eftersom andelarna och andelskapitalet inte 
registreras. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om när bildandet av ett andelslag för-
faller. Innehållsmässigt motsvarar bestäm-
melserna med smärre undantag 12 § 2 mom. 
och 13 § i den gällande lagen. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om styrelseledamöternas skyldighet att 
när bildandet förfaller återbetala det belopp 
som har inbetalts av insatserna. Enligt de 
hänvisningar som föreslås i 11 och 12 kap. 
gäller återbetalningsskyldigheten också be-
lopp som har inbetalts av tilläggsandelar och 
placeringsandelar i det andelslag som skall 
bildas. I den gällande lagen finns ingen mot 
förslaget svarande uttrycklig bestämmelse 
om återbetalningsskyldigheten. Motsvarande 
bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 
2 kap. 10 §. Syftet med förslaget är att för-
tydliga andelslagets styrelseledamöters och 
verkställande direktörs skyldigheter och an-
svar i det fall att bildandet av andelslaget för-
faller. 
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4 §. 7��
�	���
������ ��		������
����� I pa-
ragrafen föreskrivs om rättsverkningarna av 
att andelslaget registreras samt om ansvaret 
för åtgärder som har vidtagits före registre-
ringen. Avsikten är att förtydliga bestämmel-
serna och förenhetliga dem i förhållande till 
lagen om aktiebolag på så sätt att registre-
ringens rättsverkningar och bestämmelserna 
om ansvaret för åtgärder som har vidtagits 
medan sammanslutningen bildas är överens-
stämmande för båda sammanslutningsfor-
mernas vidkommande. Detta är viktigt sär-
skilt med tanke på tryggandet av utomståen-
des rättigheter. 

I den föreslagna paragrafens �� ��� 
förtydligas den för ett andelslag under 
bildande tillsatta styrelsens behörighet jäm-
fört med gällande 14 § 1 mom. på så sätt att 
styrelsen kan föra talan i ärenden som angår 
andelslagets bildande och annars vidta åtgär-
der för att få betalning för utgivna andelar. 
Förslaget motsvarar ABL 2 kap. 14 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om det personliga ansvar som en före-
trädare för andelslaget har för åtgärder som 
vidtagits före registreringen samt om ansva-
rets övergång till andelslaget. Enligt den fö-
reslagna huvudregeln är de som har deltagit i 
en åtgärd före registreringen av andelslaget 
solidariskt ansvariga för förpliktelser som åt-
gärden har medfört. Om en sådan åtgärd har 
vidtagits efter undertecknandet av stiftelseur-
kunden övergår ansvaret för åtgärden enligt 
förslaget emellertid på andelslaget i och med 
registreringen. 

I 14 § 2 mom. i den gällande lagen före-
skrivs att ansvaret för en åtgärd som före el-
ler efter undertecknandet har vidtagits för ett 
andelslag som skall bildas övergår på andels-
laget om detta har förbundit sig att svara för 
åtgärden inom tre månader från registrering-
en och förutsatt att vederlaget har kommit 
andelslaget till godo. Från andelslagets av-
talsparters och övriga utomståendes synpunkt 
är den gällande bestämmelsen om ansvarets 
övergång problematisk, eftersom övergången 
vad gäller andelslagets handlande och mot-
prestationen är beroende av omständigheter 
som en utomstående inte alltid kan påverka. 
Med avvikelse från motsvarande bestämmel-
se i ABL 2 kap. 14 § 2 mom. finns det i be-
stämmelsen inget uttryckligt omnämnande 

om det på stiftelseurkunden baserade ansva-
rets övergång, eftersom bildandet av ett an-
delslag inte förutsätter någon konstituerande 
stämma. När ett andelslag bildas aktualiseras 
därför inte den tid som förflyter mellan un-
dertecknandet av stiftelseurkunden och den 
konstituerande stämman, dvs. den tid för vil-
ken det i lagen om aktiebolag finns bestäm-
melser om åtgärder som föranleds av stiftel-
seurkunden. I stiftelseurkunden kan givetvis 
vid behov tas in omnämnanden om åtgärder 
som skall vidtas i samband med underteck-
nandet och som inte behöver nämnas i stiftel-
seurkunden med stöd av detta kapitels 2 §. 

Den föreslagna paragrafens ����� gäller 
en utomståendes rätt att frånträda ett avtal 
som har slutits för ett andelslag som skall 
bildas. I en gällande lagen finns ingen mot-
svarande bestämmelse. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar ABL 2 kap. 14 § 
3 mom. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om en andelslagsmedlems rätt att åbe-
ropa fel i stiftelseurkunden. Förslagen mot-
svarar 15 § i den gällande lagen. 

 
'���������	� �	����� 

5 §. $	��������� �
�
�

�������� I denna 
paragraf finns bestämmelser om stadgarnas 
minimiinnehåll. Syftet med ändringen är att 
göra det lättare för små andelslag att utforma 
sina stadgar samt att förenhetliga andelsla-
gens förvaltningspraxis. Ändringen har sam-
band med de i lagen föreslagna övriga pre-
sumtionsbestämmelserna om ordinarie an-
delsstämma, om utfärdande av stämmokallel-
se samt om styrelseledamöternas och reviso-
rernas antal och mandattid (4 kap. 3, 11 och 
13 §, 5 kap. 1 och 2 § samt 7 kap. 2 och 4 §). 
Presumtionsbestämmelserna motsvarar gäl-
lande praxis för andelslagens stadgar. 

Den föreslagna paragrafens ����� avviker 
såtillvida från gällande 5 § 1 mom. att de mi-
nimikrav som gäller stadgarnas innehåll av-
ser endast omständigheter som för varje an-
delslags vidkommande bestäms individuellt. 
Det är alltså fråga om firma, hemort, verk-
samhetsområde, insatsernas belopp och tiden 
och sättet för betalningen av dem samt om 
andelslagets räkenskapsperiod. Motsvarande 
bestämmelser finns i gällande 5 § 1 mom. 
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1—4 och 6 punkten. Motsvarande bestäm-
melser om aktiebolags bolagsordning finns i 
ABL 2 kap. 3 §. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs att om andelslaget ämnar använda fir-
ma på två eller flera språk skall varje lydelse 
anges i stadgarna. Förslaget motsvarar gäl-
lande 5 § 2 mom. och ABL 2 kap. 3 § 
2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���  
skall i stadgarna föreskrivas om den ordinarie 
andelsstämman, kallelse till andelsstämma 
samt om styrelseledamöternas, suppleanter-
nas och revisorernas antal och mandattid en-
dast i det fall att andelslaget vill avvika från 
de presumtioner som anges i lagen. Enligt 
5 § 5, 7 och 8 punkten i den gällande lagen 
skall i stadgarna alltid föreskrivas om de 
nämnda omständigheterna. Gällande 5 § 
1 mom. 8 punkten om de ärenden som skall 
behandlas vid ordinarie andelsstämma i det 
fall att flera sådana stämmor hålls, ingår i 
4 kap. 3 § 5 mom. i den föreslagna lagen. 

Den gällande bestämmelsen om tidpunkten 
för ordinarie bolagsstämma föreslås bli upp-
hävd som obehövlig. Enligt lagförslagets 
4 kap. 3 § skall en sådan stämma hållas så 
som föreskrivs i 58 § i den gällande lagen 
inom sex månader efter räkenskapsperiodens 
slut. Vilka ärenden som skall behandlas vid 
ordinarie andelsstämma framgår av lagför-
slagets 4 kap. 3 § och av stadgarna. 

Presumtionsbestämmelserna minskar anta-
let indispositiva föreskrifter i stadgarna, vil-
ket gör det i någon mån enklare att bilda ett 
andelslag. Presumtionsbestämmelserna på-
verkar i praktiken inte existerande andelslag, 
eftersom stadgarna med stöd av den gällande 
lagen innehåller bestämmelser om de frågor 
som avses i presumtionsbestämmelserna, 
med undantag för revisorernas mandattid.  

I ABL finns inga presumtionsbestämmelser 
som motsvarande lagförslagets. Justitiemini-
steriet har givit en förordning om basbolags-
ordning för privata aktiebolag (295/2001). 
Basbolagsordningen skall innehålla föreskrif-
ter som motsvarar de presumtionsbestämmel-
ser som föreslås i lagen  om andelslag. Pre-
sumtionsbestämmelserna är ett sätt att undvi-
ka regleringar på många nivåer. 

6 §. '�����  ��	��������� 
� �	�������� ���
����
�������	�������� I denna paragraf före-

slås hänvisningar till bestämmelser som gäll-
er andelslagens vanligaste och från medlem-
marnas synpunkt viktigaste stadgebestäm-
melser. Förteckningen är inte fullständig. I 
stadgarna kan tas in också andra föreskrifter, 
om inte annat bestäms i denna lag eller i nå-
gon annan lag. Syftet med förslaget är att 
göra det lättare för andelslagen att utforma 
sina stadgar. 

Syftet med hänvisningarna i den föreslagna 
paragrafens ����� är att underlätta upprät-
tandet av stadgarna. I den gällande lagens 
7—11 § finns bestämmelser om en del av de 
stadgeföreskrifter som avses i den föreslagna 
hänvisningsbestämmelsen. Med avvikelse 
från den gällande lagen föreslås att bestäm-
melserna om stadgarnas innehåll skall flyttas 
till respektive sammanhang och kapitel. På så 
sätt blir lagen överskådligare. 

Enligt �����������	�� i den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. kan det i stadgarna be-
stämmas att ett andelslag bildas för en viss 
tid samt att andelslagets tjänster erbjuds ock-
så andra än medlemmar. Utgångspunkten är 
att andelslagets tjänster tillhandahålls endast 
dess medlemmer, om inte annat bestäms i 
stradgarna. Förslaget motsvarar 8 § i den gäl-
lande lagen.  

Av ������	�� framgår att man i stadgarna 
kan begränsa en medlems rätt att avgå ur an-
delslaget under den tid  det är verksamt 
(3 kap. 4 §). Förslaget avviker från gällande 
lag i det avseendet att man i stadgarna också 
kan begränsa den s.k. extra avgångsrätten för 
en medlem som motsätter sig vissa andels-
tämmobeslut. Motiveringarna för ändringen 
har framförts vid 4 kap. 25 §. 

Enligt *� ����	�� kan i stadgarna bestäm-
mas att proportionellt valsätt skall iakttas 
samt om fullmäktige som utövar medlem-
marnas beslutanderätt så som bestäms i 
4 kap. I den gällande lagen finns motsvaran-
de bestämmelser om bildande av andelslag i 
2 kap. 9 och 11 § samt i 8 kap. I den före-
slagna lagen har dessa bestämmelser sam-
manställts i 4 kap., där det finns bestämmel-
ser om andelsstämman och fullmäktige. 

Enligt +� ����	�� kan i stadgarna bestäm-
mas om andelslagets styrelse, verkställande 
direktör, firmatecknare, förvaltningsråd  och 
om andra organ samt om räkenskapsperio-
den, så som bestäms i 5 och 6 kap. Bestäm-
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melsen om verkställande direktören ersätter 
vad som i gällande 80 § bestäms om att sty-
relsen får utse en styrelseledamot att handha 
en del av förvaltningen. Om tecknandet av 
firman finns bestämmelser i den gällande la-
gens 9 kap. Om förvaltningsrådet och övriga 
organ finns bestämmelser i gällande 2 kap. 
om andelslags bildande samt i gällande 
9 kap. om andelslags ledning. 

Enligt ,� ����	�� kan beslut om utdelning 
till medlemmarna och annan användning av 
överskott fattas endast om stadgarna tillåter 
utdelningen och användningen i enlighet med 
8 kap. En mot föreslagna 8 kap. 2 § svarande 
begränsning av användningen av överskott 
finns i gällande 35 §. Med utdelning av över-
skott avses att andelslaget till medlemmarna 
betalar  medel som utdelningsbart överskott, 
som ränta på kapitallån eller t.ex. för ett i 
stadgarna angivet allmännyttigt eller ideellt 
syfte. I praktiken tillåter stadgarna  nästan 
alltid utdelning av överskott. Möjligheten att 
dela ut överskott föreslås emellertid enligt 
lagen inte bli huvudregeln, eftersom ut-
gångspunkten för andelsverksamheten är den 
att medlemmarnas ekonomi skall stödjas ge-
nom de tjänster som andelslaget tillhandahål-
ler. Med annan användning av medel avses 
t.ex. frivillig avsättning till reservfonden. I 
lagförslagets 8 kap. finns särskilda bestäm-
melser om skyldigheten att avsätta medel till 
reservfonden. 

Av -� ����	�� framgår att i stadgarna kan 
bestämmas att en medlem är skyldig att delta 
i andelslaget med flera andelar då medlem-
skapet börjar och fortgår, så som föreskrivs i 
9 kap. 2 §. Hänvisningsbestämmelsen före-
slås av den anledningen att stadgebestäm-
melser av detta slag väsentligt kan öka en 
medlems betalningsskyldighet under med-
lemskapet. Motsvarande bestämmelse finns i 
den gällande lagens 6 § 1 mom. 

Enligt /� ����	�� kan i stadgarna föreskri-
vas om utgivning av frivilliga andelar utöver 
medlemsskyldigheten, enligt vad som be-
stäms i 9 kap. 3 §. Förslaget avviker från gäl-
lande 26 § enligt vilken det organ i andelsla-
get som beslutar om medlemsantagningen di-
rekt med stöd av lag kan ge också frivilliga 
andelar som kan anses vara enbart kapital-
placeringar. I praktiken är det sällsynt med 
frivilliga andelar. Ändringen föreslås i syfte 

att förenhetliga bestämmelserna om anskaff-
ning av finansiering. 

Av &�����	�� framgår att i stadgarna på det 
sätt som anges i 9 kap. 4 § kan föreskrivas 
om uppbärande av anslutningsavgift enligt 
vad som bestäms i 9 kap. 4 §, i samband med 
medlemsantagning eller utgivning av nya an-
delar. Motsvarande bestämmelse finns i 7 § 
1 mom. 2 punkten i den gällande lagen.  

Enligt �1�����	�� kan i stadgarna föreskri-
vas om betalning av insatser med apport-
egendom och om andra särskilda villkor för 
tagande av andel (9 kap. 7 §). Motsvarande 
bestämmelse finns inte i den gällande lagen, 
enligt vilken insatserna skall betalas med 
pengar. I andelslagspraxis har det emellertid 
tillåtits att insatsen kvittas mot en motsva-
rande fordran på andelslaget. 

Enligt �������	�� kan i stadgarna för viss 
tid begränsas en medlems rätt att avgå från 
andelslaget samt rätten att minska antalet fri-
villiga andelar. I punkten hänvisas också till 
bestämmelserna i 10 kap., enligt vilka i stad-
garna kan föreskrivas om uppskjutande av 
återbetalningen av insatsen. Syftet med hän-
visningen är att påminna om möjligheten att 
genom stadgarna i en betydande utsträckning 
begränsa den i lagen som huvudregel stadga-
de avgångsrätten samt rätten att få tillbaka 
insatsen efter ett s.k. vänteår. Förslaget avvi-
ker från gällande lag så att begränsningen av 
rätten att minska antalet andelar kan pågå 
över tre år och att också återbetalningen av 
insatsen kan begränsas. Motiveringen för 
ändringarna finns i 9 och 10 kap. 

Enligt ��� ��� ��� ����	�� kan i stadgarna 
föreskrivas dels om vanliga andelar dels om 
tilläggsandelar och placeringsandelar (11 och 
12 kap.). Tilläggsandelarna och placerings-
andelarna motsvarar huvudsakligen de 
tilläggsinsatser och placeringsandelar som 
det finns bestämmelser om i gällande 17 a 
och 18 kap. Syftet med hänvisningsbestäm-
melserna är att göra det lättare att bilda sig en 
uppfattning om regleringen av andelslagets 
kapitalstruktur. Å andra sidan föreslås i para-
grafen ingen hänvisning till vad som i 
13 kap. föreskrivs om kapitallån, eftersom 
det i stadgarna inte finns några föreskrifter 
om sådana lån. 

Enligt �*� ��� �+� ����	�� kan i stadgarna 
föreskrivas om uppbärande av extra avgifter 
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hos medlemmarna samt om medlemmarnas 
tillskottsplikt då andelslaget är försatt i likvi-
dation och konkurs. Bestämmelser om extra 
avgifter finns i gällande 7 § 1 mom. 1 punk-
ten och i 6 kap. Bestämmelser som tillskotts-
plikten finns i gällande 7 § 1 mom. 3 punk-
ten, 7 kap. och 15 kap. Den föreslagna lagens 
bestämmelser om extra avgifter har samman-
ställts i 14 kap. och bestämmelserna om till-
skottsplikten i 15 kap. 

För klarhetens skull föreslås i �� ��� en 
uttrycklig bestämmelse om att i stadgarna 
kan tas in också andra bestämmelser, om inte 
något annat föreskrivs i denna lag eller i nå-
gon annan lag. 
 
3 kap. 2�������
8���������������

��
:�������5����
���� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelslagets medlemmar och om medlems-
förteckningen. I kapitlet föreskrivs om mini-
miantalet medlemmar, om ansökan om med-
lemskap, om behandlingen av ansökan och 
medlemskapets början, om medlemsförteck-
ningen, om avgångsanmälan och uteslutande 
av medlem, om tidpunkten då medlemskapet 
upphör, om förbud mot överlåtelse av med-
lemskap och om överlåtelse av medlemskap 
samt om en avliden medlems rättsinnehavare. 

Minimiantalet medlemmar föreslås bli 
sänkt till tre också i andelslag där person-
medlemmarna är i majoritet. Som en följd av 
att kravet på medlemsantalet sänks föreslås 
skyldigheten att träda i likvidation bli upp-
skjuten med ett halvt år, vilket innebär att 
den inträder då medlemsantalet i ett års tid 
har underskridit minimigränsen. Ändringarna 
är baserade på andelslagens och deras stifta-
res behov och de påverkar inte andelslagets 
borgenärers och övriga utomståendes ställ-
ning. 

De föreslagna bestämmelserna om med-
lemskap i andelslag motsvarar huvudsakligen 
den gällande lagen. Bestämmelserna om ute-
slutning av medlemmar föreslås dock bli så 
ändrade att en medlem som utesluts får bättre 
rättsskydd. Enligt förslaget skall en medlem 
alltid skriftligt underrättas om uteslutnings-
grunden minst en månad innan beslutet fat-
tas. Dessutom förtydligas bestämmelsen om 
den uteslutnes rätt att klandra uteslutningsbe-

slutet samt om rätten att kräva ersättning för 
skada som har orsakats av en felaktig ute-
slutning. 

I överensstämmelse med den gällande la-
gen är utgångspunkten den att medlemskapet 
inte kan överlåtas på en annan. Liksom enligt 
den gällande lagen kan en medlem emellertid 
överlåta sina andelsbaserade rättigheter. Om 
mottagaren antas som medlem kan han under 
vissa förutsättningar räkna den insats som 
överlåtaren betalt som avkortning på sin egen 
insats. I annat fall har mottagaren endast rätt 
till återbetalning av den överlåtna insatsen. I 
överensstämmelse med den gällande lagen 
kan i andelslagets stadgar enligt förslaget fö-
reskrivas om rätten att bli antagen som med-
lem. I stadgarna kan således föreskrivas t.ex. 
att den som har förvärvat en andel har rätt att 
bli medlem. 

I praktiken har det t.ex. i samband med 
ändring av ett andelslags sammanslutnings-
form ansetts behövligt att andelslaget mot 
andelarna kan ge ut värdepapper motsvaran-
de aktiebrev. Om detta förfarande finns det 
emellertid inga bestämmelser i den gällande 
lagen. Möjligheten att ge ut värdepapper kan 
behövas också i andra andelslag som i prak-
tiken vem som helst kan bli medlem i. På 
grund av presumtionsbestämmelserna om 
mottagarens ställning föreslås att ett andels-
lag mot andelarna kan ge ut värdepapper, om 
det föreskrivs i stadgarna att andelslaget som 
medlemmar skall anta sökande som uppfyller 
vissa krav, t.ex. personer som förvärvat ande-
lar (9 kap. 13 §). 

I ABL finns inga mot lagförslaget svarande 
bestämmelser om antagning av medlemmar, 
utträde ur andelslag och om uteslutning, ef-
tersom ett aktiebolags aktiekapital inte är på 
samma sätt varierande som ett andelslags an-
delskapital. En ändring av aktiekapitalet för-
utsätter alltid bolagsstämmans beslut eller en 
avgränsad fullmakt till styrelsen eller också 
ett inlösningsvillkor i bolagsordningen. 

 
���������������������!�	����
���

1 §. �
�
�
��	���	����������� I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om minimianta-
let medlemmar i ett andelslag. Enligt den fö-
reslagna paragrafens ����� skall ett andels-
lag ha minst tre medlemmar. Förslaget avvi-
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ker såtillvida från gällande 4 § 1 mom. och 
104 § att minimikravet också när det gäller 
antalet personmedlemmar i ett andelslag fö-
reslås vara tre i stället för fem såsom för när-
varande. I fråga om omyndiga skall på ansö-
kan om medlemskap i ett andelslag och på 
utövandet av medlemsrättigheterna dessutom 
tillämpas lagen om förmyndarverksamhet 
(442/1999). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om andelsstämmans skyldighet att be-
sluta om likvidation i det fall att medlemsan-
talet sjunker under tre och inte inom ett år 
stiger till minst tre. Om stämman inte beslu-
tar att andelslaget skall träda i likvidation 
skall registermyndigheten på ansökan besluta 
att andelslaget skall träda i likvidation eller 
strykas ur registret i enlighet med lagförsla-
gets 19 kap. 3—5 §. Ansökan om likvidation 
kan göras av styrelsen, en styrelseledamot, 
verkställande direktören, en medlem i andels-
laget, en borgenär eller av någon annan vars 
rätt kan vara beroende av att andelslaget trä-
der i likvidation. 

Förslaget avviker såtillvida från gällande 
102 § att den tid inom vilken medlemsantalet 
skall ökas förlängs från sex månader till ett 
år. Med avvikelse från 108 § i den gällande 
lagen leder en underlåtelse att besluta om 
likvidation inte längre till personligt ansvar 
för andelslagets nya förpliktelser. Den gäl-
lande bestämmelsen har veterligen aldrig till-
lämpats. Ändringen utgår från andelslagens 
behov och kommer i praktiken inte att påver-
ka andelslagens borgenärers eller utomståen-
des ställning. 

2 §. '��!��������������������������(
�����	�� !�%��� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om ansökan om medlemskap, 
godkännande av ansökan och medlemskapets 
begynnande. Förslaget motsvarar med smärre 
undantag gällande 19 § och den praxis som 
andelslagen hittills har iakttagit. Enligt den 
föreslagna paragrafens ����� skall medlem-
skap i ett andelslag sökas skriftligen hos sty-
relsen. Enligt förslaget beslutar styrelsen om 
godkännande av ansökan eller om godkän-
nandeförfarandet och om villkoren för god-
kännandet. Styrelsen kan sålunda t.ex. be-
myndiga en viss anställd i andelslaget att 
godkänna ansökningar som uppfyller de giv-
na villkoren. I stadgarna kan föreskrivas att 

beslut om godkännande av ansökningar skall 
fattas av andelsstämman, fullmäktigesam-
manträdet eller förvaltningsrådet.  

I den gällande lagen finns ingen uttrycklig 
bestämmelse om att styrelsen kan delegera 
behandlingen av medlemsansökningar. I an-
delslagspraxis har det framförts olika upp-
fattningar om huruvida delegering är tillåten 
enligt de allmänna principerna för organise-
ring av förvaltningen. För att klarlägga rätts-
läget föreslås en uttrycklig bestämmelse om 
delegeringsmöjligheten. I praktiken har an-
delsaffärer och -banker med en omfattande 
kundkrets det största delegeringsbehovet. En-
ligt de allmänna reglerna för ordnande av an-
delslagens förvaltning är styrelsen ansvarig 
för att medlemsansökningarna blir vederbör-
ligen behandlade. Styrelsens ansvar för be-
handlingen av ansökningarna motsvarar när-
mast ansvaret för medlemsföreteckningen. 
Delegeringen av behandlingen av ansökning-
arna innebär således t.ex. inte att styrelsele-
damöterna går fria från ansvar om ansök-
ningarna inte behandlas i enlighet med lagen 
och stadgarna. 

Någon delegeringsrätt föreligger inte i det 
fall att så föreskrivs i stadgarna eller om nå-
got annat av andelslagets organ enligt stad-
garna skall fatta beslut om godkännande av 
ansökningar. I det sistnämnda fallet finns det 
i praktiken inget behov att delegera beslutan-
derätten av den orsaken att ledningen och 
övervakningen av den dagliga verksamheten 
inte ankommer på de nämnda organen. Om 
beslutanderätten i stadgarna har överförts på 
ett annat organ i andelslaget, följer av lagens 
allmänna principer att styrelsen och verkstäl-
lande direktören svarar för verkställigheten 
av det andra organets beslut. 

Momentet kan bli tillämpligt också då an-
delslaget i enlighet med 9 kap. 3 § ger sina 
medlemmar frivilliga andelar, varvid styrel-
sen skall dra försorg t.ex. om att jämlikhets-
principen iakttas (5 kap. 11 §). Härvid kan 
det vara på sin plats att ansökningar som 
gäller frivilliga andelar behandlas i styrelsen 
också i det fall att medlemsantagningen dele-
geras till någon anställd. Detsamma gäller 
utgivande av tilläggsandelar och placerings-
andelar i enlighet med 11 och 12 kap. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att varje sökande 
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som uppfyller de i stadgarna angivna förut-
sättningarna skall godkännas som medlem i 
andelslaget. Medlemskap i andelslaget kan 
dock vägras om det på grund av arten eller 
omfattningen av andelslagets verksamhet 
finns skäl därtill. I praktiken är i detta mo-
ment avsedda stadgebestämmelser mycket 
sällsynta. Bestämmelsen skall enligt hänvis-
ningen i tillämpliga delar iakttas också vid 
frivillig andelsöverlåtelse mellan medlemmar 
samt på den som förvärvar en tilläggsandel 
eller en placeringsandel. Förslaget avviker 
från gällande 19 § 2 mom. och 25 § 2 mom. 
och 26 § så att bestämmelser om i momentet 
avsedda särskilda grunder för vägrande av 
medlemskap enligt förslaget skall ingå i 
stadgarna. Ändringen föreslås för att en 
tvingande bestämmelse om en särskild grund 
för avslag på ansökan inte alltid lämpar sig 
för andelslag i vilka man vill underlätta om-
sättningen av andelar, tilläggsandelar och 
placeringsandelar. Ändringen inverkar inte 
direkt på ett sådant andelslags verksamhet 
som i sina stadgar tar in en sådan bestämmel-
se under den gamla lagens giltighetstid, ef-
tersom på ett sådant andelslag tillämpas gam-
la bestämmelser i två års tid från ikraftträ-
dandet av den nya lagen (verkställighetsla-
gens 5 §). 

Om det i andelslagets stadgar finns en be-
stämmelse som avses i detta moment, kan i 
stadgarna också föreskrivas om andelsbrev 
(9 kap. 13 §), dvs. om värdepapper som mot-
svarar aktiebrev i ett aktiebolag. Bestämmel-
sen skall tillämpas också på andelsbrev som 
utfärdas över frivilliga andelar. Användning-
en av tilläggs- och placeringsandelsbrev för-
utsätter å andra sidan inte någon sådan stad-
geföreskrift som avses i detta moment, efter-
som tilläggs- och placeringsandelar kan över-
låtas åtminstone mellan medlemmar, om inte 
annat föreskrivs i stadgarna (11 kap. 10 § och 
12 kap. 1 §). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
slås för tydlighetens skull en bestämmelse 
om tidpunkten då medlemskapet börjar. En-
ligt förslaget börjar medlemskapet i ett an-
delslag när ansökan har godkänts, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna 
kan bestämmas t.ex. att medlemskapet börjar 
när insatsen har betalts eller att något av an-
delslagets organ kan besluta om begynnelse-

tidpunkten. Trots att det i den gällande lagen 
inte finns någon motsvarande uttrycklig be-
stämmelse. Den föreslagna bestämmelsen 
kommer emellertid inte att ändra rättsläget. 
Enligt hänvisningen skall bestämmelsen till-
lämpas också på frivilliga andelar, tilläggs-
andelar och placeringsandelar. 

För klarhetens skull konstateras i den före-
slagna paragrafens *���� att bestämmelser 
om skyldigheten att ta en andel och om den 
insats om skall betalas till andelslaget finns i 
9 kap. 

3 §. ��������!�	����
��� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om medlemsförteck-
ningen i vilken antecknas uppgifter om med-
lemmarna och om dessas andelar. I den före-
slagna paragrafens 1 mom. föreskrivs hur 
medlemsförteckningen skall föras och vilka 
uppgifter som skall antecknas i den. Försla-
get avviker på så sätt från gällande 27 § att i 
stället för medlemmarnas hemort skall an-
tecknas deras adresser. Adressen behövs för 
att stämmokallelser skall kunna sändas till 
medlemmarna, om inte annat föreskrivs i 
stadgarna (4 kap. 13 §). I praktiken förutsät-
ter andelslag med ett stort antal medlemmar 
att dessa lämnar sina adressuppgifter. Försla-
get avviker från den gällande lagen också så 
att i förslaget inte ingår specialbestämmelser 
om numrering av medlemmar och andelar i 
sådana andelslag i vars stadgar bestäms om 
medlemmarnas tillskottsplikt. Det sistnämn-
da formkravet är inte nödvändigt, eftersom 
andelslagets styrelse alltid måste se till att fö-
randet av medlemsförteckning ordnas på till-
förlitligt sätt. Medlemsförteckningen kan fö-
ras med ett tillförlitligt lösblads- eller karto-
teksystem, med ADB eller på något annat 
jämförbart sätt.  

Bestämmelserna i denna paragraf skall en-
ligt hänvisningen tillämpas också på förteck-
ningar över tilläggs- och placeringsandelar 
om kan föras parallellt med medlemsförteck-
ningen (11 kap. 3 § och 12 kap. 1 §). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs hur länge andelslaget skall hålla kvar 
uppgifterna om sina tidigare medlemmar. 
Huvudregeln är den att medlemsförteckning-
en skall hållas uppdaterad på så sätt att an-
delslaget inte har någon skyldighet att förva-
ra eller hålla framme uppgifter om sina tidi-
gare medlemmar. Enligt förslaget skall an-
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delslaget emellertid föra förteckning över 
sina före detta medlemmar tills andelslaget 
har återbetalat insatsen så som bestäms i 
10 kap. Av detta följer att andelslaget i all-
mänhet skall föra förteckning över sina före 
detta medlemmar åtminstone under det s.k. 
vänteåret före återbetalningen av insatsen. 
Av den gällande lagen framgår inte när upp-
gifterna om före detta medlemmar kan stry-
kas ur medlemsförteckningen. Också praxis 
varierar i detta avseende så att vissa andels-
lag inte överhuvudtaget avför uppgifterna om 
sina före detta medlemmar ur medlemsför-
teckningen. Veterligen hålls uppgifterna om 
före detta medlemmar emellertid kvar åtmin-
stone den tid som anges i den föreslagna be-
stämmelsen. Förslaget innebär således inte 
någon ändring i gällande praxis, som har an-
setts förenlig med god sed.  

I undantagsfall kan skyldigheten att bevara 
uppgifter om före detta medlemmar enligt 
förslaget fortgå också en längre tid, om det i 
stadgarna föreskrivs om medlemmarnas till-
skottsplikt. Enligt den gällande lagens 48 § 
och föreslagna 15 kap. 5 § skall ett sådant 
andelslag förvara avgångsansökningar i tre år 
efter att medlemskapet upphört. 

Enligt förslaget kan uppgifter om före detta 
medlemmar förvaras i medlemsförteckningen 
eller också i en särskild förteckning. I för-
teckningen skall utöver de uppgifter som 
nämns i 1 mom. antecknas den dag då med-
lemskapet har upphört. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om framläggande av medlemsförteck-
ningen och förteckningen över före detta 
medlemmar. Förslaget motsvarar i fråga om 
medlemsförteckningen gällande 27 § 2 mom. 
och i fråga om uppgifterna om före detta 
medlemmar klarlägger förslaget rättsläget. 
Utomstående har således fortfarande en snä-
vare rätt att ta del av ett andelslags medlems-
förteckning än av ett aktiebolags aktie- och 
delägarförteckning. I fråga om andelslag 
finns det inget behov att utvidga den lagstad-
gade rätten att ta del av förteckningarna, ef-
tersom ett andelslags medlemsuppgifter på 
grund av överlåtelsebegränsningarna och 
principen en medlem — en röst i allmänhet 
inte har motsvarande betydelse t.ex. från pla-
cerarsynpunkt som uppgifterna om ett aktie-
bolags ägarförhållanden. Om utomstående 

skulle få uppgifter om det antal andelar som 
en medlem har skulle detta också betyda att 
affärshemligheter röjs och personuppgifter 
lämnas ut i sådana fall då antalet andelar är 
baserat på affärs- och kundförhållandet mel-
lan en medlem och andelslaget. I stadgarna 
kan vid behov bestämmas att uppgifterna i 
medlemsförteckningen skall ges större sprid-
ning i offentligheten. 
 
�����������	������!������

4 §. 8�� �������� �������� �� ������� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om rät-
ten att avgå och avgångsanmälan. Bestäm-
melserna avviker från gällande 20 § 1 mom. 
och från gällande 22 § 1 mom. på så sätt att i 
lagen föreslås en uttrycklig bestämmelse om 
att i stadgarna också kan bestämmas om nå-
got annat anmälningssätt.  

5 §. )����	����	����	�
��� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om hur andelslagets 
organ beslutar om uteslutning. I den före-
slagna paragrafens ����� anges åsidosät-
tande av de skyldigheter som följer av med-
lemskapet som en uteslutningsgrund som di-
rekt följer av lagen. I stadgarna kan också 
bestämmas om andra uteslutningsgrunder. 
Motsvarande bestämmelser finns i gällande 
21 § 1 mom. I stället för den skyldighet att 
uppbära insatsen som föreskrivs i förslaget 
till 9 kap. 8 § kan styrelsen med stöd av den-
na paragraf besluta om uteslutning av en 
medlem som har åsidosatt sin betalnings-
skyldighet. Styrelsen behöver således inte 
vidta indrivningsåtgärder innan den fattar be-
slutet om uteslutning. När det gäller frivilliga 
andelar, tilläggsandelar och placeringsande-
lar tillämpas på betalningsförsummelse spe-
cialbestämmelserna i 9, 11 och 12 kap., en-
ligt vilka styrelsen kan konstatera att en så-
dan andel har förverkats och besluta att den 
ges till någon annan. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall den som utesluts ges en skriftligt med-
delande om uteslutningsgrunden och om det 
beslutsfattande organet minst en månad före 
beslutet om uteslutningen. Enligt den gällan-
de lagen skall en medlem som har underlåtit 
att fullgöra en på medlemskapet baserad 
skyldighet varnas innan uteslutningsbeslutet 
fattas (21 § 1 mom.). Den föreslagna be-
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stämmelsen preciserar innehållet i det med-
delande som skall tillställas en medlem som 
utesluts samt dessutom tiden och sättet för 
meddelandet. Liksom i fråga om stämmokal-
lelse räknas tiden från det att meddelandet 
t.ex. har postats till medlemmen. 

Syftet med ändringen är att säkerställa att 
en medlem som utesluts ges tillfälle att bli 
hörd före beslutet. Uteslutningsbeslutet kan 
vara väsentligt för medlemmen eftersom 
denne förlorar sina medlemsrättigheter ome-
delbart också i det fall att han klandrar an-
delsstämmans beslut. Följden av den före-
slagna möjligheten att skjuta upp återbetal-
ningen av en insats kan vara att medlemmen 
får sin insats tillbaka efter en betydligt längre 
tid än enligt den gällande lagen. I föreningar 
tillämpas liknande bestämmelser om hörande 
före beslut om uteslutning av en medlem 
(15 § 2 mom. föreningslagen). Med avvikelse 
från föreningslagen gäller skyldigheten att ge 
ett förhandsmeddelande också försummelse 
av att betala i stadgarna föreskriven extra av-
gift på den grunden att t.ex. en medlems 
skyldighet att ta andelar kan variera under 
medlemskapet, om så föreskrivs i stadgarna. 
I praktriken kan ett sådant meddelande som 
avses i det föreslagna momentet göras t.ex. i 
samband med en eventuell uppmaning att be-
tala en försenad avgift. 

På grund av den stora betydelsen av ett ute-
slutningsbeslut får meddelandet enligt försla-
get inte göras per tidningsannons eller på nå-
got motsvarande sätt som föreskrivs för 
stämmokallelse. 

Bestämmelsen om meddelande om avsik-
ten att utesluta en medlem skall inte tilläm-
pas i det fall att andelslaget beslutar om för-
verkande av en frivillig andel, tilläggsandel 
eller placeringsandel till följd av betalnings-
försummelse (9 kap. 8 §, 11 kap. 3 § och 
12 kap. 1 §). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���  
fattas beslut om uteslutning i första hand av 
styrelsen eller av det organ i andelslaget som 
enligt stadgarna beslutar om antagning av 
medlemmar, dvs. av förvaltningsrådet eller 
andelsstämman. I stadgarna kan dessutom 
bestämmas att ett beslut om uteslutning fattas 
av ett annat organ än det som beslutar om an-
tagning av medlemmar. Förslaget motsvarar 
gällande 21 § 2 mom. 

Andelslaget kan således iaktta t.ex. en så-
dan praxis att styrelsen beslutar om antag-
ning av medlemmar direkt med stöd av lag 
medan andelsstämman beslutar om uteslut-
ning med stöd av stadgarna. I stadgarna kan 
också föreskrivas t.ex. att andelsstämman be-
slutar om uteslutning i sådana fall då med-
lemmen inom den i 2 mom. angivna tiden 
motsätter uteslutningen. 

Förslaget avviker från det som i 2 § 
1 mom. föreskrivs om antagning av med-
lemmar, i det avseendet att styrelsen inte kan 
delegera rätten att besluta om uteslutning 
t.ex. till andelslagets anställda. Det finns ing-
en grund för att i detta fall tillåta delegering, 
eftersom en uteslutning har en avgörande be-
tydelse för relationen mellan medlemmen 
och andelslaget. I andelslagen har det inte 
heller förekommit något delegeringsbehov i 
detta avseende.  

Enligt lagförslagets *���� har en medlem 
som är missnöjd med styrelsens eller förvalt-
ningsrådets uteslutningsbeslut rätt att kräva 
att andelsstämman beslutar om saken. Också 
det organ i andelslaget som har fattat beslutet 
kan överföra ärendet till andelsstämman för 
avgörande. Med avvikelse från gällande 21 § 
3 mom. föreskrivs i den föreslagna bestäm-
melsen mera detaljerat hur uteslutningsbeslu-
tet skall delges den som det gäller samt hur 
denne kan anmäla sitt missnöje till andelsla-
get. Den föreslagna ändringen är motiverad 
med tanke på en förbättring av medlemmar-
nas rättssäkerhet i uteslutningssituationer. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
får den som har uteslutits genom beslut av 
andelsstämman klandra beslutet vid domstol 
eller, om så föreskrivs i stadgarna, vid skilje-
förfarande. Förslaget förtydligar rättsläget så-
tillvida att den uteslutnes rätt att klandra be-
slutet inte kan elimineras genom en stadge-
bestämmelse. Enligt gällande 21 § 3 mom. 
har den uteslutne klanderrätt om annat inte 
följer av stadgarna. Behovet av rättsskydd 
accentueras i det fall att återbetalningen av 
insatsen skjuts upp så som föreskrivs i lag-
förslagets 10 kap. 3 §. 

Den föreslagna klanderrätten gäller endast 
andelsstämmans beslut om uteslutning, vilket 
stämmer överens med den gällande lagen. 
Om det är styrelsen eller förvaltningsrådet 
som beslutar om uteslutning är en förutsätt-
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ning för klanderrätten att den uteslutne först 
yrkar att ärendet skall överföras till andels-
stämman för behandling enligt 4 mom. I an-
nat fall är klanderrätten förverkad. 

Från den uteslutnes synpunkt kan det vara 
oskäligt att tvister om uteslutningen måste 
avgöras vid skiljeförfarande, t.ex. i det fall att 
det finns bestämmelser om skiljeförfarande i 
ett konsumentandelslags stadgar. En stadge-
bestämmelse om skiljeförfarande skall till-
lämpas enligt de allmänna bestämmelserna 
om rättshandlingar. 

Enligt förslaget skall på väckandet av talan 
tillämpas vad som  i lagförslaget föreskrivs 
om en medlems rätt att klandra andelsstäm-
mans beslut. En uttrycklig bestämmelse be-
hövs på grund av att medlemmens rätt att 
delta i förvaltningen, inklusive rätten att 
klandra beslut, upphör då andelsstämman har 
beslutat om uteslutningen. Till denna del 
stämmer förslaget överens med gällande 21 § 
4 mom. 

Enligt förslaget skall på klandertalan till-
lämpas vad som föreskrivs om klandrande av 
andelsstämmans beslut. Förslaget skiljer sig 
såtillvida från den gällande lagen att på en 
utesluten medlems klanderrätt i alla avseen-
den skall tillämpas samma bestämmelser som 
på en  medlems rätt att klandra andelsstäm-
mans beslut. Det finns inga grunder för att en 
utesluten medlems klanderrätt fortfarande är 
snävare än rätten att klandra övriga beslut av 
andelsstämman. 

Enligt den föreslagna paragrafens ,� ��� 
skall andelslaget till en medlem som utan 
grund har blivit utesluten betala ersättning 
för medlemmens ekonomiska förluster, om 
andelsstämmans beslut senare upphävs ge-
nom ett laga kraft vunnet beslut av en dom-
stol. Den ekonomiska förlusten kan t.ex. be-
stå i ett belopp som motsvarar ett under tiden 
mellan uteslutningsbeslutet och domstolens 
laga kraft vunna beslut till andra medlemmar 
återbetalt eller utdelat överskott. I den gäl-
lande lagen föreskrivs om följderna av att ett 
beslut om uteslutning har upphävts endast i 
fråga om de i fattandet och verkställigheten 
deltagande medlemmarnas och till ledningen 
hörande personernas skadeståndsansvar. De 
föreslagna bestämmelserna gäller också an-
delslagets ansvar för en grundlöst utesluten 
medlem. Syftet med den föreslagna ändring-

en är att förbättra rättssäkerheten för med-
lemmar som har uteslutits grundlöst. 

En grundlös uteslutning kan leda till eko-
nomiska förluster också av den orsaken att 
den uteslutne inte får tillgång till andelslagets 
tjänster. Den skada som förlusten av med-
lemsförmånerna utgör kan vara särskilt bety-
dande i ett konsumentandelslag. Enligt för-
slaget skall andelslaget också till denna del 
återinsätta en grundlöst utesluten medlem i 
samma ställning som han skulle ha haft utan 
den grundlösa uteslutningen. När det gäller 
den ersättning som andelslaget åläggs att be-
tala skall andelslagets ekonomiska ställning 
beaktas t.ex. på det sättet att andelslaget kan 
betala ersättning motsvarande ett överskott 
som har betalts till övriga medlemmar endast 
i det fall att andelslaget har motsvarande be-
lopp i utdelningsbart överskott. Andelslagets 
ekonomiska ställning kan således skjuta upp 
tidpunkten då ersättningen betalas ut. Å and-
ra sidan kan det bestämmas att ränta skall be-
talas på återbetalningsbeloppet också för 
dröjsmålstiden. 

Den som har blivit grundlöst utesluten kan 
kräva skadestånd också av de personer som 
hör till ledningen samt av andelslagets med-
lemmar, på motsvarande sätt som enligt den 
gällande lagen. I 20 kap. föreskrivs om an-
delslagsmedlemmarnas, fullmäktigeledamö-
ternas och de till andelslagets ledning höran-
de personernas skadeståndsskyldighet. 

6 §. 9������������������!�� I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om när med-
lemskap upphör. Enligt den föreslagna para-
grafens ����� har en medlem avgått när an-
delslaget har tagit emot avgångsanmälan, om 
inte annat föreskrivs i stadgarna. Motsvaran-
de bestämmelse finns i gällande 22 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om tidpunkten då medlemskapet upp-
hör i det fall att en medlem utesluts ur an-
delslaget. Förslaget motsvarar gällande 22 § 
2 mom. Enligt den gällande bestämmelsen 
skall andelsstämmans beslut om uteslutning 
iakttas omedelbart, även om den uteslutne i 
domstol framställer yrkande om att beslutet 
skall upphävas. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att den ekono-
miska rätt som medlemskapet ger i andelsla-
get fortsätter trots att medlemskapet har upp-
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hört, till dess att det belopp som har betalts 
av andelen har återbetalts till den före detta 
medlemmen enligt vad som bestäms i denna 
lag och föreskrivs i stadgarna. I detta sam-
manhang kan det vara fråga endast om en i 
det föreslagna lagrummet nämnd ekonomisk 
rätt, t.ex. rätt till överskott eller rätt att an-
vända sig av andelslagets tjänster. 

I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande bestämmelse. Den föreslagna bestäm-
melsen kan behövas t.ex. när det gäller att 
värva medlemmar eller skaffa tilläggsfinan-
siering. I stadgarna kan föreskrivas t.ex. att 
ränta betalas också på en före detta medlems 
insats till dess att den har återbetalts. Det kan 
vara särskilt viktigt att räntebetalningen fort-
sätter ifall återbetalningen av en insats skjuts 
upp genom en stadgeföreskrift, på det sätt 
som avses i lagförslagets 10 kap. 

Förslaget innebär en begränsning av vad 
stadgarna kan innehålla. I stadgarna kan så-
ledes inte föreskrivas att en före detta med-
lem får behålla sin rösträtt eller andra rättig-
heter i andelslaget efter att medlemskapet har 
upphört. Denna begränsning behövs för att 
det enligt allmänna associationsrättsliga prin-
ciper är medlemmarna som beslutar om de 
ärenden som ankommer på andelsstämman. 

Utgångspunkten är den att de ekonomiska 
rättigheter som enligt stadgarna tillkommer 
en före detta medlem fortsätter till dess att 
insatsen har återbetalts. När det gäller återbe-
talningsbeloppet tillämpas lagförslagets 
10 kap. 1—6 §. Återbetalningen anses ha 
blivit erlagd när beloppet kan lyftas hos an-
delslaget, om inte något annat bestäms i 
stadgarna eller avtalas mellan den före detta 
medlemmen och andelslaget (10 kap. 1 § 
4 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
ingår i 10 kap att bestämmelser om återbetal-
ning av belopp som har betalts av en andel 
och om nedsättning av beloppet samt om 
minskning av antalet andelar. 

7 §. #!� ��� �	� !�����	����� ��� ������(
����� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om förbud mot överlåtelse av medlemskap 
och om överföring av en andel till någon an-
nan. Enligt den föreslagna paragrafens 
����� är huvudregeln den att medlemskap 
inte kan överlåtas till någon annan. Bestäm-
melsen motsvarar 23 § 1 mom. i den gällande 

lagen. Av förbudet följer att en medlem inte 
kan avstå t.ex. från sin rätt att använda sig av 
andelslagets tjänster och inte heller från sin 
med medlemskapet sammanhängande rösträtt 
eller från andra rättigheter vid andelsstäm-
man. Å andra sidan kan det enligt föreslagna 
3 kap. 2 § 2 mom., på samma sätt som enligt 
gällande 19 § 2 mom., föreskrivas i stadgarna 
att den på vilken en andel överförs har rätt att 
bli medlem i andelslaget.  

I den föreslagna paragrafens ����� kon-
stateras för klarhetens skull att en medlem 
dock kan överföra sin andel på någon annan 
så som bestäms i 9 kap. 1—14 §. 

8 §. 8�����
��������������		�
���������� I 
denna paragraf föreslås en bestämmelse att 
en avliden medlems rättsinnehavare har rätt 
att utöva den avlidnes rättigheter i andelsla-
get högst i ett års tid från dödsdagen. Försla-
get avviker såtillvida från 25 § i den gällande 
lagen att rättsinnehavarna skall utöva sina 
rättigheter genom en gemensam representant. 
Representanten kan vara t.ex. en rättsinneha-
vare som de övriga rättsinnehavarna befull-
mäktigar att handla på sina vägnar. Motsva-
rande bestämmelse om aktieägare finns i 
ABL 3 kap. 13 § 2 mom. 

 
4 kap. (�������6����������5���6���?

� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelsstämmas samt om fullmäktige som ut-
övar medlemmarnas beslutanderätt. Förslaget 
motsvarar i stort sett gällande 8 kap. I fråga 
om andelsstämman skiljer sig förslaget från 
den gällande lagen så att 

- det i begränsad utsträckning tillåts att 
medlemmarna har olika röstetal också i första 
gradens andelslag, 

- en medlem i allmänhet har rätt att anlita 
ombud och biträde, 

- den rösträtt som tillkommer medlems-
sammanslutningar och -stiftelser i vilka an-
delslaget har bestämmanderätt begränsas så 
att t.ex. andelslagets dottersammanslutning 
inte får delta i andelsstämman, 

- medlemmarnas möjligheter att få upplys-
ningar före och under stämman utökas, 

- kravet att vissa beslut skall fattas vid två 
stämmor slopas, 

- i fråga om vissa beslut lindras kravet på 
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enhällighet till 9/10 kvalificerad majoritet, 
- i fråga om vissa nya förfaranden före-

skrivs om strängare beslutskrav, i enlighet 
med den gällande lagens principer, 

- bestämmelserna om förfarandet på stäm-
man förtydligas, 

- tillämpningsområdet för regleringen av 
den extra avgångsrätt som tillkommer en 
medlem som motsätter sig andelsstämmans 
beslut utvidgas och regleringen blir disposi-
tiv, 

- bestämmelserna om klander av beslut 
preciseras, samt 

- bestämmelserna om fullmäktige förtydli-
gas. 

Syftet med den att öka graderingen av röst-
rätten är att göra det lättare att bilda andels-
lag och skaffa andelskapital. Syftet med de 
ändringar som gäller ombud, biträden samt 
stämmokallelser och annan medlemsinforma-
tion är att säkerställa att medlemmarna också 
i praktiken har möjlighet att delta i och på-
verka beslutsfattandet vid andelsstämman. Å 
andra sidan kan det vara onödigt att ställa 
formkrav på medlemsinformationen och 
stämmoförfarandet när det gäller andelslag 
som har få medlemmar som alla kan enas om 
besluten. Därför föreslås att i lagen tas in en 
uttrycklig bestämmelse om att enhälliga 
medlemmar kan besluta om de ärenden som 
ankommer på andelsstämman, utan att hålla 
någon formell stämma. Liksom enligt den 
gällande lagen kan medlemmarna också sam-
tycka till att åsidosätta formkraven om utfär-
dande av stämmokallelse och framläggande 
av handlingar. Syftet med de ändringar som 
gäller medlemmarnas extra rätt att avgå och 
få tillbaka sin insats är att detta förfarande i 
enlighet med varje andelslags behov kan an-
vändas för att lösa meningsskiljaktigheter 
mellan andelslaget och dess medlemmar. 

De ändringar som gäller medlemmarnas 
rättigheter sammanhänger med förslagen som 
ökar den beslutanderätt som andelsstämmans 
majoritet har när det gäller att göra ändringar 
i stadgarna. Enligt förslaget kan också beslut 
om ändring av stadgarna fattas vid en enda 
stämma. Dessutom föreslås att de krav på 
kvalificerad majoritet och enhällighet lindras 
som enligt den gällande lagen krävs för vissa 
beslut. Å andra sidan har i de särskilda majo-
ritetsbestämmelserna också beaktats de före-

slagna nya förfarandena, t.ex. att medlem-
marna i alla typer av andelslag tillåts ha olika 
stora röstetal samt möjligheten att skjuta upp 
återbetalningen av insatser. Ändringarna be-
räknas underlätta andelsstämmans beslutsfat-
tande utan att den enskilda medlemmens 
ställning försvagas. 

För att underlätta ordnandet av andels-
stämman har i detta kapitel sammanställts 
alla bestämmelser om stämmokallelse och 
annan förhandsinformation till medlemmar-
na, bestämmelserna om majoritetskrav för 
olika typer av beslut, bestämmelserna om 
klander av beslut samt bestämmelserna om 
en medlems extra rätt att avgå och få tillbaka 
sin insats.  

För att förbättra de för olika sammanslut-
ningsformer gällande regleringarnas enhet-
lighet och jämförbarhet har de föreslagna be-
stämmelserna utformats så att de till innehål-
let och språket stämmer överens med lagen 
om aktiebolag, om det inte på grund av sär-
dragen i andelslagsformen finns behov av 
särskilda regleringar. Enhetlighet har efter-
strävats särskilt när det gäller medlemmarnas 
rätt att få information, stämmoförfarandet 
och klander av beslut. 

 
'������� ��	���������

1 §. )����	���		� I denna paragraf föreskrivs 
hur medlemmarna utövar sin beslutanderätt i 
andelslaget. Liksom i den gällande lagen är 
utgångspunkten för förslaget att medlemmar-
na skall utöva sin beslutanderätt vid andels-
stämman :�����;. 

I de beslut som ankommer på andelsstäm-
man kan beslut emellertid fattas utan någon 
formell stämma i det fall att alla andelslagets 
medlemmar är eniga om beslutsförfarandet 
och om de ärenden som skall avgöras. Enhäl-
liga beslut skall avfattas skriftligt, dateras 
och undertecknas av minst två medlemmar 
(2 §). Från formkraven för stämmokallelsen 
kan dessutom göras avvikelse med samtycke 
av de medlemmar som berörs av avvikelsen 
(16 §). Förslaget skiljer sig från 51 § i den 
gällande lagen på så sätt att i förslaget ut-
tryckligen föreskrivs om enhälliga medlem-
mars rätt att utan någon formell stämma be-
sluta om ärenden som ankommer på andels-
stämman. Ändringen föreslås i syfte att för-
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tydliga och förenhetliga bestämmelserna i 
förhållande till de bestämmelser som gäller 
aktiebolag. Motsvarande bestämmelser finns 
i ABL 9 kap. 1 och 1a §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna också föreskrivas att med-
lemmarnas beslutanderätt överförs på ett av 
medlemmarna valt fullmäktige. De föreslag-
na bestämmelserna om fullmäktige (27—
32 §) stämmer med smärre undantag överens 
med den gällande lagen. Flera större andels-
lag har fullmäktige. Motsvarande praxis fö-
rekommer inte i aktiebolag och motsvarande 
bestämmelser finns inte heller i lagen om ak-
tiebolag. 

2 §. '���� ����������� ������
���  ����	� I 
denna paragraf finns bestämmelser om med-
lemmarnas beslutsfattande utan någon for-
mell andelsstämma. Enligt den föreslagna pa-
ragrafens ����� kan medlemmarna om de 
är eniga besluta om ärenden som ankommer 
på andelsstämman utan att hålla någon for-
mell andelsstämma om alla medlemmar är 
eniga om förfarandet och om de ärenden som 
skall avgöras. I den gällande lagen finns ing-
en motsvarande bestämmelse. Av associa-
tionsrättens allmänna principer följer emel-
lertid att medlemmarna kan avstå från sin rätt 
att åberopa föreskrifter som finns till för att 
skydda dem, t.ex. bestämmelserna om an-
delsstämma. De formkrav som gäller andels-
stämman föreskrivs närmast som skydd för 
medlemmarna, eftersom andelsstämman i 
allmänhet fattar majoritetsbeslut om de ären-
den som ankommer på den. 

Syftet med ändringen är att underlätta be-
slutsfattandet i andelslag med få medlemmar, 
t.ex. i små arbets- eller producentandelslag. I 
sådana andelslag kan beslutsfattandet på 
grund av den föreslagna bestämmelsen ske i 
en sådan form att medlemmarna i allmänhet 
fattar de nödvändiga besluten genom  att un-
derteckna beslutshandlingarna. I så fall hålls 
andelsstämma endast om enighet inte nås. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall medlemmarnas enhälliga beslut fattas 
skriftligen samt dateras och undertecknas. I 
beslutet skall nämnas namnen på dem som 
deltagit i beslutet. De formkrav som ställs på 
dokumenteringen av besluten kan ha betydel-
se för andelslagets borgenärer, för register-
myndigheten och för andra utomstående. Av 

denna anledning föreslås att besluten skall 
upprättas i skriftlig form, också när med-
lemmarna enhälligt avtalar om andelslagets 
angelägenheter. 

Med avvikelse från den gällande lagen be-
höver medlemmarnas enhälliga beslut inte så 
som avses i 17 § sättas upp i form av ett 
stämmoprotokoll. Ett skriftligt beslut behö-
ver t.ex. inte rubriceras som ett protokoll. 

De till tidpunkten för andelsstämman 
bundna tidsfristerna räknas från det att beslu-
ten fattas. I allmänhet kan det anses att tids-
fristen börjar löpa då medlemmarna har un-
dertecknat beslutet. Kravet på skriftlig form 
har endast bevisvärde. Beslutets giltighet på-
verkas inte i sig av att formkravet åsidosätts. 
Följden kan emellertid vara t.ex. att register-
myndigheten inte godkänner registeranmä-
lan. 

Kravet på skriftlig form kan vid behov de-
finieras närmare t.ex. i bestämmelserna om 
registeranmälan. 

Motsvarande bestämmelse om aktieägares 
beslutsfattande finns i ABL 9 kap. 1 a §.  

 
'������	����� 

3 §. <��
���
�� �	����� I denna paragraf 
finns bestämmelser om ordinarie andels-
stämma. Liksom enligt den gällande lagen 
skall andelslaget varje räkenskapsperiod ord-
na en eller flera ordinarie stämmor. I den fö-
reslagna paragrafen föreskrivs om tidpunkten 
för den ordinarie stämman och om fortsatt 
stämma samt om de handlingar som skall 
läggas fram och om de ärenden som skall av-
göras vid stämman eller stämmorna. Försla-
get stämmer i huvudsak överens med gällan-
de 5 § 1 mom. 7 punkten och med gällande 
58 §. I fråga om aktiebolag finns motsvaran-
de bestämmelser i ABL 9 kap. 5 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall ordinarie andelsstämma hållas inom sex 
månader från utgången av räkenskapsperio-
den, om inte en tidigare tidpunkt anges i 
stadgarna. Vid stämman skall framläggas 
bokslutet och revisionsberättelsen samt, om 
andelslaget har ett förvaltningsråd, dess utlå-
tande om bokslutet. Vid stämman skall också 
läggas fram ett eventuellt koncernbokslut 
samt utlåtandet och revisionsberättelsen om 
detta. 
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Med avvikelse från 5 § 1 mom. 7 punkten i 
den gällande lagen förutsätts inte att i stad-
garna skall föreskrivas om tidpunkten för or-
dinarie stämma (2 kap. 5 §). Tidpunkten för 
stämman skall anges i stadgarna endast om 
det är meningen att stämman alltid skall hål-
las inom en kortare tid än sex månader räknat 
från räkenskapsperiodens slut. Avsikten är att 
underlätta bildandet av framförallt små an-
delslag genom att lindra kraven på stadgarnas 
innehåll. 

Med avvikelse från 58 § 1 mom. i den gäl-
lande lagen föreslås att också ett eventuellt 
förvaltningsråd skall ge utlåtande om bokslu-
tet. Syftet med ändringen är att förtydliga 
förvaltningsrådets övervakningsuppgift. I 
fråga om aktiebolag ställs motsvarande krav i  
ABL 9 kap. 5 § 1 mom. Med avvikelse från 
ABL föreslås ingen bestämmelse om att för-
valtningsrådet skall ge utlåtande om revi-
sionsberättelsen, eftersom också förvalt-
ningsrådets verksamhet hänför till den 
granskning av förvaltningen som ingår i revi-
sionsberättelsen. 

I den föreslagna paragrafens ����� nämns 
de ärenden som skall avgöras vid ordinarie 
stämman. Enligt ������	�� skall vid stämman 
beslutas om fastställande av resultaträkning-
en och balansräkningen samt i moderandels-
lag även av koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen. Förslaget motsvarar 
till innehållet gällande 58 § 1 mom. 1 punk-
ten och till sin ordalydelse ABL 9 kap. 5 § 
1 mom. 1 punkten. 

Enligt �� ����	�� skall vid stämman med 
avvikelse från gällande 58 § 1 mom. 3 punk-
ten beslutas om åtgärder som föranleds av 
vinst samt dessutom om de åtgärder som för-
anleds av förlust enligt den fastställda balans-
räkningen eller koncernbalansräkningen. Be-
slut kan fattas om utdelning av överskott till 
medlemmarna om sådan utdelning kan ske 
enligt stadgarna. Överskott kan dessutom an-
vändas bland annat för fondförhöjning och 
blandförhöjning så som föreskrivs i 9 kap.. 
Stämman kan besluta att förlust skall täckas 
med eget kapital eller att förlusten inte skall 
täckas. Förslaget motsvarar ABL 9 kap. 5 § 
1 mom. 3 punkten. 

Enligt �� ����	��  kan ordinarie stämman 
besluta om ansvarsfrihet för andelslagets 
ledning. Förslaget avviker såtillvida från 58 § 

1 mom. 2 punkten i den gällande lagen att 
stämman beslutar om ansvarsfrihet också för 
verkställande direktören. Denna ändring är 
nödvändig till följd av att det föreslås be-
stämmelser om verkställande direktören i 
5 kap. Med avvikelse från den gällande lagen 
gäller förslaget uttryckligen också ansvars-
frihet för förvaltningsrådets ledamöter. Änd-
ringen föreslås i syfte att förtydliga regler-
ingen. Förslaget motsvarar ABL 9 kap. 5 § 
1 mom. 2 punkten. 

Ordinarie stämman skall enligt *� ����	�� 
besluta också om övriga frågor som enligt 
stadgarna ankommer på den. Förslaget ändrar 
inte nuläget, trots att det i den gällande lagen 
inte finns någon motsvarande uttrycklig be-
stämmelse. Motsvarande bestämmelse finns 
emellertid i ABL 9 kap. 5 § 1 mom. 4 punk-
ten. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall vid ordinarie stämman vid behov väljas 
också styrelseledamöter och revisorer. Om 
dessa val föreskrivs närmare i 5 och 7 kap. 
Förslaget motsvarar bestämmelserna om an-
delslagets ledning i gällande 9 kap. 68 § 
2 mom. För aktiebolags vidkommande finns 
motsvarande bestämmelse om ledningen i 
ABL 8 kap. 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om medlemmarnas rätt att kräva att 
behandlingen av vissa av ordinarie stämmans 
ärenden (2 mom. 1—3 punkten) skall upp-
skjutas till fortsatt stämma som hålls en viss 
dag enligt vad som bestäms i lagen. Sådan 
rätt har medlemmar som företräder minst en 
tiondedel eller en i stadgarna bestämd mindre 
del av medlemmarnas totala röstetal. Andels-
stämman kan dessutom fatta ett majoritetsbe-
slut om fortsatt stämma där det behandlas 
också andra ärenden. Denna stämma behöver 
inte hållas vid en tidpunkt som avses i detta 
moment.  

I den gällande lagen föreskrivs endast om 
andelsstämmans rätt att med majoritetsbeslut 
flytta behandlingen av ärenden som avses i 
detta moment till fortsatt stämma (58 § 
3 mom.). 

Syftet med ändringen är att säkerställa att 
medlemmarna har tillräckligt lång betänketid 
innan de fattar beslut om de nämnda frågor-
na. För aktiebolags vidkommande finns mot-
svarande bestämmelse i ABL 9 kap. 5 § 
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3 mom. 
Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 

kan i stadgarna föreskrivas att andelslaget 
skall hålla flera ordinarie stämmor. I stadgar-
na skall i så fall anges vilka ärenden som 
skall behandlas vid respektive stämma. Om 
flera ordinarie stämmor skall hållas enligt 
stadgarna skall andelsstämman för behand-
ling av de ärenden som avses i 2 mom. 1—
3 punkten hållas inom sex månader efter rä-
kenskapsperiodens utgång. Motsvarande be-
stämmelser finns i gällande 5 § 1 mom. 
7 punkten och i gällande 58 § 1 mom. För 
aktiebolags vidkommande finns motsvarande 
bestämmelser i ABL 9 kap. 5 § 1 mom. 

4 §. 8�	����������	����� I denna paragraf 
föreskrivs om extra andelsstämma. Den före-
slagna paragrafens ����� skiljer sig från 
gällande 59 § 1 mom. på så sätt att också 
förvaltningsrådet alltid har rätt att kräva att 
en extra andelsstämma skall hållas. För ak-
tiebolags vidkommande finns motsvarande 
bestämmelse i ABL 9 kap. 6 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om en revisors och en kvalificerad 
medlemsminoritets rätt att kräva att en extra 
andelsstämma skall hållas. Med avvikelse 
från gällande 59 § och gällande 60 § 2 mom. 
har varje revisor enligt den föreslagna be-
stämmelsen  självständig rätt att kräva att en 
extra stämma skall hållas. Anledningen till 
att ändringen föreslås är att varje revisor är 
personligt ansvarig för revisionen. För aktie-
bolags vidkommande finns motsvarande be-
stämmelser i ABL 9 kap. 6 § 2 mom. 

5 §. ����������������	��������		� I den-
na paragraf föreskrivs att varje medlem har 
rätt att delta i en andelsstämma. I den gällan-
de lagen finns inga motsvarande uttryckliga 
bestämmelser. Av bestämmelserna om med-
lemmarnas rösträtt i gällande 53 § 1 mom. 
följer emellertid att varje medlem har rätt att 
delta i andelsstämman personligen. Den före-
slagna paragrafens ����� skiljer sig på så 
sätt från den gällande lagen att det i stadgar-
na kan bestämmas om förhandsanmälan till 
stämman. Datum för förhandsanmälan kan 
utsättas till tidigast tio dagar före andels-
stämman. Förhandsanmälan kan vara på sin 
plats i andelslag med många medlemmar. För 
aktiebolags vidkommande finns motsvarande 
bestämmelser i ABL 9 kap. 1 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får en dottersammanslutning som är medlem 
av andelslaget och en stiftelse där andelslaget 
har bestämmanderätt inte delta i andels-
stämman. En sådan sammanslutnings och 
stiftelses röstetal beaktas inte heller när det 
för tillkomsten av ett giltigt beslut eller det 
för utövande av en viss befogenhet förutsatta 
understödet räknas. Syftet med den föreslag-
na bestämmelsen är att förhindra uppkomsten 
av en situation där de som hör till andelsla-
gets ledning kan utnyttja sin ställning för att 
påverka beslut om gäller dem själva, t.ex. be-
slut om val av ledande personer och bevil-
jande av ansvarsfrihet. För aktiebolags vid-
kommande finns motsvarande bestämmelse i 
ABL 9 kap. 1 § 3 mom.  

Enligt den föreslagna verkställighetslagen 
skall förbud mot deltagande tillämpas på en 
dottersammanslutning som har blivit medlem 
i andelslaget medan den gamla lagen var i 
kraft samt på en stiftelse i vilken andelslaget 
har bestämmanderätt, när två år har förflutit 
efter den nya lagens ikraftträdande (8 §). I 
fråga om aktiebolags bolagsstämma fastställ-
des övergångstiden i samband med att förbu-
det mot deltagande utvidgades år 1997 
(L 145/1997). 

6 §. <� ����!���������������	� 
	������ 
I denna paragraf föreskrivs om en medlems 
rätt att anlita ombud och biträde vid andels-
stämman.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är utgångspunkten den att varje medlem skall 
utöva sin rätt vid andelsstämman personli-
gen. Förslaget motsvarar den princip som 
framgår av 53 § i den gällande lagen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan en medlem utöva sin rätt också genom 
ett ombud, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. Ombudet skall visa upp en daterad 
fullmakt eller någon annan tillförlitlig utred-
ning om sin rätt att företräda medlemmen. 
Bemyndigandet gäller endast en stämma, om 
inte något annat framgår av fullmakten. Be-
myndigandet är dock i kraft högst tre år efter 
att det gavs. Ett ombud får sammanlagt före-
träda högst tre medlemmar, om inte något 
annat bestäms i stadgarna. Utan hinder av 
detta kan ombudet företräda delägarna i en 
medlems dödsbo och medlemmar som hör 
till samma koncern.  
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Enligt den gällande lagen får en enskild 
person anlita ombud endast om detta tillåts i 
stadgarna (53 § 2 mom.). Syftet med änd-
ringen av denna presumtionsbestämmelse är 
att förbättra medlemmarnas deltagandemöj-
ligheter i sådana fall då de inte personligen 
kan delta i en stämma. Bestämmelsen som 
tillåter anlitande av ombud främjar gynnar 
också andelslag som har verksamhet i hela 
landet eller annars på ett större område. 

Å andra sidan är utgångspunkten fortfaran-
de den att ett andelslags verksamhet bygger 
på medlemmarnas personliga deltagande. 
Detta gäller också andelsstämman. Därför fö-
reslås att det i stadgarna kan tas in ett förbud 
mot anlitande av ombud och att ombudet i 
allmänhet inte får företräda flera än tre med-
lemmar. 

Enligt den föreslagna verkställighetslagen 
kan den gamla lagens presumtionsbestäm-
melse om en enskild persons rätt att anlita 
ombud tillämpas på ett under den gamla la-
gens giltighetstid bildat andelslag i två års tid 
efter att den nya lagen har trätt i kraft (8 §). 
Syftet med övergångsbestämmelsen är att ett 
andelslag som inte tillåter anlitande av om-
bud skall ha tillräckligt med tid att ändra 
stadgarna så att de förbjuder anlitande av 
ombud. 

Förslaget avviker på så sätt från ABL 
9 kap. 2 § att anlitande av ombud enligt för-
slaget kan begränsas i andelslagets stadgar. 
Den avvikande regleringen är baserad på an-
delslagens behov. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får en medlem och ett ombud anlita biträde 
vid andelsstämman. I den gällande lagen 
finns det inga bestämmelser om anlitande av 
biträde. Eftersom de från medlemmens syn-
punkt viktigaste ärendena avgörs vid andels-
stämman måste utgångspunkten vara den att 
medlemmen har rätt att efter eget val anlita 
en sakkunnig eller ett annat biträde som åt-
njuter hans förtroende. Om det vore förbjudet 
att anlita biträde skulle ett effektivt utnytt-
jande av ägarbefogenheterna förutsätta att 
medlemmen är insatt bl.a. i andelslagets af-
färsverksamhet, i affärsekonomi och i lag-
stiftningen om andelslag. Ombudet får själv 
välja sitt biträde om inte medlemmen i sitt 
bemyndigande har gett anvisningar om sa-
ken. 

7 §. ��������������!�	�	��� I denna para-
graf föreskrivs om medlemmarnas röstetal 
vid andelsstämman. Utgångspunkten för det 
föreslagna �� ��� är principen en medlem 
— en röst, som framgår av gällande 53 § 
1 mom. Med avvikelse från den gällande la-
gen föreslås i ����� ingå föreskrifter om att 
medlemmarna har olika röstetal i begränsad 
omfattning kan tas in också i stadgarna för ett 
andelslag där majoriteten av medlemmarna 
kan vara personmedlemmar (ett s.k. första 
gradens andelslag). Med avvikelse från den 
gällande lagen kan i stadgarna dessutom be-
stämmas att också en personmedlem i ett 
andra gradens andelslag kan ha flera med-
lemmar. Med ett andra gradens andelslag av-
ses ett andelslag där majoriteten av medlem-
marna enligt stadgarna måste vara andelslag 
eller andra juridiska personer. 

Enligt förslaget får den som är medlem i ett 
första gradens andelslag ha ett röstetal som är 
högst tio gånger större än en sådan medlems 
röstetal som har det minsta röstetalet. Olika 
stora röstetal kan relateras t.ex. till omfatt-
ningen av den verksamhet som förekommer 
mellan respektive medlemmar och andelsla-
get samt till medlemmarnas insatser i andels-
kapitalet. I stadgarna för ett andra gradens 
andelslag kan liksom enligt den gällande la-
gen föreskrivas också om större skillnader i 
röstetalen mellan medlemmarna. 

Av förslaget följer att en kapital- och röste-
talsstruktur som i stor utsträckning motsvarar 
ett aktiebolags kan genomföras också i ett 
första gradens andelslag som har högst tio 
medlemmar. Ändringen är nödvändig för att 
underlätta bildandet av andelslag samt an-
skaffningen av andelskapital. Skillnader i 
röstetalen kan vara motiverade t.ex. när det 
är fråga om en arkitektbyrå i andelslagsform, 
en läkarcentral, andra serviceföretag som 
förutsätter betydande investeringar eller an-
delslag vars verksamhet har samband med 
någon landsbygdsnäring som bedrivs av an-
delslagets medlemmar. 

I samband med att röstetalen graderas kan 
det vara skäl att föreskriva också om minori-
tetsrättigheter på ett sätt som avviker från la-
gens bestämmelser, av den anledningen att 
de i lagen angivna minoritetsrättigheterna i 
allmänhet är baserade på en viss andel av 
medlemmarnas sammanräknade röstetal. Be-
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roende på graderingen av röstetalen kan det 
vara en ändamålsenlig lösning att dessutom 
sammankoppla minoritetsrättigheterna med 
t.ex. antalet medlemmar eller andelar, på 
motsvarande sätt som  i lagen om aktiebolag. 

Enligt förslaget måste en stadgeändring ge-
nom vilken en röstetalsgradering införs un-
derstödas av samtliga vid stämman företräd-
da medlemmar (22 § 2 mom. 2 punkten). 
Detsamma gäller för ändring av röstetalsgra-
deringen, om inte stadgarna föreskriver ett 
lägre krav för den kvalificerade majoriteten 
(20 § 5 mom. och 22 § 2 mom. 3 punkten). 

Enligt den föreslagna verkställighetslagen 
kan i ett sådant andra gradens andelslag vars 
stadgar när den nya lagen träder i kraft inne-
håller en bestämmelse om medlemmarnas 
olika stora röstetal, ett beslut om ändring av 
den ifrågavarande bestämmelsen i allmänhet 
fattas med 2/3 kvalificerad majoritet av de 
vid stämman avgivna rösterna, i fem års tid 
efter att lagen har trätt i kraft. Inom samma 
tid och med samma kvalificerade majoritet 
kan i ett sådant andelslag beslutas också om 
ändring av stadgarna så att beslut om ändring 
av röstetal kan fattas också senare med kvali-
ficerad majoritet (10 §). Också i övergångssi-
tuationer skall givetvis beaktas de på beslutet 
tillämpliga allmänna bestämmelserna om 
medlemmarnas jämlikhet och om förbudet 
mot otillbörliga fördelar (19 §). 

8 §. =����
�� ����	���		����	� I denna para-
graf finns bestämmelser om medlemmars och 
ombuds jäv när det gäller röstning vid an-
delsstämman. I den föreslagna paragrafens ��
��� ingår huvudregeln för jävssituationer. 
Med avvikelse från gällande 54 § 1 mom. 
kan den som är jävig delta i behandlingen, 
dock inte i röstningen. Andelsstämman kan 
emellertid besluta att den som är jävig inte 
får delta t.ex. i diskussionen om ärendet 
(3 mom.). Ändringen motsvarar andelslagens 
behov och försämrar inte medlemmarnas el-
ler organens ställning. Den i slutet av mo-
mentet ingående undantagsbestämmelsen om 
fusionsbeslut motsvarar gällande 54 § 
3 mom. 

Förslaget avviker från ABL 9 kap. 3 § 
2 mom. på så sätt att jävsbestämmelsen till-
lämpas också på omröstningar om avtal eller 
förbindelser mellan medlemmar och andels-
laget. Andelsstämman kan också förhindra 

att den som är jävig i andra avseenden deltar 
i stämmans behandling av ett sådant ärende 
som avses i bestämmelsen. Det är nödvändigt 
att hålla kvar denna avvikande reglering av 
den anledningen att syftet med ett andelslag 
är att erbjuda medlemmarna tjänster och 
medlemsförmåner. 

I lagen om aktiebolag finns inte någon mot 
förslaget svarande undantagsbestämmelse 
om fusioner. Det är nödvändigt att hålla kvar 
undantagsbestämmelsen i lagen om andelslag 
eftersom en fusionsplan uppfyller känneteck-
nen på ett sådant avtal som avses i detta mo-
ment. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får förvaltningsrådets och styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören inte rösta om 
val av revisorer och inte heller om skiljande 
av dessa från uppdraget eller om deras arvo-
de. Med avvikelse från gällande 54 § 2 mom. 
kan en medlem som hör till andelslagets sty-
relse enligt förslaget rösta om fastställelse av 
resultaträkningen och balansräkningen. Änd-
ringen motsvarar andelslagens behov.  

I ABL finns ingen särskild jävsbestämmel-
se som motsvarar den föreslagna. Det är 
nödvändigt att hålla kvar en från ABL avvi-
kande begränsning av den anledningen att 
revisorerna med beaktande av andelslagets 
syfte och spridningen av medlemmarnas rös-
tetal måste vara accentuerat oberoende i för-
hållande till andelslagets ledning. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���  
kan andelsstämman också på annat sätt be-
gränsa en medlems deltagande i behandling-
en av ett ärende som medlemmen inte får 
rösta om. Detsamma gäller medlemmens 
ombud. Bestämmelsen har samband med den 
ändring som föreslås i 1 mom. 

9 §. �!	���	. I denna paragraf föreskrivs 
om sammanträdesorten. Enligt den föreslag-
na paragrafens ����� är huvudregeln den att 
stämman skall hållas på andelslagets hemort. 
Förslaget avviker såtillvida från gällande 
51 § att stämman av särskilt vägande skäl 
kan hållas också någon annanstans än på 
hemorten eller på den i stadgarna nämnda or-
ten i Finland. Ett särskilt vägande skäl kan 
vara t.ex. att hemortens enda möteslokal har 
förstörts, att krig pågår, att en naturkatastrof 
har inträffat eller att kommunikationerna är 
avbrutna. Förslaget avviker på så sätt från 
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ABL 9 kap. 4 § att det inte är nödvändigt att i 
stadgarna ange de kommuner i Finland där 
andelsstämman kan hållas. Det kan således 
inte bestämmas i stadgarna att stämman kan 
hållas på en ort där andelslaget har verksam-
het. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om möjligheten att delta i andels-
stämman även med anlitande av posten, da-
takommunikation eller något annat hjälpme-
del. Enligt förslaget är sådant deltagande ut-
över medlemmarnas sedvanliga samman-
komst en deltagandeform som andelslaget 
erbjuder sina medlemmar. På grundval av 
denna bestämmelse kan andelslaget således 
inte slopa sin traditionella andelsstämma och 
inte heller begränsa medlemmarnas möjlighet 
att delta i den. Avvikelse från de för andels-
stämman gällande formkraven kan naturligt-
vis ske också med stöd av 16 § i detta kapi-
tel. 

I den gällande lagens finns ingen allmän 
bestämmelse om distansdeltagande i andels-
stämman eller i fullmäktiges sammanträde. 
Enligt gällande 11 § 4 mom. kan det be-
stämmas i stadgarna att andelslagets med-
lemmar väljer fullmäktige eller elektorer ge-
nom postens förmedling. Den föreslagna 
möjligheten till distansdeltagande kan utnytt-
jas också för val av fullmäktige och elektorer 
med stöd av den hänvisning som föreslås i 
28 §. 

Enligt förslaget kan om ibruktagande och 
val av hjälpmedel och om de praktiska arran-
gemangen föreskrivas i stadgarna eller också 
kan styrelsen besluta om saken direkt med 
stöd av lag. I stadgarna kan föreskrivas t.ex. 
om beslutsfattande som medlemmarna får 
delta i också med tekniska hjälpmedel samt 
om vilka hjälpmedel som får användas. Om 
det inte föreskrivs i stadgarna om alternativa 
sätt att delta i beslutsfattandet har styrelsen 
också rätt att besluta att hjälpmedel inte läng-
re används vid följande andelsstämma eller 
att det tidigare iakttagna förfarandet ändras i 
något avseende. Styrelsen har inte helt fri 
prövningsrätt utan avgörandena skall tas bl.a. 
enligt principen att medlemmarna skall be-
mötas jämlikt. Ordnandet av sådana möjlig-
heter till deltagande skall baseras på objekti-
va kriterier, men dessa behöver inte vara 
schematiska. Styrelsens beslutanderätt kan 

inskränkas genom stadgebestämmelser om 
användning av tekniska hjälpmedel. 

En förutsättning för användning av teknis-
ka hjälpmedel är att det på ett sätt som är 
jämförligt med de förfaranden som iakttas i 
samband med en traditionellt ordnad andels-
stämma är möjligt att klarlägga de deltagande 
medlemmarnas identitet samt att rösträkning-
en är korrekt. Det är sålunda inte en förut-
sättning att dessa frågor kan utredas med 
fullständig säkerhet. En förutsättning för för-
farandet är inte heller att de medlemmar som 
sålunda deltar i andelsstämman kan utnyttja 
t.ex. sin rätt att fråga och yttra sig under 
stämman. Det är väsentligt att medlemmarna 
med anlitande av de tekniska hjälpmedlen 
kan delta i en tillförlitligt ordnad omröstning. 

Ett sådant tekniskt hjälpmedel som avses i 
bestämmelsen kan vara en bild- och ljudöver-
föring i realtid, som redan har använts som 
en deltagandeform för medlemmar som är 
samlade i olika salar på mötesorten. Hjälp-
medlet kan också vara poströstning eller da-
takommunikation, såvida de ovan angivna 
förutsättningarna uppfylls. De tekniska ar-
rangemangen kring deltagandet kan drabbas 
av störningar av olika slag. En del av stör-
ningarna kan eventuellt avhjälpas t.ex. ge-
nom att stämman avbryts för den tid som re-
parationerna tar i anspråk. Det är emellertid 
möjligt att en del av medlemmarna på grund 
av störningen blir utan möjlighet att delta i 
stämman. Vilken betydelse som skall tillmä-
tas störningar av detta slag när det gäller 
stämmobeslutens giltighet måste avgöras i 
det enskilda fallet, i enlighet med associa-
tionslagstiftningen och de principer som har 
utvecklats i rättspraxis. Då endast ett mindre 
antal deltagare blir utan möjligheten att delta 
kan det hända att felet anses ha en så liten be-
tydelse för beslutets innehåll att det inte kan 
anses vara relevant. 

Enligt förslaget måste en alternativ delta-
gandemöjlighet av detta slag nämnas i kallel-
sen till andelsstämman. Det räcker att ta in 
ett allmänt omnämnande om saken i stäm-
mokallelsen. Närmare uppgifter kan hållas 
tillgängliga t.ex. på ett sätt som anges i kal-
lelsen. 

Förslaget skiljer sig från ABL 9 kap. 4 § 
2 mom. på så sätt att i förslaget nämns också 
posten som ett hjälpmedel för deltagande.  
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10 §. $������������������	����� I denna 
paragraf  föreskrivs om sammankallande av 
stämma. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� är det i allmänhet styrelsen som sam-
mankallar andelsstämman. I stadgarna kan 
bestämmas att stämman sammankallas av 
förvaltningsrådet. I den gällande lagen har 
det inte föreskrivits vem som skall samman-
kalla andelsstämman, men förslaget motsva-
rar gällande praxis. För att förtydliga regler-
ingen föreslås en uttrycklig bestämmelse om 
saken. Motsvarande bestämmelse finns i 
ABL 9 kap. 8 § 1 mom. 

Den föreslagna paragrafens ����� gäller 
den situationen att en på denna lag eller på 
stadgarna baserad andelsstämma inte sam-
mankallas i vederbörlig ordning. Förslaget 
skiljer sig på så sätt från gällande 60 § 
1 mom. att länsstyrelsen på ansökan kan be-
rättiga verkställande direktören, en ledamot 
av förvaltningsrådet och en revisor att sam-
mankalla andelsstämman. Avsikten med den 
föreslagna ändringen är att förenhetliga re-
gleringen med motsvarande bestämmelser i 
ABL 9 kap. 8 § 2 mom. 

11 §. >
�����!�����������	
����	����� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om 
huvudreglerna när det gäller tiden för kallelse 
till stämma. Enligt den föreslagna 
paragrafens �� ��� skall kallelse till 
andelsstämman tillställas medlemmarna 
tidigast två månader och senast en vecka före 
stämman. I stadgarna kan den kortare 
tidsfristen förlängas och den längre förkortas. 
Om deltagande i stämman enligt stadgarna 
förutsätter en anmälan till andelslaget (5 § 1 
mom.), skall minimitiden räknas från den 
sista tidpunkten för anmälan. 

Med avvikelse från gällande 52 § 1 mom. 
föreskrivs i förslaget om den minimi- respek-
tive maximitid som skall tillämpas på stäm-
mokallelse. Enligt den dispositiva bestäm-
melsen i den gällande lagen är kallelsetiden 
till ordinarie stämma två veckor och till extra 
stämma en vecka, om inte annat föreskrivs i 
stadgarna. I praktiken bestäms i stadgarna i 
allmänhet att kallelsetiden för samtliga 
stämmor är en vecka. Syftet med den indis-
positiva bestämmelsen om mimimikallelseti-
den  är att skydda medlemmarna mot över-
raskningar och ge dem tid att förbereda sig 
för stämman. Syftet med bestämmelsen om 

maximikallelsetiden är att säkerställa att 
medlemmarna kan utnyttja sin rätt att få ett 
visst ärende upptaget till behandling under 
stämman. Förslaget om en minimikallelsetid 
på en vecka motiveras med praxis, de utveck-
lade kommunikationerna och strävan att för-
enhetliga associationslagstiftningen. Änd-
ringen innebär ett förenhetligande av be-
stämmelserna om kallelsetiden för ordinarie 
och extra andelsstämma. Motsvarande be-
stämmelser om aktiebolag finns i ABL 9 kap. 
9 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om kallelse till fortsatt stämma. I be-
stämmelsen avses fortsatt stämma som hålls 
på yrkande av en kvalificerad minoritet av 
medlemmarna (3 § 4 mom.) samt fortsatt 
stämma som andelsstämman beslutat om. 
Med avvikelse från gällande 58 § 3 mom. 
behöver för fortsatt stämma inte utfärdas en 
ny kallelse om stämman hålls inom sex 
veckor efter att andelsstämman fattat beslut 
om den fortsatta stämman. Förslaget avviker 
på motsvarande sätt också från ABL 9 kap. 
5 § 3 mom. och 9 § 1 mom. Orsaken till den 
föreslagna ändringen är att de medlemmar 
som uteblir från den fortsatta stämman lättare 
än förr kan få vetskap om beslutet om den 
fortsatta stämman, tack vare de utvecklade 
kommunikationerna samt den nya bestäm-
melsen om att stämmoprotokollet skall hållas 
framlagt (17 §). 

Enligt förslaget kan kallelsen till fortsatt 
stämma utfärdas en månad före stämman, 
också i det fall att det i stadgarna föreskrivs 
om en längre kallelsetid. I stadgarna har be-
aktats den i 3 § 4 mom. ingående indispositi-
va bestämmelsen om fortsatt stämma som 
hålls på yrkande av en kvalificerad minoritet. 
Motsvarande bestämmelse finns i ABL 
9 kap. 9 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om kallelsetiden i det fall att ett ärende 
skall behandlas vid två stämmor. Förslaget 
motsvarar 52 § 2 mom. i den gällande lagen. 
Motsvarande bestämmelse finns i ABL 
9 kap. 9 § 1 mom. 

12 §. $����
���	
���!����������� I denna para-
graf  föreslås en bestämmelse om en minst en 
månads kallelsetid då andelsstämman skall 
behandla något ett ärende som nämns i para-
grafen, dvs. ett ärende som väsentligen kan 
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påverka en medlems ställning i andelslaget. 
Sådana ärenden är stadgeändringar som vä-
sentligt påverkar de rättigheter och skyldig-
heter som medlemskapet och andelarna med-
för (22 §), en mot en stadgeändring svarande 
ändring av antalet andelar eller det belopp 
som betalats av insatserna samt fusion, del-
ning, ändring av sammanslutningsformen 
och vissa beslut i samband med likvidation 
och avregistrering av andelslaget (23 §). Den 
föreslagna bestämmelsen är såtillvida tving-
ande att den tillämpas trots att i stadgarna fö-
reskrivs om en kortare kallelsetid. 

Förslaget skiljer sig från gällande 56 §, 
163 e § och 165 § 4 mom. för det första så att 
en längre kallelsetid enligt förslaget tillämpas 
också då beslut fattas om höjning av avgifts-
plikten, utgivande av nya andelar i form av 
blandförhöjning, minskning av antalet ande-
lar, medlemmarnas olika stora röstetal, över-
föring av medlemmarnas beslutanderätt på 
fullmäktige eller ändring av valsättet eller 
valdistrikten vid val av fullmäktige eller om 
begränsning av återbetalning av insatserna, 
överföring av andelar eller medlemmarnas 
rätt att minska antalet andelar som de inne-
har. Förslaget skiljer sig från den gällande 
lagen också i det avseendet att den förlängda 
kallelsetiden tillämpas på en andelsstämma 
vid vilken behandlas försättande av andelsla-
get i likvidation, avslutande av likvidation el-
ler andelslagets delning eller ombildande av 
andelslaget till aktiebolag. 

Avsikten med den föreslagna ändringen är 
att säkerställa att medlemmarna också i prak-
tiken har möjlighet att delta i de stämmobe-
slut som har den största betydelsen för deras 
ställning. De beslut som omfattas av den för-
längda kallelsetiden påverkar medlemmarnas 
ställning huvudsakligen på motsvarande sätt 
som beslut på vilka tillämpas det i den gäl-
lande lagen angivna kravet att det huvudsak-
liga innehållet i ett beslut skall tillkännages 
medlemmarna minst 30 dagar före den 
stämma som fattar beslutet. En stor del av 
dessa beslut har samband med nya finansie-
ringsalternativ, som tillåts bli använda enligt 
detta lagförslag (9—12 kap.). På grund av 
den längre kallelsetiden är det möjligt att av-
stå från det i gällande 63 § stadgade kravet 
enligt vilket beslut om ändring av stadgarna i 
allmänhet skall fattas vid två andelsstämmor. 

Dessa ärenden är från andelslagets synpunkt 
så pass exceptionella att en längre kallelsetid 
inte är till förfång för det beslutsfattande som 
ansluter sig till andelslagets sedvanliga verk-
samhet. 

I aktiebolag tillämpas liksom enligt den fö-
reslagna bestämmelsen en förlängd kallelse-
tid i det fall att vid bolagsstämman skall be-
handlas ärenden som gäller inlösen eller för-
värv av egna aktier i ett bolag där det finns 
olika slags aktier eller i det fall att vid stäm-
man fattas beslut om bolagets fusion eller 
delning eller om att ett publikt aktiebolag 
skall omvandlas till ett privat aktiebolag. 
Skillnaderna mellan lagförslaget och lagen 
om aktiebolag hänför sig till finansieringsbe-
stämmelserna och till de differenser som i 
praktiken finns mellan aktiebolag och andels-
lag. T.ex. en andelslagsmedlems betalnings-
skyldighet kan i allmänhet ökas genom ett 
beslut som andelsstämman fattar med 2/3 
kvalificerad majoritet, på så sätt att insatsen 
höjs eller skyldigheten att ta andelar ökas. I 
aktiebolag kan motsvarande beslut i allmän-
het inte fattas utan samtycke av de aktieägare 
vilkas betalningsskyldighet gentemot bolaget 
ökas (ABL 9 kap. 15 §). 

Enligt ������	�� skall kallelsetiden om två 
månader tillämpas om vid stämman behand-
las en stadgeändring som väsentligt ändrar 
andelslagets syfte eller verksamhetsområde 
eller ett beslut om fortsättande av verksamhe-
ten utöver den tid som anges i stadgarna. Det 
är fråga om en sådan ändring av syftet eller 
verksamhetsområdet t.ex. då ändringen kan 
ha en väsentlig inverkan på kund- eller af-
färsförhållandet mellan en medlem och an-
delslaget eller på medlemsförmånerna. Den-
na punkt skall tillämpas t.ex. på en stadgebe-
stämmelse som gäller ändring av andelsla-
gets huvudsakliga syfte och som måste un-
derstödas av samtliga vid stämman företräd-
da medlemmar för att beslutet skall bli giltigt 
(22 § 2 mom. 1 punkten). Punkten tillämpas 
också på annan väsentlig ändring av andels-
lagets syfte eller verksamhetsområde, som 
andelsstämman vanligen kan besluta om med 
2/3 kvalificerad majoritet (21 §). 

Enligt ������	�� skall en månads kallelse-
tid tillämpas i det fall att vid stämman skall 
beslutas om en stadgeändring som innebär 
ändring av medlemmarnas röstetal. Kravet 
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tillämpas då det är fråga om att till stadgarna 
foga en föreskrift enligt vilken medlemmarna 
har olika stora röstetal eller om att ändra en 
sådan föreskrift. Beslutet måste i allmänhet 
understödas av samtliga medlemmar som är 
företrädda vid stämman (22 § 2 mom.). Det 
krav som anges i denna punkt tillämpas ock-
så i det fall att beslut om ändring av röstetalet 
enligt stadgarna kan fattas med kvalificerad 
majoritet. 

Enligt ������	�� skall en kallelsetid på en 
månad tillämpas i det fall att vid stämman 
skall beslutas om en stadgeändring som gäll-
er ändring av valsättet eller valkretsarna vid 
val av andelslagets ledning, revisorer eller 
fullmäktige eller överföring av medlemmar-
nas beslutanderätt på fullmäktige. En sådan 
stadgeändring kan inverka på andelslagsmed-
lemmarnas ställning i samma riktning som en 
ändring av medlemmarnas röstetal. Med led-
ning avses i detta sammanhang styrelsens 
och förvaltningsrådets ledamöter samt verk-
ställande direktören. 

En kallelsetid på en månad skall tillämpas 
också i det fall att andelsstämman beslutar att 
utan stadgeändring precisera de valkretsar 
som skall iakttas vid val av fullmäktigeleda-
möter eller elektorer. Det sistnämnda gäller 
enligt hänvisningsbestämmelsen också mot-
svarande beslut av fullmäktige. Om det enligt 
stadgarna är något annat organ som skall fat-
ta närmare beslut om valkretsarna, skall detta 
lagrum inte tillämpas på beslutsfattandet. 

Enligt *�����	�� skall en kallelsetid på en 
månad tillämpas då vid stämman fattas beslut 
om en stadgeändring som innebär att av-
gångsrätten för den som redan är medlem 
begränsas på det sätt som avses i detta kapi-
tels 5 § eller i 3 kap. 4 § 2 mom. Enligt före-
slagna 22 § 1 mom. är ett beslut om en stad-
geändring som begränsar avgångsrätten gil-
tigt om de medlemmar som understöder det 
har minst 9/10 av de vid stämman avgivna 
rösterna. Enligt gällande 63 § skall en stad-
geändring som begränsar avgångsrätten be-
handlas vid två andelsstämmor och vid den 
senare stämman skall stadgeändringen under-
stödas av samtliga de vid stämman represen-
terade medlemmarna. Förslaget i 21 § och 
22 § 1 mom. om förlängning av kallelsetiden 
har samband med lindrandet av de krav som 
ställs på beslut av detta slag. Denna punkt 

skall inte tillämpas på begränsning av av-
gångsrätten för medlemmar som antas efter 
beslutet. 

Enligt +�����	�� skall en kallelsetid på en 
månad tillämpas då vid stämman fattas beslut 
om en stadgeändring som innebär begräns-
ning av rätten att minska antalet redan givna 
andelar eller att överföra redan givna andelar 
eller uppskjutande av återbetalningen av in-
satser. Enligt föreslagna 22 § 1 mom. är en 
sådan stadgeändring giltig om de medlemmar 
som understöder den har minst 9/10 av de vid 
stämman avgivna rösterna. Enligt gällande 
26 och 63 § skall på en stadgeändring som 
gäller begränsning av rätten att dra av betalda 
insatser tillämpas samma stränga krav på be-
slutet som när det gäller begränsning av en 
medlems avgångsrätt (se 4 punkten). I den 
gällande lagen föreskrivs inte om begräns-
ning av rätten att överföra en till en andel an-
sluten insats och inte heller om uppskjutande 
av återbetalningen av insatser. 

I fråga om begränsningen av rätten att 
minska antalet redan utgivna andelar har för-
längningen av kallelsetiden samband med 
lindringen av majoritetskraven, dvs. före-
slagna 21 och 22 §. I fråga om begränsningen 
av rätten att överföra andelar samt i fråga om 
uppskjutande av återbetalningen av insatser 
har den längre kallelsetiden samband med 
lagförslagets 9 kap. 3, 10 och 20 § samt 
10 kap. 3 och 5 §, som innebär att i stadgarna 
kan intas från lagens huvudregler avvikande 
bestämmelser om andelars överförbarhet och 
återbetalning av insatser. En på lagen eller 
stadgarna baserad begränsning av överfö-
ringsrätten eller ett uppskjutande av återbe-
talningen av en insats motsvarar från med-
lemmens synpunkt i huvudsak en begräns-
ning av avgångsrätten, vilket innebär att 
samma krav enligt föreslaget skall ställas på 
sådana beslut. 

Denna punkt tillämpas också på en sådan 
anslutningsavgift, som enligt stadgarna kan 
överföras eller återbetalas på samma sätt som 
insatsen (6 kap. 2 § 3 mom.). Med stöd av de 
hänvisningar som föreslås i 11 och 12 kap. 
skall denna punkt tillämpas också på redan 
utgivna tilläggsandelar och placeringsande-
lar. 

Denna punkt skall inte tillämpas på en 
stadgeändring som gäller sådana nya andelar, 
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anslutningsavgifter eller fondförhöjningar 
om vilka beslut fattas i samband med eller ef-
ter den stadgeändring som gäller begräns-
ningen. 

Enligt ,� ����	�� skall kallelsetiden på en 
månad tillämpas då vid stämman beslutas om 
begränsning av rätt som gäller överskott, 
återbetalning av insats eller andelslagets be-
hållning när det gäller den som redan är med-
lem eller en redan given andel på annat än i 
4 och 5 punkten avsett sätt eller annan änd-
ring av grunderna för utdelning av överskott 
eller behållning.  

Med begränsning av rätt avses t.ex. sänk-
ning av insatsen eller ett därav betalt belopp 
för att täcka förlust samt ändring av den 
grund som skall tillämpas på delning av be-
hållningen i samband med att andelslaget 
upplöses, på så sätt att en medlems på lagen 
eller stadgarna baserade rätt minskar. Enligt 
gällande 63 § 3 mom. skall stadgeändringar 
av detta slag alltid behandlas vid två andels-
stämmor. Vid den andra stämman skall be-
slutet understödas av alla de vid stämman fö-
reträdda medlemmarna. I fråga om dessa be-
slut hänger den längre kallelsetiden ihop med 
förslaget att kravet på två stämmor frångås 
(21 och 22 §). 

Enligt förslaget skall kallelsetiden på en 
månad tillämpas också i det fall att ändringen 
av grunderna för utdelning av överskott eller 
behållning inte minskar den rätt som en med-
lem med stöd av lagen eller stadgarna har i 
andelslaget. En sådan ändring kan vara t.ex. 
att till stadgarna fogas en bestämmelse om en 
ny grund för utdelning av överskott i ett an-
delslag där en medlem inte med stöd av stad-
garna har rätt att kräva att ett på ett visst sätt 
uträknat belopp av överskottet delas ut på 
hans andel. Beslut om en sådan stadgeänd-
ring kan i allmänhet fattas med vanlig 2/3 
kvalificerad majoritet (21 §). På ett sådant 
beslut föreslås emellertid bli tillämpad en 
längre kallelsetid och de övriga särskilda 
krav som gäller informationen till medlem-
marna, eftersom beslutet kan påverka med-
lemmens ställning på motsvarande sätt som 
en väsentlig ändring av andelslagets syfte el-
ler verksamhetsområde. 

Enligt -� ����	�� skall kallelsetiden på en 
månad tillämpas om vid stämman fattas be-
slut om höjning av insatsskyldigheten för den 

som redan är medlem.  Med höjning av in-
satsskyldigheten avses t.ex. följande stadge-
ändringar: 

- betald höjning av den mot en tidigare gi-
ven andel svarande insatsen, 

- ökad skyldighet för den som redan är 
medlem att ta andelar, 

- intagning i stadgarna av bestämmelser om 
extra betalningar eller tillskottsplikt samt 
ändring av dessa bestämmelser så att insats-
skyldigheten ökar för den som blivit medlem 
tidigare, samt 

- intagning i stadgarna av bestämmelser om 
anslutningsavgift samt ändring av dessa be-
stämmelser så att insatsskyldigheten ökar för 
den som blivit medlem tidigare. 

Med stöd av denna punkt skall kallelseti-
den på en månad tillämpas också då det vid 
andelsstämman fattas beslut om nya andelar, 
tilläggsandelar eller placeringsandelar i form 
av blandförhöjning. Anledningen till att detta 
krav föreslås är att en medlem vid en bland-
förhöjning i allmänhet måste betala en del av 
höjningsbeloppet till andelslaget för att få 
räkna sig fondförhöjningsandelen till godo. 

Den ifrågavarande punkten skall med stöd 
av hänvisningarna i 11 och 12 kap. tillämpas 
också på tilläggsandelar och placeringsande-
lar, t.ex. när det är fråga om en betald förhöj-
ning. 

Enligt /� ����	�� skall kallelsetiden på en 
månad tillämpas då vid stämman behandlas 
nedsättning av insatsen eller det belopp som 
har betalts av den eller minskning av antalet 
andelar. För säkerhets skull specificeras i 
denna punkt inte de situationer i vilka t.ex. en 
minskning av insatsen alltid är liktydig med 
minskning av medlemmarnas rätt (nedsätt-
ning för täckande av förlust, 7 punkten) och i 
vilka medlemmarnas rätt kan minska i vissa 
fall (återbetalning av insatsen). 

Denna punkt tillämpas också då andels-
stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att 
minska antalet frivilliga andelar (10 kap. 
12 §). Å andra sidan skall punkten inte till-
lämpas på minskning av antalet med inlös-
ningsvillkor. Förutsättningarna för en sådan 
minskning anges i stadgarna på så sätt att an-
delsstämman inte behöver besluta om minsk-
ningen (10 kap. 13 §). 

Denna punkt skall också enligt stadgarna 
tillämpas på anslutningsavgiften (6 kap. 2 § 
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3 mom.). Den tillämpas med stöd av hänvis-
ningarna i 11 och 12 kap. även på tilläggsan-
delar och placeringsandelar. 

Enligt &� ����	�� skall kallelsetiden på en 
månad tillämpas också då stämman beslutar 
om försättande av andelslaget i likvidation 
eller om avslutande av likvidation, om avre-
gistrering av andelslaget eller om ändring av 
företagsstrukturen. Syftet med förslaget är att 
förenhetliga bestämmelserna om andels-
stämmans beslutsfattande. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan kallelsetiden på en månad tillämpas ock-
så på andra ärenden som skall behandlas vid 
samma stämma, om det i stadgarna före-
skrivs om en kallelsetid på mindre än en må-
nad. Avsikten är att förtydliga och förenkla 
kallelseförfarandet. Av förslaget följer också 
att ett existerande andelslag inte behöver 
ändra sina stadgar på grund av att den direkt 
med stöd av lagen i vissa ärenden tillämpliga 
en månads kallelsetid som föreslås i 1 mom. 
För aktiebolag finns ingen motsvarande be-
stämmelse, vars behövlighet emellertid har 
kunnat konstateras efter 1997 års revidering 
av lagen om aktiebolag. 

13 §. ?	��������� ��� ��������� 	
��� �	�����
���	� ���������� 
�������� I denna paragraf 
finns bestämmelser om sättet för utfärdande 
av kallelse till stämma samt om kallelsens 
innehåll. Enligt presumtionsbestämmelsen i 
den föreslagna paragrafens ����� skall en 
kallelse sändas till medlemmarna skriftligen 
under de adresser som antecknats i medlems-
förteckningen eller som andelslaget annars 
känner till, om inte i stadgarna bestäms något 
annat. Andelslaget kan dessutom få uppgifter 
om adressföreändringar genom befolknings-
registret. Enligt lagen har andelslaget ingen 
skyldighet att kontrollera befolkningsregist-
rets uppgifter om medlemmarna, men i vissa 
andelslag med ett stort antal medlemmar 
uppdateras medlemmarnas kontaktuppgifter i 
praktiken genom befolkningsregistret. An-
delslaget svarar för de på detta sätt inhämta-
de uppgifternas riktighet, om inte annat be-
stäms i stadgarna eller avtalas. 

Med avvikelse från gällande 5 § 1 mom. 
8 punkten behöver i stadgarna inte längre an-
ges hur kallelsen skall ske. Presumtionsbe-
stämmelsen om detta motsvarar den praxis 
som i allmänhet iakttas i små andelslag, vil-

ket innebär att presumtionsbestämmelsen för 
dessa andelslags vidkommande minskar be-
hovet av en särskild stadgebestämmelse om 
stämmokallelse. På grund av bestämmelsens 
dispositiva karaktär behöver de existerande 
andelslagen inte ändra sina stadgar. 

Av föreslagna 16 § följer att kallelsen alltid 
kan utfärdas också på något annat sätt som 
medlemmarna godkänner, t.ex. genom att 
medlemmarna ombes skriva en daterad kvit-
tering på en kopia av kallelsen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall en skriftlig kallelse alltid sändas till var-
je medlem eller tillkännages på något annat 
ändamålsenligt sätt, om vid stämman skall 
behandlas ett sådant ärende om avses i 12 § 
och som väsentligt kan inverka på de rättig-
heter eller skyldigheter som medlemskapet 
eller andelen medför. Med en skriftlig kallel-
se avses t.ex. till medlemmarna adresserade 
brev, telefax eller e-postmeddelanden. Med 
något annat sätt genom vilket kallelsen all-
mänt kommer till medlemmarnas kännedom 
avses t.ex. annonsering i en dagstidning eller 
ett medlemsblad med allmän spridning bland 
medlemmarna. I stadgarna kan bestämmas 
närmare om det i detta moment avsedda kal-
lelseförfarandet, t.ex. om användning av re-
kommenderat brev eller annonsering i en viss 
tidning. Om det i stadgarna bestäms att kal-
lelsen skall utfärdas på något annat än i detta 
moment nämnt sätt, skall såväl stadgarna 
som detta moment iakttas. 

I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande bestämmelse. Enligt gällande 56 §, 
163 e § och 165 § 4 mom. skall beslutsför-
slagets sakinnehåll emellertid meddelas med-
lemmarna för kännedom minst 30 dagar före 
en stämma som skall behandla vissa stadge-
ändringar och andra ärenden som kan påver-
ka medlemmarnas ställning i något väsentligt 
avseende. Enligt gällande 5 § 1 mom. 
8 punkten skall i stadgarna anges hur kallelse 
till andelsstämman skall ske. I praktiken fö-
rekommer det stora variationer i detta avse-
ende. Enligt vissa andelslags stadgar räcker 
det att ett beslutsförslagets huvudsakliga in-
nehåll finns till påseende vid andelslagets 
verksamhetsställen. Denna praxis kan inte 
anses vara förenlig med de gällande bestäm-
melserna, eftersom det är uppenbart att med-
lemmarna i många fall inte kan veta när de 
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får ta del av ett beslutsförslag.  
Om det i ett under den gamla lagens giltig-

hetstid bildat andelslags stadgar bestäms om 
ett sådant kallelseförfarande som avses i gäl-
lande 5 § 1 mom. 8 punkten och som strider 
mot bestämmelserna i det föreslagna momen-
tet, skall på utfärdandet av kallelsen enligt 
4 § i verkställighetslagen tillämpas bestäm-
melserna i detta moment. Enligt huvudregeln 
i verkställighetslagen skall den nya lagen till-
lämpas i stället för stadgebestämmelser som 
strider mot den nya lagen. En mot den nya 
lagen stridande ändring av en stadgebestäm-
melse  skall i enlighet med lagen anmälas för 
registrering samtidigt som en annan stadge-
ändring anmäls för registrering, likväl senast 
fem år efter att lagen har trätt i kraft. 

Om en stämmokallelse har utfärdats under 
den gamla lagens giltighetstid skall också på 
andra meddelanden till medlemmarna med 
stöd av 7 § i verkställighetslagen i allmänhet 
tillämpas den gamla lagen och de stadgebe-
stämmelser som överensstämmer med den. 
Med avvikelse från den i verkställighetslagen 
ingående huvudregeln skall på ett sådant be-
slut tillämpas dock den nya lagens bestäm-
melser, inklusive bestämmelserna om stäm-
mokallelse, om det med stöd av 9 § 1 mom. i 
verkställighetslagen fattas ett sådant med den 
nya lagen överensstämmande beslut som inte 
är möjligt enligt den gamla lagen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i kallelsen nämnas de ärenden som be-
handlas vid stämman. En till innehållet mot-
svarande bestämmelse finns i gällande 55 § 
1 mom. Med avvikelse från den gällande la-
gen skall av kallelsen dessutom framgå be-
slutsförslagets huvudsakliga innehåll, om vid 
stämman behandlas sådana ärenden som av-
ses i 12 §, annan ändring av stadgarna eller 
utgivande av nya andelar, tilläggsandelar el-
ler placeringsandelar. Med beslutsförslagets 
huvudsakliga innehåll avses uppgifter på 
grund av vilka medlemmarna kan sluta sig 
till om förslaget är sådant att det ligger i de-
ras intresse att delta i stämman. 

Förslaget avviker från gällande 56 §, 
163 e § och 165 § 4 mom. på det sätt som 
nämns ovan i 2 mom. och i 12 §. Ändringen 
föreslås för att det skall kunna säkerställas att 
medlemmarna i tillräckligt god tid före 
stämman får adekvat information om besluts-

förslag som i något väsentligt avseende kan 
påverka deras ställning. Med stöd av de upp-
gifter som ges om beslutsförslaget kan den 
enskilda medlemmen överväga sin stånd-
punkt, diskutera saken med andra medlem-
mar och ge sitt ombud anvisningar för den 
händelse att han inte själv kan delta i stäm-
man. I fråga om aktiebolag finns i ABL mot-
svarande bestämmelser om att beslutsförsla-
gets huvudsakliga innehåll skall anges i 
stämmokallelsen i sådana fall då beslutet i 
något väsentligt avseende kan påverka en ak-
tieägares ställning. Förslaget skiljer sig från 
ABL av de skäl som nämns ovan i samband 
med 12 §. 

14 §. 8���������� �!������ 	
��� ������� ���
������  ��������� �
�� �	������ I denna para-
graf föreslås bestämmelser om en medlems 
rätt att få en fråga behandlad vid andels-
stämman. Förslaget skiljer sig från gällande 
55 § 2 mom. på så sätt att den ifrågavarande 
rätten enligt förslaget gäller också extra an-
delsstämma. Den föreslagna bestämmelsen 
ökar medlemmarnas möjligheter att påverka 
andelslaget och den åsamkar inte andelslagen 
några betydande tilläggskostnader. För aktie-
bolags vidkommande finns motsvarande be-
stämmelse i ABL 9 kap. 7 §. 

15 §. �!	�������
���������� ����������(
���������� I denna paragraf föreslås allmän-
na bestämmelser om de handlingar som före 
stämman skall hållas tillgängliga för med-
lemmarna. Enligt förslaget gäller denna skyl-
dighet handlingar som utan undantag har be-
tydelse för andelsstämmans beslutsfattande. 
Sådana handlingar är för det första boksluts-
handlingar som ger en bild av andelslagets 
rörelseresultat och ekonomiska ställning,  
styrelsens redogörelse för tiden efter bokslu-
tet samt i vissa fall ett mellanbokslut. I den 
gällande lagen finns inga motsvarande be-
stämmelser. Syftet med ändringen är att sä-
kerställa att medlemmarna har tillräckliga 
möjligheter att förbereda sig för stämman. 

Enligt förslaget skall för medlemmarnas 
hållas tillgängliga också styrelsens besluts-
förslag i vissa ärenden, i vilka beslutet vä-
sentligen kan påverka de rättigheter och 
skyldigheter som medlemskapet eller andelen 
medför. Enligt gällande 56 §, 163 e § och 
165 § 4 mom. skall beslutsförslagets sakin-
nehåll i vissa ärenden meddelas medlemmar-
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na minst 30 dagar före stämman. Syftet med 
också denna bestämmelse är att förenhetliga 
den information som medlemmarna får om 
sådana ärenden vid andelsstämman som i nå-
got väsentligt avseende kan påverka deras 
ställning. 

De i paragrafen nämnda handlingarna be-
höver inte uppgöras eller hållas tillgängliga 
för medlemmarna om dessa ger sitt samtycke 
i enlighet med 2 eller 16 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall kopior av bokslutshandlingarna minst 
en vecka före den ordinarie andelsstämma 
där bokslutet behandlas hållas tillgängliga för 
medlemmarna på andelslagets huvudkontor. 
Inom samma tid skall andelslaget också utan 
dröjsmål sända kopior av handlingarna till de 
medlemmar som ber om det. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
9 kap. 9 § 4 mom. Om vid stämman behand-
las andelslagets fusionering med ett annat 
andelslag, delning av andelslaget eller om-
bildning av andelslaget till ett aktiebolag, 
skall handlingarna hållas framlagda minst en 
månad före stämman. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall bokslutshandlingarna på det sätt som 
föreskrivs i 1 mom. hållas tillgängliga för 
medlemmarna före en stämma som skall be-
handla ett sådant ärende som avses i 12 §. I 
detta fall skall också de handlingar hållas 
framlagda som gäller andelsstämmans beslut 
om den senaste räkenskapsperiodens vinst el-
ler förlust. Vidare  skall styrelsens redogörel-
se för sådana händelser efter bokslutet som 
väsentligt inverkar på andelslaget ställning 
hållas framlagd samt förvaltningsrådets och 
revisorernas utlåtanden om styrelsens redo-
görelse. Någon skyldighet att ge utlåtanden 
föreligger emellertid inte om styrelsen med-
delar att omständigheter av det nämnda sla-
get inte har framkommit och om varken för-
valtningsrådet eller revisorerna har skäl att 
anta något annat. 

I den gällande lagen finns inga motsvaran-
de bestämmelser. Skyldigheten att lämna 
uppgifter om tiden efter bokslutet är motive-
rad eftersom medlemmarna kan få en uppda-
terad bild av andelslagets resultat och eko-
nomiska ställning om en extra stämma som 
beslutar om saken hålls en längre tid efter 
behandlingen av bokslutet. Motsvarande be-

stämmelser om aktiebolag finns i ABL. 
Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 

skall för klarläggande av andelslagets eko-
nomiska ställning dessutom upprättas ett 
mellanbokslut, om en annan stämma än bok-
slutsstämman behandlar andelslagets fusio-
nering med ett annat andelslag, andelslagets 
delning eller ombildande av andelslaget till 
ett aktiebolag. I den gällande lagen finns ing-
en motsvarande bestämmelse. Bestämmelsen 
är behövlig både från andelslagets medlem-
mars och från dess borgenärers synpunkt, om 
det när beslutet fattas har förflutit en längre 
tid från räkenskapsperiodens slut. Motsva-
rande bestämmelse om aktiebolags fusion 
och delning finns  i ABL 14 kap. 7 § och 
14 a kap. 2 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
skall om vid stämman behandlas ett ärende 
som avses i 12 § också beslutsförslaget hållas 
framlagt för medlemmarna. Enligt gällande 
56 §, 163 e § och 165 § 4 mom. skall besluts-
förslagets sakinnehåll meddelas medlemmar-
na minst 30 dagar före den stämma som skall 
behandla vissa stadgeändringar, fusionsären-
den samt vissa andra ärenden som väsentligt 
kan påverka medlemmarnas ställning. Syftet 
med ändringen är att förenhetliga medlem-
marnas tillgång till information om besluts-
förslag som väsentligt påverkar deras ställ-
ning. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
räcker det att de handlingar som avses i den-
na paragraf upprättas för den första andels-
stämman som behandlar ett ärende, om ären-
det skall behandlas vid två stämmor som 
hålls med högst tre månaders mellanrum. 
Den föreslagna bestämmelsen behövs för att 
det enligt huvudregeln i den gällande lagen 
förhåller sig så att flera andelslag i sina stad-
gar har bestämmelser om ett beslutsförfaran-
de med två stämmor. Motsvarande bestäm-
melse finns inte i den gällande lagen. Syftet 
med ändringen är att onödiga stämmorelate-
rade kostnader skall kunna undvikas. 

16 §. #!� 
������������������ Enligt för-
slaget får beslut i ett ärende i vilket denna 
lags eller stadgarnas bestämmelser om 
stämmokallelse eller framläggande av hand-
lingar inte har iakttagits fattas endast med 
samtycke av de medlemmar som försummel-
sen gäller. Om ärendet enligt stadgarna skall 
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behandlas vid andelsstämman får denna be-
sluta om det även om ärendet inte har nämnts 
i möteskallelsen. Stämman kan också alltid 
besluta om sammankallande av en extra 
stämma för behandling av ett visst ärende. 
Förslaget skiljer sig på så sätt från gällande 
52 § 3 mom. att endast de medlemmars sam-
tycke fordras som berörs av försummelsen. 
Förslaget motsvarar ABL 9 kap. 10 §. 

17 §. <���!�����.���	���%��	�����.��!�	(
������ ��� ��	���� I denna paragraf före-
slås bestämmelser om det förfarande som 
skall iakttas vid andelsstämman. De före-
slagna bestämmelserna gäller val och utnäm-
ning av funktionärer för stämman, röstlängd 
och stämmoprotokoll. Närmare bestämmelser 
om dessa saker kan tas in i stadgarna, och 
dessutom skall god mötespraxis iakttas vid 
stämman. I gällande 57 § föreskrivs endast 
hur protokollet skall föras, undertecknas och 
justeras. Till följd av ändringen framgår hu-
vudreglerna om mötesförfarandet direkt av 
lagen. Avsikten är dessutom att regleringen 
skall förenhetligas med lagen om aktiebolag 
(ABL 9 kap. 11 §). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
utses ordföranden för en andelsstämma av 
stämman, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. I stadgarna kan således bestämmas 
vem som skall vara ordförande för stämman. 
Dessutom skall andelsstämman välja minst 
en protokolljusterare, om alla medlemmar 
som är företrädda på stämman inte under-
tecknar det upprättade stämmoprotokollet. 
Stämman kan också välja andra funktionärer, 
t.ex. rösträknare för eventuella omröstningar. 
I praktiken är det vanligt att protokolljuste-
rarna också väljs till rösträknare. Ordföran-
den och justerarna behöver inte vara med-
lemmar i andelslaget. Förslaget skiljer sig 
inte från andelslagens praxis i detta avseen-
de. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs att medlemsförteckningen skall hållas 
framlagda vid stämman. Medlemsförteck-
ningen skall vara uppdaterad. I den röstlängd 
som upprättas vid stämman skall antecknas 
samtliga vid stämman företrädda medlemmar 
eller, om det i stadgarna föreskrivs om för-
handsanmälan, vilka medlemmar som gjort 
sådan anmälan inom den utsatta tiden. I den 
gällande lagen föreskrivs varken om fram-

läggande av medlemsförteckningen eller om 
röstlängden. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förtydliga stämmopraxis. 

Det ankommer på stämmans ordförande att 
sammanställa röstlängden. Om alla med-
lemmar enligt den i lagen stadgade huvudre-
geln har en röst, räcker det för röstlängdens 
vidkommande att detta konstateras. Röst-
längden skall iakttas tills den ändras. En änd-
ring kan föranledas av att det uppdagats fel i 
längden eller av att nya deltagare anländer. 
Röstlängden skall vid behov ändras så att den 
motsvarar det faktiska läget. Om röstlängden 
inte uppdateras kan detta leda till att omröst-
ningsbeslut som har tillkommit efter föränd-
ringen i situationen är ogiltiga. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall protokoll föras vid varje andelsstämma. 
Av protokollet framgår vad som skett vid 
stämman om inte något annat visas. Ordfö-
randen skall se till att protokoll förs vid 
stämman. Ordföranden kan själv föra proto-
kollet eller kalla någon av de närvarande till 
sekreterare för stämman. 

I fråga om upprättandet och undertecknan-
det av protokollet motsvarar förslaget gällan-
de 57 §. Med avvikelse från den gällande la-
gen föreskrivs i förslaget uttryckligen också 
hur protokollet skall framläggas och förvaras 
samt om medlemmarnas rätt att få kopior av  
protokollet. Syftet med ändringen är att sä-
kerställa att alla medlemmar får vetskap om 
stämmans beslut samt att uppmärksamma 
den omständigheten att protokollen skall för-
varas på ett betryggande sätt under andelsla-
gets hela livscykel. Att protokollen finns be-
varade kan också ha betydelse om någon vill 
väcka klandertalan mot ett beslut. De före-
slagna ändringarna är förenliga med god an-
delslagspraxis och åsamkar inte andelslagen 
några tilläggskostnader. 

Enligt förslaget skall protokollet hållas till-
gängligt för medlemmarna på andelslagets 
huvudkontor senast två veckor efter stäm-
man. Detta gäller också protokollets bilagor. 
Medlemmarna har motsvarande rätt att ta del 
också av tidigare stämmoprotokoll och att 
mot kostnadsersättning få kopior av protokoll 
eller delar av protokoll. Protokollen skall 
förvaras på betryggande sätt. 

18 §. ������������� ��		� �		� �	����� ������
�
�������������	������ I denna paragraf fö-
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reskrivs om medlemmarnas rätt att ställa frå-
gor vid andelsstämman. I den gällande lagen 
finns inga motsvarande bestämmelser. Syftet 
med ändringen är att förtydliga medlemmar-
nas rätt att få information samt ledningens 
rätt och skyldighet att ge sådan. Det är me-
ningen att den uttryckliga bestämmelsen om 
frågerätten skall ge medlemmarna möjlighe-
ter att få de uppgifter om andelslaget som är 
väsentliga för beslutsfattandet och utövandet 
av de rättigheter som tillkommer medlem-
marna. Å andra sidan innebär regleringen 
också en uttrycklig begränsning av styrelsens 
och verkställande direktörens rätt att ge med-
lemmarna upplysningar som i något väsent-
ligt avseende kan vara menliga för andelsla-
get. 

Också upplysningar som om de offentlig-
görs eventuellt skadar andelslaget kan vara 
behövliga för medlemmarna, t.ex. för att de 
skall kunna ta ställning till bokslutets riktig-
het eller ledningens ansvar. Enligt förslaget 
skall styrelsen lämna sådana upplysningar till 
andelslagets revisorer och dessa skall ge utlå-
tande om upplysningarnas inverkan på revi-
sionsberättelsen eller på ett annat utlåtande 
som revisorerna skall ge andelsstämman. 
Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 9 kap. 12 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är styrelsen och verkställande direktören 
skyldiga att meddela medlemmarna närmare 
upplysningar om de vid stämman förekom-
mande ärendena, om detta kan ske utan vä-
sentligt men för andelslaget. Väsentligt men 
kan orsakas t.ex. av att affärshemligheter 
röjs. Varje medlem som har rätt att vara när-
varande vid stämman har också rätt att ställa 
frågor. Frågerätten gäller alla andelsstämmor 
samt de ärenden som behandlas vid dessa. 

Den föreslagna paragrafens ����� gäller 
den situationen att stämman inte har tillgång 
till de uppgifter som behövs för att besvara 
en fråga. Frågan skall då besvaras skriftligen 
inom två veckor efter stämman. 

I den föreslagna paragrafens �����  finns 
bestämmelser för den händelse att andelsla-
gets ledning anser att de upplysningar som 
begärts inte kan ges till en medlem utan att 
åsamka andelslaget avsevärd olägenhet. Så-
dana upplysningar skall ges andelslagets re-
visorer och dessa skall i sin tur ge ett skrift-

ligt utlåtande om upplysningarnas inverkan 
på revisionsberättelsen eller på något annat 
utlåtande som revisorerna har gett till stäm-
man. Utlåtandet skall sändas till den medlem 
som har ställt frågan samt hållas framlagt på 
andelslagets huvudkontor. Kopior av utlåtan-
det skall ges medlemmarna på begäran. Be-
stämmelsen minskar styrelsens möjligheter 
att åberopa en olägenhet i sådana fall då or-
saken till vägran att besvara en fråga i verkli-
gen är någon annan. 

19 §. =���
���	���
��
���. I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om principen att med-
lemmarna är jämlika samt om förbudet att ge 
otillbörliga fördelar. Motsvarande bestäm-
melser finns i gällande 66 §. Syftet med be-
stämmelserna är att skydda enskilda med-
lemmar och grupper av medlemmar mot 
missbruk av majoritetsställning. En fördel 
med en generalklausul som denna är att den 
eliminerar behovet att i lagen ta in en mängd 
detaljerade bestämmelser om minoritets-
skydd. Paragrafens principer tillämpas också 
på sådana beslut som enligt 21—23 § förut-
sätter kvalificerad majoritet eller som måste 
understödas av alla de vid stämman företräd-
da medlemmarna. Dessa principer kan såle-
des åberopas också av passiva medlemmar 
som inte deltar i andelsstämmorna. 

Den föreslagna regleringen innebär jämfört 
med den gällande lagen ett förtydligande för 
det första såtillvida att det för att ett beslut 
skall anses förbjudet räcker att det är ägnat 
att ge någon en otillbörlig fördel på en med-
lems eller på andelslagets bekostnad. Be-
stämmelsens ordalydelse förtydligas också så 
att den otillbörliga fördel som utverkas på en 
annan medlems eller på andelslagets bekost-
nad inte behöver vara uppenbar. Mot försla-
get svarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i gällande ABL 9 kap. 16 §. Tillämp-
ningspraxis för lagen om aktiebolag har visat 
att förtydligandena inte har lett till en ökning 
av obefogade krav som baserar sig på be-
stämmelserna. 

20 §. '������� ��%�
	�	� ��	��������� I 
denna paragraf föreskrivs om de allmänna 
majoritetsbestämmelser som skall tillämpas 
på andelsstämmans beslut. Enligt den före-
slagna paragrafens �� ��� gäller som an-
delsstämmans beslut den mening som omfat-
tas av medlemmar med mer än hälften av de 
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avgivna rösterna (majoritetsprincipen). Av 
paragrafen framgår att majoritetsprincipen 
gäller som huvudregel inom andelslagsrätten. 
Majoritetsprincipen skall iakttas t.ex. då be-
slut fattas om fastställande av bokslutet, om 
val av och ansvarsfrihet för ledningen samt 
om stadgeenlig utdelning av överskott. För-
slaget motsvarar gällande 61 § 1 mom. 

Vid beslutsfattandet gäller strängare majo-
ritetskrav endast i det fall att så bestäms nå-
gon annanstans i lagen, t.ex. i fråga om stad-
geändringar, eller bestäms i andelslagets 
stadgar. Å andra sidan kan i stadgarna tas in 
bestämmelser om lindrigare majoritetskrav 
endast ifråga om personval (5 mom.). 

Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 9 kap. 13 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
anses, med avvikelse från majoritetsprinci-
pen, vid val i allmänhet den ha blivit vald 
som har fått de flesta rösterna. Om tre perso-
ner är uppställda t.ex. för ett revisorsuppdrag 
och A får 40 % av de avgivna rösterna me-
dan de två andra får 30 % var, blir A vald. 
Före valet kan andelsstämman emellertid en-
ligt förslaget besluta att det förutsätts en ma-
joritet av de avgivna rösterna för att bli vald. 
Liksom enligt den gällande lagen skall detta 
valsätt iakttas också då flera ledamöter skall 
väljas till styrelsen eller förvaltningsrådet el-
ler då flera revisorer eller medlemmar skall 
väljas till ett i stadgarna angivet kollegialt 
organ. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
på så sätt att huvudregeln föreslås vara det i 
andelslagens praxis vedertagna valsätt som 
kan kallas den relativa majoritetsprincipen 
och som enligt gällande 62 § tillämpas i det 
fall att ingen av kandidaterna får mer än hälf-
ten av de avgivna rösterna. I praktiken har 
det blivit fråga om att ordna en andra om-
röstning om det har funnits flera beaktan-
svärda kandidater för en plats. Den första 
röstningsomgången har då i praktiken varit 
endast en formalitet, efter vilken det egentli-
ga valet har förrättats enligt den föreslagna 
huvudregeln. Syftet med ändringen är att 
minska antalet onödiga omröstningar. Mot-
svarande bestämmelse för aktiebolag finns i 
ABL 9 kap. 13 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� finns 
bestämmelser om stämmans beslut i det fall 

att rösterna faller jämnt. Vid lika röstetal av-
görs val genom lottning och i andra ärenden 
blir den mening beslut som ordföranden har 
biträtt. Förslaget motsvarar gällande 61 § 
2 mom. Motsvarande bestämmelser för ak-
tiebolag finns i ABL 9 kap. 13 § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att val skall för-
rättas med iakttagande av proportionellt 
valsätt. Förslaget motsvarar gällande 11 § 
1 mom. och 62 § 2 mom. Också i bolagsord-
ningen för aktiebolag kan tas in bestämmel-
ser om proportionellt valsätt (ABL 9 kap. 
13 § 2 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
kan i stadgarna bestämmas om andra förut-
sättningar för ett giltigt beslut. I stadgarna får 
emellertid inte för andra ärenden än sådana 
om gäller val och ändring av medlemmarnas 
olika stora röstetal bestämmas om lindrigare 
majoritetskrav än enligt denna lag. Kravet på 
kvalificerad majoritet när det gäller ändring 
av olika stora röstetal får emellertid inte un-
derskrida det allmänna kravet på 2/3 kvalifi-
cerad majoritet för en stadgeändring. Be-
stämmelsen om ändring av medlemmarnas 
olika stora röstetal har samband med en ut-
vidgning av förfarandet som föreslås i 7 §. 
När det gäller ändring av röstetalsgradering-
en föreslås att ett besluts krav som är lindri-
gare än det lagstadgade skall tillåtas med be-
aktande av andelslagens olika behov. Det kan 
vara motiverat att i stadgarna föreskriva om 
ett lindrigare majoritetskrav än den lagstad-
gade huvudregeln, t.ex. med beaktande av 
andelslagets kapitalstruktur. 

Enligt 9 § 2 mom. i den föreslagna verk-
ställighetslagen kan medlemmarnas olika sto-
ra röstetal i allmänhet direkt med stöd av la-
gen ändras med 2/3 kvalificerad majoritet i 
ett sådant andra gradens andelslag, i vars 
stadgar under den gamla lagens giltighetstid 
har tagits in en bestämmelse om medlem-
marnas olika stora röstetal. En förutsättning 
är givetvis att i andelslagets stadgar inte be-
stäms om strängare majoritetskrav. Denna 
övergångsbestämmelse skall tillämpas i fem 
års tid efter att lagen har trätt i kraft. 

I den gällande lagen och i lagförslaget före-
skrivs om kvalificerad majoritet t.ex. i sådana 
fall då andelsstämman beslutar om ändring 
av stadgarna, fusion eller likvidation. I stad-
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garna kan ställas ytterligare krav, t.ex. så att 
vissa ärenden skall behandlas vid två stäm-
mor. I stadgarna kan också bestämmas att ett 
beslut, utöver en majoritet av rösterna, förut-
sätts bli understött av medlemmar som före-
träder en viss andel av de vid stämman före-
trädda medlemmarna eller av samtliga med-
lemmar, eller av medlemmar som har en viss 
andel av de vid stämman företrädda andelar-
na eller samtliga andelar. 

För aktiebolag gällande bestämmelser om 
val och tilläggskrav finns i ABL 9 kap. 13 § 
2 mom. 

21 §. ��%�
	�	������ �!�� �	��������
���
���	������	���������������
��� I denna para-
graf föreslås bestämmelser om huvudreglerna 
för stadgeändringar, dvs. om den kvalificera-
de majoritet som förutsätts för sådana beslut 
samt om registrering och verkställighet av 
stadgeändringar. Enligt den föreslagna para-
grafens �� ��� skall beslut om ändring av 
stadgarna fattas av andelsstämman. Beslutet 
är i allmänhet giltigt om det har biträtts av 
medlemmar med minst 2/3 av de avgivna 
rösterna. Förslaget skiljer sig från gällande 
63 § 4 mom. på så sätt att beslut om alla 
stadgeändringar kan fattas vid en stämma, 
om inte i stadgarna bestäms om två stämmor. 
Förfarandet med behandling vid två stämmor 
föreslås bli slopat för att försnabba be-
slutsfattandet och minska kostnaderna. I an-
delslagens praxis har den andra stämman 
vanligen varit endast en formalitet. Med-
lemmarnas möjlighet till deltagande och ett 
konsekvent beslutsfattande kan säkerställas 
på ett tillräckligt sätt så att medlemmarnas 
tillgång till information om de stämman fö-
rekommande ärendena förbättras på de sätt 
som föreslås i 11—13 och 15 §. 

I stadgarna kan alltjämt intas bestämmelser 
om ett beslutsförfarande med två stämmor. I 
praktiken har ett flertal andelslag bestämmel-
ser om ett tvåstämmors förfarande i sina 
stadgar, vilket innebär att de själva kan över-
väga att upphäva dem. Enligt 9 § 3 mom. i 
den föreslagna verkställighetslagen kan be-
slut om slopande av tvåstämmorsförfarandet 
fattas vid en enda stämma, om beslutet an-
mäls för registrering inom två år från den nya 
lagens ikraftträdande. En förutsättning är att 
på stämmokallelsen och på de handlingar 
som skall hållas framlagda för medlemmarna 

tillämpas detta kapitels 12 , 13 och 15 § samt 
att beslutet understöds av medlemmar med 
minst 2/3 av de vid stämman avgivna röster-
na. 

Förslaget skiljer sig från ABL 9 kap. 14 § 
1 mom. som skall tillämpas på ändring av ett 
aktiebolags bolagsordning på så sätt att den 
kvalificerade majoriteten i ett aktiebolag in-
begriper dels de avgivna rösterna, dels de vid 
stämman företrädda aktierna. Förslaget till 
lindrigare minimikrav än i ABL bygger dels 
på att det för aktiebolagens vidkommande  
inte har konstaterats något behov att skärpa 
kraven på kvalificerad majoritet. I praktiken 
kan vid behov i ett andelslags stadgar tas in 
strängare bestämmelser om kvalificerad ma-
joritet, t.ex. på motsvarande sätt som mini-
mikravet i ABL. Det kan vara skäl att över-
väga behovet av tilläggskrav i sådana fall då 
det i stadgarna bestäms om medlemmarnas 
olika stora röstetal. 

I den föreslagna paragrafens �� ��� be-
stäms om huvudreglerna för registrering och 
verkställighet av beslut om ändring av stad-
garna. Förslaget avviker på så sätt från gäl-
lande 65 § att en registeranmälan skall göras 
utan dröjsmål. En ändring föreslås av den an-
ledningen att det är förenligt med både med-
lemmarnas och utomståendes intresse att en 
stadgeändring registreras snabbt. Motsvaran-
de bestämmelse för aktiebolag finn i ABL 
9 kap. 14 § 2 mom. 

I den föreslagna paragrafens �� ��� be-
stäms om uppskjutande av verkställigheten 
av vissa stadgeändringar så att beslutet får 
verkställas först ett år efter utgången av den 
räkenskapsperiod under vilken stadgeänd-
ringen registreras. Förslaget avviker på så 
sätt från 65 § i den gällande lagen att upp-
skjutandet av verkställigheten utöver ned-
sättning av insatsen samt nedsättning och 
slopande av tillskottsplikten gäller uppskju-
tande av annan betalningsskyldighet som 
grundar sig på en andel, tidigareläggande av 
återbetalning av insatser på annat sätt än som 
i 10 kap. 4 § avsedd snabb återbetalning samt 
slopande eller lindring av en återbetalnings-
begränsning som gäller fondförhöjning, an-
slutningsavgift eller extra avgift. Verkställig-
hetsbegränsningen gäller t.ex. slopande eller 
ändring av ett villkor för uppskjutande av i 
stadgarna bestämd återbetalning av insatsen 
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på så sätt att insatsen kan återbetalas tidigare. 
Däremot gäller verkställighetsbegränsningen 
inte tillstånd för sådan snabb återbetalning 
som avses i 10 kap. 4 §, eftersom för snabb 
återbetalning kan användas endast utdel-
ningsbart överskott. För klarhetens skull 
nämns i bestämmelsen också slopande av 
återbetalningsförbud för fondförhöjning, an-
slutningsavgift och extra avgift, eftersom det 
i fråga om dessa poster, med avvikelse från 
vad som är fallet med återbetalning av en 
medlems insats, kan gälla ett totalt återbetal-
ningsförbud i andelslaget. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
också på så sätt att ett uppskjutande av verk-
ställigheten inte gäller nedsättning av insat-
sen i syfte att täcka förlust. I vissa fall kan ett 
snabbt verkställande av ett beslut och täck-
ande av förlust vara en förutsättning för att 
ny finansiering skall kunna anskaffas. För-
slaget förändrar inte medlemmarnas ställ-
ning, eftersom en snabbare verkställighet inte 
påverkar det belopp som skall återbetalas av 
insatsen. En snabbare förlusttäckning påver-
kar inte heller borgenärernas ställning, efter-
som andelslaget enligt 10 kap. 9 § i allmän-
het inte får dela ut överskott förrän ett år har 
förflutit från utgången av den räkenskapspe-
riod då stadgeändringen om nedsättningen av 
insatsen har registrerats. 

Med stöd av de hänvisningar som föreslås i 
11 och 12 kap. skall momentet tillämpas ock-
så på motsvarande stadgeändringar som gäll-
er tilläggsandelar och placeringsandelar. Syf-
tet med ändringen är att förenhetliga be-
stämmelserna om kapitalets varaktighet så att 
i momentet beaktas också de nya finansie-
ringsvillkor som föreslås i 9—12 kap. 

Å andra sidan föreslås att verkställighets-
begränsningen skall tillämpas endast på an-
delar som tagits och givits före registreringen 
av stadgeändringen. Borgenärerna har ingen 
orsak att anta att t.ex. ett förbud mot återbe-
talning av anslutningsavgifter skulle gälla 
anslutningsavgifter som betalts för andelar 
efter slopandet. 

22 §. ��%�
	�	������ �!�� �����
���� �	����(
����
����� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om strängare krav på kvalificerad 
majoritet när det gäller en stadgeändring, i 
sådana fall då ändringen väsentligen kan be-
gränsa de rättigheter som en medlem redan 

har eller som en tidigare utgiven andel med-
för i andelslaget eller då ändringen väsentli-
gen kan öka de på medlemskapet eller ande-
len baserade förpliktelserna gentemot andels-
laget. 

I förslaget har de strängare kraven på kvali-
ficerad majoritet indelats i två grupper, utgå-
ende från hur ändringen påverkar medlem-
marnas till förvaltningen av andelslaget hö-
rande eller ekonomiska rättigheter och skyl-
digheter. Grunden för indelningen är den att 
en del av de ändringar som enligt den gällan-
de lagen förutsätter samtliga i stämman del-
tagande medlemmars understöd är sådana att 
kravet på 9/10 kvalificerad majoritet av de 
vid stämman avgivna rösterna anses tillräck-
ligt för deras del. Ett strängt krav på kvalifi-
cerad majoritet anses vara tillräckligt i det 
fall att stadgeändringen endast skjuter upp en 
rättighet som är baserad på medlemskapet el-
ler andelen. Däremot förutsätts alltjämt en-
hälligt understöd i det fall att stadgeändring-
en minskar t.ex. det på lagen eller stadgarna 
baserade beloppet av återbetalningen, en 
medlems rätt till överskott eller till behåll-
ningen i ett andelslag om upplöses. Ett enhäl-
ligt beslut förutsätts fortfarande också i det 
fall att beslutet innebär en ökning av en med-
lems betalningsskyldighet i något annat av-
seende än förhöjning av insatsen eller skyl-
digheten att ta en andel. 

Kraven på kvalificerad majoritet föreslås 
bli lindrade för att enskilda medlemmar inte 
grundlöst skall kunna hindra en sådan med 
alla medlemmars gemensamma intresse för-
enlig stadgeändring som endast skjuter upp 
förverkligandet av en existerande rättighet. I 
praktiken kommer ändringen inte att försäm-
ra medlemmarnas ställning, eftersom med-
lemmarna på grund av de ändringar som 
gäller stämmokallelse och utfärdande av kal-
lelse, på grundval av kallelsen lättare än för 
närvarande och i ett tidigare skede kan be-
döma om de har någon orsak att delta i 
stämman. Också på beslut som avses i denna 
paragraf tillämpas den av 19 § framgående 
principen om medlemmarnas jämlikhet samt 
förbudet mot givande av otillbörlig fördel. 

Beslut om att ändra de i paragrafen nämnda 
stadgebestämmelserna på så sätt att de rättig-
heter som medlemskapet eller en andel med-
för utökas eller så att därtill anslutna skyl-
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digheter begränsas, kan i allmänhet fattas 
med 2/3 kvalificerad majoritet av de avgivna 
rösterna (21 § 1 mom.). Detsamma gäller en 
sådan i denna paragraf nämnd ändring som 
tillämpas endast på medlemmar som har an-
tagits och andelar som har utgivits efter be-
slutet. 

Förslaget skiljer sig på så sätt från de sär-
skilda majoritetskrav som skall tillämpas på 
vissa ändringar av aktiebolags bolagsord-
ning, att för sådana ändringar av bolagsord-
ningen i allmänhet krävs bolagsstämmans 
beslut med 2/3 kvalificerad majoritet samt 
samtycke av alla de aktieägare vilkas aktier 
ändringen berör. Om det finns flera slag av 
röstberättigade aktier i bolaget och ändringen 
minskar ett helt aktieslags rättigheter, krävs 
för beslutet 2/3 kvalificerad majoritet och 
dessutom de aktieägares samtycke som har 
2/3 av de vid stämman representerade aktier-
na av detta slag samt hälften av alla aktier av 
detta slag. 

När det gäller andelslag har det inte för-
kommit något behov att skärpa de formella 
beslutskraven så att för beslut av detta slag 
skulle krävas samtycke också av de med-
lemmar som inte deltar i stämman. Något så-
dant behov finns inte heller av den anled-
ningen att andelslaget enligt förslaget skall 
ge medlemmarna mera information i ett tidi-
gare skede om sådant beslutsfattande som på 
det sätt som avses i denna paragraf påverkar 
medlemmarnas situation (11—13 och 15 §). 
Vid behov kan det bestämmas i stadgarna att 
för vissa behov utöver understöd vid stäm-
man krävs också samtycke av en viss del av 
andelslagets samtliga medlemmar. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
krävs för ett beslut om ändring av stadgarna 
ett understöd om 9/10 av de vid stämman av-
givna rösterna, om beslutet innebär att för-
verkligandet av en sådan ekonomisk förmån 
uppskjuts som baserar sig på ett redan existe-
rande medlemskap eller en redan utgiven an-
del. 

Enligt �� ����	�� tillämpas kravet på 9/10 
kvalificerad majoritet på en stadgeändring 
som begränsar en medlems avgångsrätt på 
det sätt som avses i 25 § eller i 3 kap. 4 § 
2 mom. Denna punkt tillämpas också på en 
stadgeändring som helt fråntar en medlem 
den särskilda avgångsrätt som framgår av 

25 §. Enligt förslaget skall ett beslut om be-
gränsning av avgångsrätten emellertid biträ-
das av alla de vid stämman företrädda med-
lemmarna, om det i andelslagets stadgar be-
stäms om medlemmarnas extra avgifter eller 
tillskottsplikt (2 mom.). Enligt gällande 63 § 
3 mom. skall beslut om en stadgeändring 
som begränsar en medlems avgångsrätt fattas 
vid två andelsstämmor. Vid den andra av 
dessa skall beslutet biträdas av alla de före-
trädda medlemmarna.  

Enligt �����������	�� skall kravet på 9/10 
kvalificerad majoritet tillämpas på en stadge-
ändring som skjuter upp medlemmarnas rätt 
till återbetalning av insatsen (9 kap. 3 § 5 
mom. och 10 kap. 3 och 6 §), begränsar med-
lemmarnas rätt att överföra sina andelsbase-
rade rättigheter (9 kap. 10 §) eller begränsar 
medlemmarnas extra rätt till återbetalning av 
insatsen (25 §). 

Verkningarna av de stadgebestämmelser 
som ansluter sig till de nya finansieringsal-
ternativ om avses i denna punkt motsvarar 
från medlemmarnas synpunkt huvudsakligen 
den begränsning av avgångsrätten som 
nämns i 1 punkten. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är en förutsättning för ett beslut om ändring 
av stadgarna att beslutet biträds av samtliga 
vid stämman företrädda medlemmar, om 
ändringen begränsar den rösträtt eller ekoni-
miska rättighet som ett redan existerande 
medlemskap eller en tidigare utgiven andel 
medför i andelslaget på något annat än i 
1 mom. nämnt sätt eller om ändringen ökar 
en medlems betalningsskyldighet på någon 
annan grund än att insatsen höjs eller skyl-
digheten att ta andelar utökas. 

Enligt ������	�� kan endast en enhällig an-
delsstämma besluta om en stadgeändring om 
innebär att andelslagets huvudsakliga syfte 
ändras. I den gällande lagen finns inget mot-
svarande särskilt krav på enhällighet. Försla-
get har samband med lagförslagets 1 kap. 2 § 
2 mom. enligt vilket i stadgarna kan bestäm-
mas om andelslagets syfte på ett sätt som av-
viker från den gällande lagen. Förslaget har 
också samband med de nya finansieringsal-
ternativ om föreslås i 10—12 kap. 

Med ändring av andelslagets huvudsakliga 
syfte avses en sådan ändring av stadgarna att 
i dem tas in en i lagens 1 kap. 2 § 2 mom. av-
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sedd bestämmelse om ett i huvudsak ideellt 
syfte eller också att en sådan bestämmelse 
slopas i stadgarna. Det kan vara fråga om 
ändring av det huvudsakliga syftet också då 
till stadgarna fogas en bestämmelse om att 
andelslagets överskott skall delas ut huvud-
sakligen för t.ex. ideella eller allmännyttiga 
ändamål eller då en sådan bestämmelse änd-
ras. 

Införandet av sådana nya finansieringsme-
toder som föreslås i 11 och 12 kap. kan förut-
sätta att det i andelslagets stadgar tas in nog-
grannare bestämmelser t.ex. om att på utnytt-
jande av medlemstjänster baserat överskott 
skall återbetalas eller delas ut i förhållande 
till det insatta kapitalet. Något krav på enhäl-
lighet skall inte tillämpas när det gäller en 
sådan stadgebestämmelse, om ändringen inte 
innebär att andelslagets huvudsakliga syfte 
åsidosätts t.ex. på så sätt att de medlemsför-
måner som andelslaget erbjuder minskar vä-
sentligt.  

Enligt �� ����	�� krävs ett enhälligt beslut 
av de vid stämman företrädda medlemmarna 
också då till stadgarna fogas bestämmelser 
om medlemmarnas olika stora röstetal. I den 
gällande lagen finns inget motsvarande sär-
skilt krav på enhälligt beslut. Förslaget har 
samband med 7 § enligt vilken det också i ett 
första gradens andelslag är möjligt att i be-
gränsad utsträckning bestämma att medlem-
marna har olika stora röstetal. Kravet på en-
hällighet gäller införande av olika stora röste-
tal för medlemmarna i alla andelslag. 

Enligt ������	�� krävs att de vid stämman 
företrädda medlemmarna är enhälliga också i 
det fall att stadgebestämmelsen om med-
lemmarnas olika stora röstetal ändras. Enligt 
föreslagna 20 § 5 mom. kan det emellertid 
bestämmas i stadgarna att det för ändring av 
en sådan stadgebestämmelse räcker med 2/3 
eller större kvalificerad majoritet av de av-
givna rösterna. Beslut om den sistnämnda 
bestämmelsen kan fattas samtidigt om till 
stadgarna fogas en bestämmelse om med-
lemmarnas olika stora röstetal. Om kravet på 
den kvalificerade majoritet som krävs för 
ändring av röstetalet lindras genom en senare 
stadgeändring, skall på beslutet tillämpas det 
i denna punkt nämnda kravet på enhällighet 
eller det på de gällande bestämmelserna ba-
serade majoritetskravet. 

För att de behov skall kunna beaktas som 
sammanhänger med de existerande andragra-
dens andelslagen föreslås dessutom en över-
gångsbestämmelse enligt vilken det för ett 
beslut om ändring av medlemmarnas olika 
stora röstetal i allmänhet räcker med 2/3 kva-
lificerad majoritet i ett andelslag vars stadgar 
innehåller en bestämmelse om medlemmar-
nas olika stora röstetal då den nya lagen trä-
der i kraft. Övergångsbestämmelsen skall till-
lämpas i fem år (9 § 2 mom. verkställighets-
lagen). 

Enligt *� ����	�� skall enhällighetskravet 
tillämpas om en stadgeändring begränsar 
medlemmarnas på lagen om andelslag eller 
på stadgarna baserade rätt till överskott, till 
återbetalning av insatsen eller till andelsla-
gets behållning. Med rätt till överskott avses 
t.ex. en stadgebestämmelse enligt vilken på 
en andel skall betalas en viss ränta på det ut-
delningsbara överskottet. Å andra sidan skall 
denna punkt inte tillämpas om det i stadgarna 
endast bestäms om andelslagets rätt att dela 
ut överskott på ett eller flera sätt som anges i 
stadgarna eller att högst ett visst överskotts-
belopp kan delas ut. Denna bestämmelse 
skall således i allmänhet inte tillämpas t.ex. 
när det gäller att foga ett ny utdelningsgrund 
till stadgarna, om det inte från förr finns nå-
gon stadgebestämmelse om medlemmarnas 
rätt till överskott.  

Mot förslaget svarande bestämmelser finns 
i gällande 63 § 3 mom. 

Denna punkt kan tillämpas också på en 
stadgeändring som försämrar förmånsrätten 
vid utdelningen av överskott. Kravet på en-
hällighet tillämpas emellertid inte på beslut 
varmed till stadgarna fogas bestämmelser 
t.ex. om tilläggs- eller placeringsandelars 
förmånsrätt vid utdelning av överskott, om 
beslutet inte minskar värdet av tidigare inlett 
medlemskap eller utgivna andelar. Andels-
stämman kan således med vanlig 2/3 kvalifi-
cerad majoritet besluta om ändring av stad-
garna t.ex. så att andelslaget kan ge ut sådana 
i den gällande lagen avsedda tilläggsandelar 
på vilka inte betalas högre ränta än normalt. 
Samtidigt kan andelslaget med 2/3 kvalifice-
rad majoritet besluta också om en stadgeänd-
ring enligt vilken andelslaget kan besluta ge 
ut i lagen angivna tilläggsandelar med rätt till 
utdelning på så sätt att samtliga medlemmar 
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har möjlighet att få sådana tilläggsandelar i 
förhållande till de rättigheter som de har på 
grundval av sitt medlemskap och sina andelar 
eller så att andelslaget för sådana tilläggsan-
delar uppbär gängse pris i form av tilläggsin-
sats och vid behov i form av anslutningsav-
gift. 

I praktiken kan t.ex. stadgebestämmelserna 
om tilläggsandelar utformas så att det närma-
re fastställandet av villkoren för tilläggsande-
larna lämnas beroende av det andelslagsor-
gans prövning som beslutar om utgivningen 
av tilläggsandelarna. Härvid skall när det 
gäller beslutet om utgivning av tilläggsande-
larna och bemyndigandet särskilt fästas avse-
ende vid jämlikhetsprincipen och förbudet 
mot otillbörlig fördel som framgår av detta 
kapitels 19 § och av 5 kap. 11 §. 

Det kan vara fråga om en i denna punkt av-
sedd begränsning av återbetalningen av in-
sats t.ex. i det fall att insatsen genom en 
stadgeändring nedsätts i syfte att täcka en 
förlust eller då stadgarna ändras så att en ti-
digare beslutad återbetalningsbar fondförhöj-
ning av insatsen trots allt inte återbetalas till 
en tidigare medlem. 

Det kan vara fråga om begränsning av rät-
ten till återbetalning av insatsen också då 
återbetalningens förmånsrätt försämras. En 
förutsättning för anskaffning av t.ex. nytt 
tilläggs- eller placeringsandelskapital kan 
vara att detta kapital återbetalas före insat-
serna. Denna punkt tillämpas emellertid inte 
när det gäller att till stadgarna foga bestäm-
melser om sådana tilläggsandelar, om inte 
stadgeändringen påverkar värdet av tidigare 
utgivna andelar. Andelsstämman kan således 
med 2/3 kvalificerad majoritet besluta att be-
stämmelser om sådana tilläggsandelar skall 
fogas till stadgarna, om andelslaget uppbär 
gängse pris för andelarna eller om alla med-
lemmar har rätt att få sådana andelar i förhål-
lande till sina andelsrättigheter. 

Med rätten till behållning avses dels en rät-
tighet som eventuellt har bestämts i stadgar-
na, dels t.ex. den i lagförslagets 19 kap. 16 § 
2 mom. angivna huvudregeln för utdelning 
av behållningen i ett andelslag som upplöses, 
enligt vilken behållningen skall delas ut till 
medlemmarna enligt deras antal. Denna 
punkt kan bli tillämplig också på ändring av 
förmånsordningen vid utdelning av behåll-

ningen. T.ex. anskaffning av sådant tilläggs- 
och placeringsandelskapital som enligt de 
nya bestämmelserna ger rätt till utdelning 
kan förutsätta att det i stadgarna bestäms om 
detta kapitals förmånsrätt till en del av be-
hållningen. Denna punkt skall tillämpas på 
ändring av förmånsrätten för utdelning av 
andelslagets behållning, på det sätt som sägs 
ovan i fråga om återbetalning av insats. 

Enligt +� ����	�� skall enhällighetskravet 
tillämpas också då i syfte att öka gamla med-
lemmars betalningsskyldighet i stadgarna tas 
in en bestämmelse om en avgift som i regel 
inte kan återbetalas till medlemmarna på 
samma sätt som en insats. Enligt gällande 
63 § 2 mom. räcker det med ¾ majoritet av 
de avgivna rösterna för ett sådant beslut. Syf-
tet med den föreslagna skärpningen är att un-
derstryka den omständigheten att en andels-
lagsmedlem i regel svarar endast för betal-
ningen av de andelar som är en förutsättning 
för medlemskapet. 

Beslut om ökning av insatsen mot betal-
ning och om ökad skyldighet att ta andelar 
kan enligt huvudregeln i 21 § 1 mom. i all-
mänhet fattas med 2/3 kvalificerad majoritet, 
om inte av de allmänna principerna i 19 § 
följer något annat i det enskilda fallet. 

Enligt ,�����	�� krävs alla de vid stämman 
företrädda medlemmarnas understöd också 
då en stadgeändring begränsar avgångsrätten 
i ett andelslag i vars stadgar bestäms om ex-
tra avgifter eller tillskottsplikt. Detsamma 
gäller en stadgeändring som begränsar en 
medlems rätt att minska sitt andelsantal i ett 
sådant andelslag. Motsvarande bestämmelser 
finns i gällande 26 § och 63 § 3 mom. I ett 
andelslag som avses i denna punkt kan en 
begränsning av avgångsrätten och rätten att 
minska antalet redan givna andelar på ett 
oväntat sätt öka medlemmarnas ansvar, efter-
som tillskottsplikten är baserad på medlem-
skap och en medlems andel av tillskottsplik-
ten kan sammankopplas med medlemmens 
antal andelar. 

23 §. '�������%�
	�	������ I denna para-
graf  bestäms om andra beslut som förutsätter 
kvalificerad majoritet eller som skall biträdas 
av alla de vid stämman företrädda medlem-
marna. Dessa beslut påverkar medlemmarnas 
ställning på motsvarande sätt som sådana 
stadgeändringar som avses i 22 § eller också 
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gäller de ändring av andelslagets företags-
struktur eller nedläggande av andelslagets 
verksamhet eller upplösning av andelslaget.  

I den föreslagna paragrafens �� ��� be-
stäms om de majoritetskrav som skall tilläm-
pas på beslut om minskning av antalet ande-
lar eller nedsättning av det belopp som av in-
satserna har betalts till andelslaget. I den gäl-
lande lagen finns ingen motsvarande uttryck-
lig bestämmelse. Ändringen föreslås i syfte 
att förtydliga bestämmelsen. De ifrågavaran-
de besluten inverkar på medlemmarnas ställ-
ning på motsvarande sätt som en stadgeänd-
ring som avser sänkning av insatsen. Mo-
mentets bestämmelser skall tillämpas på an-
delsstämmans beslut samt på bemyndigande 
som ges styrelsen eller förvaltningsrådet. 

Enligt förslaget kan andelsstämman besluta 
att antalet andelar skall minskas eller det be-
lopp som av insatserna har betalts till andels-
laget skall nedsättas mot andelslagets återbe-
talning eller utan återbetalning. Andelsstäm-
man kan också bemyndiga styrelsen eller 
förvaltningsrådet att besluta om minskning 
av antalet andelar mot återbetalning (5 kap. 
13 § 2 mom. 4 punkten och 10 kap. 12 §). 

Enligt förslaget kan beslut om minskning 
av antalet andelar och nedsättning av det be-
lopp som har betalts av insatserna i allmänhet 
fattas med 2/3 kvalificerad majoritet, om be-
slutet inte på det sätt som avses i 22 § ändrar 
medlemmarnas rättigheter. Beslut om minsk-
ning av antalet andelar mot återbetalning kan 
i allmänhet fattas med 2/3 kvalificerad majo-
ritet t.ex. i sådana fall då en medlems rätt till 
överskott eller behållning inte är baserad på 
det antal andelar som han har eller på det be-
lopp som har betalts till andelslaget för ande-
larna. Också i det fall att en medlems rätt till 
överskott eller behållning bestäms på det 
nämnda sättet, kan beslut om minskning av 
antalet andelar fattas med 2/3 kvalificerad 
majoritet om andelarna i enlighet med jäm-
likhetsprincipen minskas i relation till med-
lemmarnas rättigheter, t.ex. det antal andelar 
som de äger. Om andelarna minskas i någon 
annan relation kan följden, beroende på vad 
som står i stadgarna, bli den att medlemmar-
nas rättigheter till andelslagets behållning 
begränsas på det sätt som avses i 22 § 
2 mom. 4 punkten, trots att insatsen återbeta-
las. På motsvarande sätt skall detta kapitels 

22 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på beslut 
om uppskjutande av återbetalningen av insat-
serna i samband med minskning av antalet 
andelar. 

Om antalet andelar minskas eller det be-
lopp som för dessa har betalts till andelslaget 
nedsätts utan återbetalning, t.ex. för att täcka 
en förlust, skall med stöd av hänvisningen i 
detta moment i allmänhet tillämpas 22 § 
2 mom. 4 punkten på beslutet. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är ett beslut om ändring av ett andelslags fö-
retagsstruktur eller om frivillig likvidation 
giltigt om det understöds av medlemmar som 
har minst 2/3 av de givna rösterna. Denna 
bestämmelse skall tillämpas på andelsstäm-
mans beslut om fusion, delning, ombildning 
av andelslaget till aktiebolag och frivillig lik-
vidation samt på avslutande av likvidation 
och på ansökan om avregistrering av andels-
laget. 

I fråga om fusion skall kravet på kvalifice-
rad majoritet tillämpas på godkännandet av 
det överlåtande andelslagets fusionsplan. I 
det övertagande andelslaget är det i allmän-
het styrelsen som beslutar om fusionen i det 
fall att en kvalificerad minoritet av andelsla-
gets medlemmar inte kräver att andelsstäm-
man skall fatta beslut om saken (16 kap. 7 § 
3 mom.), förutsatt att förverkligandet av fu-
sionsplanen inte förutsätter att beslut av an-
delsstämman och att i stadgarna inte bestäms 
att andelsstämman skall fatta fusionsbeslutet. 
Det övertagande andelslagets stämma kan i 
allmänhet fatta sitt beslut med enkel majori-
tet (20 §), om inte annat följer av fusionspla-
nen eller andelslagets stadgar. 

I fråga om fusion skiljer sig förslaget från 
gällande 152 § närmast i det avseendet att det 
övertagande andelslagets stämma inte alltid 
behöver fatta beslutet med 2/3 kvalificerad 
majoritet. Ändringen föreslås av den anled-
ningen att en fusion från det övertagande an-
delslagets synpunkt i allmänhet motsvarar 
sådant företagsförvärv och antagning av nya 
medlemmar som vanligen hör till andelsla-
gets styrelses behörighet. De krav som enligt 
förslaget ställs på fusionsbeslutet motsvarar 
till denna del de bestämmelser som tillämpas 
på aktiebolag (ABL 14 kap. 8 §). 

I den gällande lagen finns inga bestämmel-
ser om delning av andelslag. Sådana be-
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stämmelser föreslås i 17 kap. Förslaget skil-
jer sig från ABL 14 a kap. 3 § på så sätt att 
på ett delningsbeslut enligt förslaget inte 
skall tillämpas strängare formella krav på 
kvalificerad majoritet och samtycke i sådana 
fall då det i andelslaget finns andelar som 
medför olika rättigheter eller då delningsve-
derlaget blir osymmetriskt fördelat. Orsaken 
till att den föreslagna regleringen avviker 
från ABL är att de medlemsförmåner som ett 
andelslag erbjuder olika medlemskategorier 
kan vara av så olika slag att det inte anses 
ändamålsenligt att uppställa strängare for-
mella beslutskrav. I ett sådant andelslags 
delningsbeslut skall särskilt beaktas jämlik-
hetsprincipen och förbudet mot givande av 
otillbörlig fördel (19 §). 

När det gäller ändringen av sammanslut-
ningsformen skiljer sig förslaget på så sätt 
från gällande 158 a § att ett sådant beslut i 
allmänhet kan fattas med 2/3 kvalificerad 
majoritet av de avgivna rösterna. Enligt den 
gällande lagen krävs större kvalificerad ma-
joritet eller ett enhälligt stämmobeslut i det 
fall att beslutet påverkar medlemmarnas 
ställning på motsvarande sätt som en stadge-
ändring som avses i 63 § 2 eller 3 mom. I 
praktiken har det ansetts vara oklart när ett 
beslut förutsätter större kvalificerad majoritet 
eller ett enhälligt beslut av de medlemmar 
som är företrädda vid stämman. Ändringen 
föreslås för att förtydliga regleringen av an-
delsstämmans beslutsfattande. Medlemmar-
nas möjligheter att påverka andelslagets an-
gelägenheter ökas genom de bestämmelser 
om stämmokallelse, om planerna att ändra 
företagsformen samt om medlemmarnas frå-
gerätt som föreslås i detta kapitels 12, 13, 15 
och 18 § samt i 18 kap. 2 §. Utöver kravet på 
kvalificerad majoritet skall på beslut om änd-
ring av företagsformen tillämpas de i 19 § 
angivna allmänna kraven på beslutets inne-
håll. För aktiebolag finns inga motsvarande 
bestämmelser eftersom i ABL inte finns någ-
ra bestämmelser om ändring av sammanslut-
ningsformen. 

24 §. ����
��
������ ����	�������
���������
�	������������� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om hur medlemmarna skall 
delges beslut som avviker från stämmokallel-
sen. I den gällande lagen finns inga motsva-
rande bestämmelser. Syftet med den före-

slagna ändringen är att säkerställa att också 
medlemmar som förhåller sig passivt till 
stämmorna kan utöva sin på stämmobeslut 
baserad rätt, t.ex. rätten att ta nya frivilliga 
andelar, tilläggsandelar och placeringsande-
lar. En särskild informationsskyldighet före-
slås också för att säkerställa att medlemmar-
na kan använda sig av sin i 25 § stadgade ex-
tra rätt att avgå från andelslaget och i enlig-
het med den lagstadgade huvudregeln få sin 
insats återbetald också av ett andelslag vars 
stadgar begränsar avgångsrätten eller upp-
skjuter återbetalningen av insatsen. För ak-
tiebolag finns i ABL flera bestämmelser om 
motsvarande anmälningsskyldighet. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
uppkommer skyldighet att underrätta med-
lemmarna i det fall att det huvudsakliga in-
nehållet i ett beslut som gäller en fråga som 
avses i 12 § eller utgivande av nya andelar, 
tilläggsandelar eller placeringsandelar avvi-
ker från det som nämns i kallelsen på det sät-
tet att beslutet 

- ändrar en medlems rättigheter eller skyl-
digheter i andelslaget, 

- ändrar andelslagets huvudsakliga syfte, 
eller 

- väsentligt ändrar föremålet för andelsla-
gets verksamhet eller innebär att andelslagets 
verksamhet fortsätter en längre tid. 

Vilka omständigheter som skall beaktas vid 
bedömningen av frågan om en ändring av 
andelslagets syfte eller verksamhetsområde 
är väsentlig har behandlats ovan i samband 
med 12 och 22 §. En sådan särskild upplys-
ningsskyldighet som här avses kan uppkom-
ma genom att en rättighet eller skyldighet 
undergår förändring, närmast i sådana fall då 
ett beslut i jämförelse med stämmokallelsen 

- begränsar en medlems rätt i ett ärende 
som avses i 22 §, 

- ökar en medlems betalningsskyldighet i 
form av en ökning av insatsen mot betalning 
eller i form av en anslutningsavgift, eller 

- i någon annan ordning tillåter utgivning 
av nya andelar, tilläggsandelar eller placer-
ingsandelar. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall meddelandet utan dröjsmål tillställas de 
medlemmar som inte varit företrädda vid 
stämman. De medlemmar som varit företräd-
da vid den stämma som beslutat om saken 
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behöver inte underrättas. 
25 §. 8�	������������		������		�	
����	�� �(

	���
��� I denna paragraf föreslås bestämmel-
ser om extra avgångsrätt och rätt till återbe-
talning i sådana fall då andelsstämman har 
fattat beslut i ett ärende som avses i 12 §. Om 
ett stämmobeslut t.ex. innebär begränsning 
av en medlems avgångsrätt eller rätten att 
minska antalet andelar, skall ändringen inte 
tillämpas på en medlem som har avgått inom 
den i paragrafen nämnda tiden och inte heller 
på återbetalningen av hans insats. 

I paragrafen bestäms dessutom om den ex-
tra avgångs- och återbetalningsrätt som alla 
medlemmar har i det fall att andelslaget fu-
sioneras med ett annat andelslag, delas eller 
ombildas till ett aktiebolag. Enligt förslaget 
kan det bestämmas i stadgarna om slopande 
eller begränsning av den extra avgångsrätten. 

I den gällande lagen bestäms om extra av-
gångs- och återbetalningsrätt när det gäller 
vissa stadgeändringar (64 och 65 §), fusion 
(158 §) och ändring av sammanslutningsfor-
men (158 b §). Förslaget skiljer sig från den 
gällande lagen så att det beaktar de i 9—
12 kap. föreslagna nya finansieringsformer-
na, och dessutom innebär att regleringen av 
avgångs- och återbetalningsrätten i olika si-
tuationer förenhetligas. 

Att den som är missnöjd med majoritetens 
beslut har avgångsrätt och rätt till återbetal-
ning av insatsen är från en den enskilda med-
lemmens synpunkt viktiga och ofta mycket 
användbara rättsmedel. Från majoritetens 
synpunkt är det ofta ett ändamålsenligt alter-
nativ att en medlem som är av avvikande 
åsikt avgår och får tillbaka sin insats, jämfört 
med att en sådan medlem hänskjuter frågan 
om beslutets laglighet eller eventuella där-
med sammanhängande ersättningsyrkanden 
till en domstol för avgörande. 

Å andra sidan inverkar avgångsrätten och 
rätten till återbetalning av insatsen inte i sig 
på tillämpningen av de av 19 § framgående 
allmänna principerna på andelsstämmans be-
slut. Avgången och återbetalningen av insat-
sen ersätter inte alltid den förlust av med-
lemsrättigheterna som orsakas av ett majori-
tetsbeslut. Andelslagets ekonomiska ställning 
kan vid beslutstidpunkten vara så dåligt att 
medlemmen vid sin avgång får tillbaka en-
dast en del av den insats som han betalt. Å 

andra sidan kan andelslagets ekonomiska 
ställning vara så god att återbetalningen av 
insatsen inte motsvarar medlemsrättigheter-
nas gängse värde. Avgången kan också in-
verka negativt på medlemmens egen ekono-
mi eller affärsverksamhet. 

För aktiebolagens vidkommande bestäms i 
ABL om motsvarande rätt för en oliktänkan-
de aktieägare att kräva inlösning i det fall att 
en majoritetsägare har över 90 % av alla ak-
tier och röster samt i det fall att aktieägaren 
är missnöjd med ett fusionsbeslut. Aktiekapi-
talets beständighet och i bolagsordningen in-
tagna begränsningar av inlösningsvillkor in-
skränker avsevärt möjligheterna att i aktiebo-
lag använda sig av inlösningsmöjligheten, 
jämfört med möjligheten att återbetala insat-
sen i andelslag. 

Enligt en föreslagna paragrafens �� ��� 
har en medlem oavsett eventuella begräns-
ningar i stadgarna rätt att avgå från andelsla-
get och få tillbaka sin insats, om medlemmen 
inte har understött ett beslut som avses i 12 § 
och medlemskapet upphör inom den angivna 
tiden efter beslutet. Sådan extra avgångsrätt 
gäller emellertid inte ett av det övertagande 
andelslagets stämma fattat fusionsbeslut och 
inte heller andelsstämmans beslut om likvi-
dation eller avregistrering. 

I stadgarna kan bestämmas att andelslaget 
till en tidigare medlem i andelslaget skall 
också betala överskott eller någon annan i 
3 kap. 6 § 3 mom. angiven ekonomisk för-
mån som utfaller under tiden mellan med-
lemskapets upphörande och återbetalningen 
av insatsen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är en förutsättning för extra avgångsrätt och 
rätt till återbetalning att medlemskapet upp-
hör inom 30 dagar från ett sådant beslut som 
avses i 1 mom. Denna tid räknas från andels-
stämmans beslut också i det fall att beslutet 
avviker från stämmokallelsen på det sätt som 
avses i 24 §. I 3 kap. finns bestämmelser om 
avgångsanmälan och om tidpunkten för med-
lemskapets upphörande. Förslaget skiljer sig 
från gällande 64, 158 och 158 b § så att tiden 
för avgångsanmälan, inte bara när det gäller 
fusion och ändring av sammanslutningsfor-
men utan också i andra situationer, räknas 
från beslutet och inte först från registreringen 
av beslutet. Med avvikelse från gällande 64 § 
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föreslås dessutom att samma rätt till återbe-
talning tillkommer en tidigare medlem vars 
medlemskap har upphört tidigare under den 
räkenskapsperiod inom vilken det beslut som 
berättigar till extra återbetalning fattas. Syftet 
med ändringen är att underlätta andelslagets 
beslutsfattande och förenhetliga minoritets-
rättigheterna. Ändringen påverkar inte övriga 
medlemmars eller borgenärernas ställning, 
eftersom återbetalningen av insatsen kan ske 
först efter att beslutet har registrerats. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
har en medlem i en situation då företags-
strukturen ändras rätt att som återbetalning få 
hela det belopp om för medlemmens del har 
betalts av  insatsen, oberoende av andelsla-
gets ekonomiska ställning. Förslaget motsva-
rar vad som i gällande 158 § bestäms om den 
rätt till återbetalning som tillkommer en med-
lem som motsätter sig en fusion. I syfte att 
trygga borgenärernas ställning förslås att an-
delslaget i samband med en tillståndsansökan 
om verkställighet av en ändring av företags-
strukturen skall lämna uppgifter om de insat-
ser som skall återbetalas (t.ex. 16 kap. 12 § 
2 mom.). För återbetalningen svarar vid en 
fusion och vid en delning det övertagande 
andelslaget samt vid en ändring av företags-
formen det aktiebolag som blir registrerat. 
Återbetalningen kan ske efter att ändringen 
av företagsstrukturen har registrerats. 

I övriga ärenden som avses i 1 mom. har en 
medlem rätt att få tillbaka sin insats enligt 
vad som bestäms i 10 kap. 1 och 2 §. I dessa 
fall har andelslagets och dess koncerns eko-
nomiska ställning betydelse för det belopp 
som återbetalas och återbetalningen kan ske  
först då ett år har förflutit efter utgången av 
den räkenskapsperiod då medlemskapet upp-
hörde. Återbetalningen kan ske också som en 
sådan snabb återbetalning som avses i 
10 kap. 4 §, om stadgarna tillåter det. Dess-
utom förutsätts att det finns möjligheter att 
verkställa det beslut som föranleder den extra 
avgångs- eller återbetalningsrätten. När det 
gäller en stadgeändring är följden av detta att 
återbetalningen kan göras först efter att änd-
ringen har registrerats. Tiden för återbetal-
ning börjar emellertid löpa redan då med-
lemmen avgår. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
befrias en medlem som avgått samtidigt från 

den skyldighet som grundar sig på en stadge-
ändring som gäller höjning av betalnings-
skyldigheten. Motsvarande bestämmelse in-
går i gällande 64 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
kan i stadgarna bestämmas om begränsning 
av den extra avgångs- och återbetalningsrät-
ten. Enligt den gällande lagen kan avgångs-
rätten uppenbarligen inte begränsas genom 
stadgebestämmelser. Förslaget har samband 
med 10 kap. 3 § enligt vilken i stadgarna kan 
bestämmas om uppskjutande av återbetalning 
av insatsen. Syftet med att uppskjuta återbe-
talningen, dvs. att säkra kapitalets beständig-
het, kan förbli ouppnått om det i stadgarna 
inte bestäms också om begränsning av den 
extra avgångs- och återbetalningsrätten. Ef-
tersom den föreslagna begränsningsmöjlighe-
ten väsentligen kan försämra en enskild med-
lems tillbudsstående rättsmedel föreslås att 
på ett begränsningsbeslut skall tillämpas kra-
vet på 9/10 kvalificerad majoritet (22 § 
1 mom.). 

26 §. 5���������� ���  ����	� I denna para-
graf föreskrivs om klandrande av andels-
stämmans beslut. Motsvarande bestämmelser 
finns i gällande 92 och 93 §. Liksom enligt 
den gällande lagen kan ett fel i ett beslut vara 
sådant att beslutet måste klandras inom en 
viss tid (������� ����	, 2 mom.) eller också 
är felet så väsentligt att det i regel kan åbero-
pas inom en obegränsad tid (����
	�	, 
3 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan en medlem, andelslagets styrelse, för-
valtningsrådet eller en ledamot i dessa organ 
eller verkställande direktören väcka talan 
mot andelslaget om ogiltigförklarande eller 
ändring av ett beslut som inte har tillkommit 
i behörig ordning eller som annars strider 
mot lagen om andelslag eller mot stadgarna. I 
talan kan krävas att domstolen ogiltigförkla-
rar eller ändrar beslutet. 

Förslaget skiljer sig från gällande 92 § 
1 mom. för det första i det avseendet att talan 
kan väckas också av förvaltningsrådet eller 
en ledamot i detta eller av verkställande di-
rektören. Syftet med den föreslagna ändring-
en är att förtydliga verkställande direktörens 
och förvaltningsrådets behörighet och ansvar. 

Förslaget skiljer sig från ABL 9 kap. 17 § 
1 mom. i fråga om förvaltningsrådets och 



 ��������		��
��  
� �
    

 

74

dess ledamöters rätt att väcka talan. Orsaken 
till den från ABL avvikande bestämmelsen är 
att förvaltningsrådet i ett andelslag kan ha 
mera omfattande behörighet än i ett aktiebo-
lag. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reskrivs i förslaget uttryckligen att domstolen 
i stället för att ogiltigförklara ett felaktigt be-
slut kan upphäva det. Förslaget motsvarar 
rättspraxis (RP 27/1977, s. 69). Motsvarande 
bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 9 
kap. 17 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens �� ��� be-
stäms om den tid inom vilken klandertalan 
skall väckas. Förslaget avviker på så sätt från 
gällande 92 § 1 mom. att en medlem, med 
avvikelse från huvudregeln som innebär att 
talan skall väckas inom tre månader, kan 
väcka talan inom ett år från beslutet, om 
medlemmen har en godtagbar anledning till 
dröjsmålet och om det skulle vara uppenbart 
oskäligt mot medlemmen om beslutet blev 
gällande.  

Det är svårt eller omöjligt att dra en klar 
gräns mellan ett besluts ogiltighet och klan-
derbarhet. Av denna anledning föreslås att 
domstolen i undantagsfall får prövningsrätt i 
fråga om klandertiden, för att de medlemmar 
som inte aktivt deltar i andelslagets besluts-
fattande inte skall lida allvarliga rättsförlus-
ter. Bestämmelsen gäller endast klandertalan 
som har väckts av en medlem. Motsvarande 
bestämmelse för aktiebolag ingår i ABL 
9 kap. 17 § 2 mom. Undantagsbestämmelsen 
har i praktiken inte försvårat aktiebolagens 
beslutsfattande. 

I den föreslagna paragrafens ����� räknas 
de fall upp i vilka talan inte behöver väckas 
inom den i 2 mom. angivna tiden. Sådana be-
slut är således ogiltiga och ogiltigheten kan 
bekräftas genom domstolens beslut, i princip 
oberoende av de fastställda tiderna. Motsva-
rande bestämmelser finns i gällande 92 § 
2 och 3 mom. Med avvikelse från den gäl-
lande lagen föreslås att ogiltighetspåföljden 
inte längre skall gälla beslut som strider mot 
en bestämmelse som har givits med tanke på 
allmän fördel, och inte heller beslut som av 
någon annan orsak skall anses vara sådant att 
dess ogiltighet kan åberopas utan hinder av 
tidsfrister. Syftet med ändringen är att förtyd-
liga rättsläget och förenhetliga regleringen i 

förhållande till de bestämmelser i ABL 
9 kap. 17 § 3 mom. som gäller aktiebolag. 

Enligt �� ����	�� kan ett besluts ogiltighet 
åberopas utan tidsfrist, om beslutet är sådant 
att det enligt lag inte kan fattas ens med 
samtliga medlemmars samtycke. Det är här 
framförallt fråga om beslut som inte är fören-
liga med bestämmelserna som skyddar bor-
genärernas och andra utomståendes intressen, 
t.ex. bestämmelserna om utdelning av medel 
och om begränsningar som gäller förvalt-
ningen av och företrädandet av andelslag. 
Motsvarande bestämmelser finns i gällande 
92 § 2 mom. Vad gäller ordalydelsen finns 
motsvarande bestämmelse för aktiebolag i 
ABL 9 kap. 17 § 3 mom. 1 punkten. 

Enligt ������	�� är ett beslut ogiltigt då för 
detta inte såsom stadgarna förutsätter har er-
hållits samtliga eller vissa medlemmars sam-
tycke. I stadgarna kan bestämmas t.ex. att för 
vissa beslut måste fås samtycke av alla med-
lemmar i andelslaget eller att för ett giltigt 
beslut utöver ett beslut av andelsstämman 
krävs samtycke av en viss del av andelslagets 
samtliga medlemmar. Förslaget skiljer sig 
från den gällande lagen, för vilken utgångs-
punkten är den att också ett med åsidosättan-
de av kraven på kvalificerad majoritet fattat 
besluts felaktighet kan åberopas utan iaktta-
gande av tidsfristen. Det sist sagda gäller 
även situationer där förutsättningen för ett 
giltigt beslut är att det biträds av alla vid 
stämman företrädda medlemmar. 

För att det på stadgarna baserade kravet på 
samtycke skall kunna säkerställas är det fort-
farande nödvändigt att en medlem i ett sådant 
ärende alltid kan motsätta sig ett av andels-
stämman fattat beslut som han inte har bi-
trätt. Å andra sidan är den gällande bestäm-
melsen om ogiltighet när det gäller beslut 
som fattats med kvalificerad majoritet samt 
registreringens korrigerande verkan inte än-
damålsenlig, eftersom tillämpningen av den 
till stor del beror på omständigheter om vilka 
en skadelidande medlem inte kan få upplys-
ningar och som han inte kan påverka. Bl.a. i 
detta kapitels 12, 14, 15 och 24 § finns be-
stämmelser som förbättrar medlemmarnas 
tillgång till information om de ärenden som 
andelsstämman skall besluta om samt om be-
sluten, på så sätt att det inte längre finns nå-
got behov att förena ogiltighetspåföljden med 
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överträdelse av kraven på kvalificerad majo-
ritet. 

Denna punkt gäller endast medlems sam-
tycke. Andelsstämmans beslut om att frånta 
en utomstående person en beviljad förmån är 
således i allmänhet inte betydelselöst i asso-
ciationsrättsligt hänseende. Slopandet av den 
sistnämnda förmånen kan emellertid ge upp-
hov till skadeståndsansvar i enlighet med la-
gen om andelslag. 

Motsvarande bestämmelse för aktiebolag 
finns i ABL 9 kap. 17 § 3 mom. 2 punkten. 
Utgående från aktiebolagspraxis förefaller 
det som om den föreslagna bestämmelsen 
inte försämrar andelslagsmedlemmarnas 
ställning. Med avvikelse från ABL gäller den 
föreslagna ogiltighetsgrunden endast på stad-
garna grundade samtyckeskrav, emedan i 
förslaget inte ingår mot ABL svarande sam-
tyckeskrav (t. ex. ABL 9 kap. 15 §). 

Enligt �� ����	�� är ett beslut ogiltigt om 
kallelse till stämman inte har utfärdats eller 
om de gällande bestämmelserna om kallelse 
eller om framläggande av möteshandlingar 
väsentligen har överträtts. I den gällande la-
gen finns ingen motsvarande uttrycklig be-
stämmelse. I den juridiska litteraturen har det 
emellertid ansetts att det i gällande 92 § 
2 mom. använda uttrycket beslut ”som av 
annan orsak skall anses vara ogiltigt” avser 
bl.a. beslut i samband med vilket lagens eller 
stadgarnas bestämmelser om ordnande av 
stämman har överträtts i något väsentligt av-
seende. Förslaget skiljer sig från ABL 9 kap. 
17 § 3 mom. 3 punkten så att i den föreslagna 
bestämmelsen för klarhetens skull också 
nämns väsentligt åsidosättande av bestäm-
melserna och stadgebestämmelserna om mö-
teshandlingar. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om den laga kraft som domstolens av-
görande om upphävande eller ändring av an-
delsstämmans beslut har i förhållande till an-
delslagets medlemmar. Förslaget motsvarar 
gällande 93 §. Motsvarande bestämmelser för 
aktiebolag finns i ABL 9 kap. 17 § 4 mom. 

Domstolen kan emellertid ändra beslutet 
endast i det fall att den kan konstatera beslu-
tets riktiga innehåll. Vid formfel kan således 
ändring av beslutet komma i fråga endast om 
felet gäller röstlängden eller den majoritet 
som krävs för ett beslut eller om det gäller 

rösträkningen. 
 

#������	
�� 

I 27—32 § föreslås bestämmelser om full-
mäktige som utövar medlemmarnas beslu-
tanderätt. Motsvarande bestämmelser finns i 
gällande 9, 11 och 67 §. Bestämmelserna fö-
reslås bli så ändrade att de förtydligar full-
mäktiges ställning i förhållande till andelsla-
gets medlemmar, fullmäktiges uppgifter samt 
fullmäktigeledamöternas ansvar. Dessutom 
föreslås att alternativen för den indelning i 
valkretsar som tillämpas vid fullmäktigeval 
skall utökas så att valkretsarna kan bildas 
dels utgående från den regionala indelningen, 
dels också utgående från olika grupper av 
medlemmar. Regleringen förtydligas också 
genom att samtliga specialbestämmelser om 
fullmäktige sammanställs i detta kapitel un-
der samma mellanrubrik. 

27 §. ?���
�	��. Enligt den föreslagna pa-
ragrafens ����� kan det föreskrivas i stad-
garna att medlemmarnas beslutanderätt skall 
utövas av ett av medlemmarna valt fullmäk-
tige i stället för andelsstämman. Motsvarande 
bestämmelse finns i gällande 9 §. I ABL 
finns inga motsvarande bestämmelser för ak-
tiebolag.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i andelslagets stadgar i så fall tas in be-
stämmelser om hur fullmäktige tillsätts, om 
dess uppgifter, om fullmäktigeledamöternas 
antal och mandattid samt om komplettering 
av fullmäktige. Förslaget skiljer sig från gäl-
lande 9 § i det avseendet att den längsta 
mandattiden för en fullmäktigeledamot be-
gränsas till ca sex räkenskapsperioder. Syftet 
med förslaget är att förbättra medlemmarnas 
påverkningsmöjligheter i andelslag som anli-
tar fullmäktige. I praktiken skall alla de ären-
den i ett sådant andelslag som i allmänhet 
ankommer på andelsstämman, överföras på 
fullmäktige. Som en följd av begränsningen 
av fullmäktigeledamöternas mandattid kan 
ledamöterna påverka fullmäktiges samman-
sättning åtminstone var sjätte räkenskapspe-
riod. Begränsningen av mandattidens längd 
begränsar inte möjligheten att återvälja gam-
la fullmäktigeledamöter. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna föreskrivas om andelslags-
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medlemmarnas rättigheter vid fullmäktige-
sammanträdena. I den gällande lagen finns 
ingen motsvarande bestämmelse. En uttryck-
lig bestämmelse om sådana stadgeföreskrifter 
föreslås med beaktande av sakens stora bety-
delse och för att förtydliga fullmäktiges ställ-
ning. I stadgarna kan föreskrivas t.ex. om 
medlemmarnas närvarorätt och rätt att yttra 
sig vid fullmäktigesammanträdena, om rätten 
att få ärenden upptagna till behandling vid 
fullmäktigesammanträden, om rätten att krä-
va extra fullmäktigesammanträde samt om 
rätten att kräva val av extra revisorer och ex-
tra revision. Enligt förslaget får i stadgarna 
emellertid inte föreskrivas om medlemmar-
nas rösträtt vid fullmäktigesammanträdena. 
Syftet med begränsningen är att förtydliga 
ansvarsförhållandena i andelslag med full-
mäktige. 

28 §. 6��. I denna paragraf föreskrivs om 
val av fullmäktigeledamöter. Enligt den före-
slagna paragrafens ����� skall fullmäktige 
alltid väljas med iakttagande av proportio-
nellt valsätt. Motsvarande bestämmelse finns 
i gällande 11 § 2 mom. Den som väljs in i 
fullmäktige behöver inte vara medlem i an-
delslaget, om inte annat föreskrivs i stadgar-
na. 

I stadgarna kan liksom enligt den gällande 
lagen föreskrivas också om verkställighets- 
och granskningsorgan, om kandidatnomine-
ring och om andra omständigheter i samband 
med förrättande av val. I praktiken föreskrivs 
om val av fullmäktige ofta i en separat val-
ordning som utgör en del av stadgarna. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna föreskrivas om den indelning 
i valkretsar som skall iakttas vid fullmäktige-
val. I stadgarna skall också fastställas val-
kretsarna samt de grunder enligt vilka med-
lemmarna fördelas på olika valkretsar. För-
slaget skiljer sig från gällande 11 § 2 mom. i 
det avseendet att i stadgarna kan föreskrivas 
om val av fullmäktigeledamöter också från 
valkretsar som bestäms enligt olika med-
lemsgrupper. Den gällande lagen har tolkats 
så att fullmäktigeledamöterna kan väljas en-
dast från områdesvis bestämda valkretsar. 
Ändringen underlättar bildandet av valkretsar 
på så sätt att sammansättningen av fullmäkti-
ge bättre motsvarar medlemskårens samman-
sättning. Enligt förslaget kan t.ex. i ett pro-

ducentandelslags stadgar föreskrivas att olika 
producentgrupper har rätt att välja vissa kvo-
ter av fullmäktigeledamöterna. Valkretsin-
delningen skall göras med beaktande av an-
delslagets syfte och jämlikhetsprincipen. 
Valkretsindelningen överensstämmer i all-
mänhet med andelslagets syfte och verksam-
hetsområde om den är uppgjord med beak-
tande av de grunder som gäller för medlems-
förmånerna samt utdelningen av andelslagets 
medel. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna föreskrivas också hur full-
mäktigeledamöterna skall fördelas på val-
kretsarna. Motsvarande bestämmelser finns i 
gällande 11 § 2 mom. I praktiken kommer 
den i 2 mom. föreslagna friare valkretsdefini-
tionen att påverka tillämpningen av detta 
moment. Den friare definitionen inverkar 
t.ex. på fastställandet av andelen ledamöter 
som väljs från varje valkrets. Det är i all-
mänhet inte skäl att bestämma några fasta 
kvoter, av den orsaken att antalet medlemmar 
och andelar samt utnyttjandet av medlems-
tjänsterna kan variera under den tid som an-
delslaget är verksamt.  

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
kan beslut om val av fullmäktigeledamöter 
fattas av elektorer som medlemmarna utsett, 
om fullmäktige skall väljas valkretsvis och 
det i stadgarna föreskrivs om elektorsförfa-
rande. Förslaget motsvarar gällande 11 § 
3 mom. 

Också elektorerna skall utses genom pro-
portionella val, för att tillgodose kravet på 
proportionella val av fullmäktige. Enligt för-
slaget tillämpas således på elektorsvalet 
samma bestämmelser om proportionellt 
valsätt som när det gäller val av fullmäktige. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
kan fullmäktigeledamöter och elektorer väl-
jas genom poströstning eller genom utnytt-
jande av tekniska hjälpmedel som avses i 9 § 
2 mom., om så föreskrivs i stadgarna. Försla-
get skiljer sig från gällande 11 § 4 mom. på 
så sätt att distansdeltagande i valet kan ord-
nas dels genom poströstning, dels på något 
annat tillförlitligt sätt. Tekniska hjälpmedel 
som kan användas är t.ex. telefax, e-post och 
annan datakommunikation, som gör det möj-
ligt att kontrollera de röstandes identitet och 
röstningsresultatet. Förslaget skiljer sig från 
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den gällande lagen också i det avseendet att 
distansdeltagande kan vara ett alternativt sätt 
att delta i andelsstämmans beslutsfattande. 
Den gällande lagen har tolkats så att post-
röstning är det enda sättet att fatta beslut då 
sådan används.  

På motsvarande sätt som enligt den gällan-
de lagen skall i stadgarna tas in bestämmelser 
som tryggar medlemmarnas rösträtt och rätt 
att nominera kandidater. Om distansdelta-
gande är ett alternativt sätt att delta i andels-
stämman är det skäl att i stadgarna beakta ar-
rangemangets särdrag. 

29 §. 9�		����������������		
���� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om avbrytan-
de av fullmäktiges mandattid samt om val av 
nytt fullmäktige under mandattiden. Enligt 
den föreslagna paragrafens ����� har de 
andelslagsmedlemmar rätt att yrka på val av 
nya fullmäktigeledamöter under pågående 
mandattid, som företräder minst hälften eller 
en i stadgarna angiven mindre del av med-
lemmarnas sammanräknade röstetal. I den 
gällande lagens finns ingen motsvarande be-
stämmelse. Syftet med ändringen är att sä-
kerställa att sammansättningen av fullmäkti-
ge och dess ledamöters röstningsbeteende 
motsvarar de åsikter som råder bland andels-
lagets medlemmar. 

Enligt förslaget kan fullmäktiges mandattid 
som längst vara ca sex år och på fullmäktige 
kan överföras t.o.m. alla de ärenden som an-
nars ankommer på andelsstämman. Under 
fullmäktiges mandattid kan det ske stora för-
ändringar i andelslagets medlemskår och i de 
åsikter som är företrädda inom den. Andels-
lagets medlemmar måste sålunda ha möjlig-
het att kräva nytt fullmäktigeval under man-
dattiden. Å andra sidan föreslås att rätten till 
nyval regleras så att andelslaget inte i onödan 
behöver ordna nyval. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall nyval förrättas inom fyra månader från 
det att yrkandet framställdes. I momentet fö-
reslås dessutom en bestämmelse om när 
mandattiden upphör och de nya ledamöternas 
mandattid börjar löpa. Syftet med förslaget är 
att hindra obefogat dröjsmål med valförrätt-
ningen.  

30 §. #!�����������		� ���%�� �������	
��� I 
denna paragraf  föreslås bestämmelser om att 
andelslagets medlemmar och fullmäktigele-

damöterna, förvaltningsrådet och styrelsen 
samt dess ledamöter och verkställande direk-
tören har rätt att hos länsstyrelsen ansöka om 
ett förordnande att förrätta fullmäktigeval i 
det fall att andelslaget försummar att ordna 
val i enlighet med denna lag och stadgarna. I 
den gällande lagen finns inga motsvarande 
bestämmelser. Syftet med ändringen är att 
förtydliga och förenhetliga bestämmelserna 
om fullmäktige med dem som gäller för-
summelse att hålla andelsstämma. 

31 §. #������	
��������	����	. I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om fullmäk-
tiges sammanträden. Enligt den föreslagna 
paragrafens �� ��� gäller i fråga om full-
mäktigesammanträdena i tillämpliga delar 
bestämmelserna om andelsstämma. Förslaget 
motsvarar gällande 67 § 1 mom. samt andels-
lagspraxis. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna 
yrka att ett extra fullmäktigesammanträde 
skall hållas. Enligt stadgarna kan också en 
mindre andel av fullmäktigeledamöterna ges 
samma rätt. Motsvarande bestämmelser finns 
i gällande 67 § 2 mom. I stadgarna kan också 
bestämmas att andelslagets medlemmar har 
rätt att yrka att ett extra fullmäktigesamman-
träde skall hållas. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får fullmäktige inte besluta om en fråga som 
avses i 12 § förrän en månad har förflutit från 
det att andelslagsmedlemmarna har underrät-
tats om beslutsförslagets huvudsakliga inne-
håll. Avsikten är att fullmäktigeledamöterna 
skall ges tillräcklig med tid att klarlägga vil-
ken ståndpunkt de andelslagsmedlemmar 
som de företräder har i ärendet och att an-
delslagsmedlemmarna på motsvarande sätt 
skall kunna påverka sina företrädares ställ-
ningstaganden. I den gällande lagen före-
skrivs om motsvarande upplysningsskyldig-
het när det gäller stadgeändringar och fu-
sionsbeslut som påverkar vissa medlemmars 
ställning (56, 163 e och 165 §). Syftet med 
ändringen är att förenhetliga fullmäktiges be-
slutsfattande i ärenden som på ett avgörande 
sätt påverkar andelslagsmedlemmarnas ställ-
ning. Enligt den gällande lagen gäller en sär-
skild upplysningsskyldighet t.ex. fusionsbe-
slut men inte beslut om ombildning av ett 
andelslag till ett aktiebolag. Utvidgningen av 



 ��������		��
��  
� �
    

 

78

upplysningsskyldigheten motiveras mera de-
taljerat i samband med 12 §. 

Förslaget skiljer sig på så sätt från gällande 
56 § 1 mom. att andelslagsmedlemmarna  
skall underrättas också om tidpunkten för det 
fullmäktigesammanträde som skall fatta be-
slut i ärendet. Det är nödvändigt att underrät-
ta medlemmarna om sammanträdestidpunk-
ten för att de skall kunna veta när de senast 
via sina företrädare kan påverka fullmäktiges 
beslutsfattande.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
också på så sätt att andelslagsmedlemmarna 
skall få de underrättelser som avses här på 
samma sätt som de får kallelse till andels-
stämman. I praktiken har det kunnat be-
stämmas i andelslagets stadgar att sakinne-
hållet i ett förslag skall meddelas medlem-
marna på något sätt som avviker från en 
stämmokallelse, t.ex. på så sätt att förslaget 
hålls tillgängligt för andelslagsmedlemmarna 
på andelslagets kontor. I allmänhet får med-
lemmarna inte de för dem avsedda uppgifter-
na om ärenden som skall beslutas av full-
mäktige. Från andelslagsmedlemmarnas syn-
punkt är det viktigt att andelslagets medde-
landen i alla andelslagets angelägenheter till-
ställs dem under så likartade former som 
möjligt. 

32 §. 5������� ���  ����	� ��� ������	����(
������� I denna paragraf föreslås bestämmel-
ser om klander av beslut samt om fullmäkti-
geledamöternas skadeståndsansvar. I den gäl-
lande lagen finns inga motsvarande uttryck-
liga bestämmelser. Avsikten med den före-
slagna ändringen  är att förtydliga fullmäkti-
ges och andelslagsmedlemmarnas ställning. 
Enligt den gällande lagen är det t.ex. oklart 
om bestämmelserna om andelslagsmedlem-
marnas ansvar kan tillämpas på en fullmäkti-
geledamot som inte är medlem i andelslaget. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på klander av fullmäktiges beslut till-
lämpas samma bestämmelser som när det 
gäller klander av andelsstämmans beslut 
(26 §). Rätt att klandra beslut har andelsla-
gets medlemmar och ledning. Naturligtvis 
har också fullmäktigeledamöterna klander-
rätt. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på fullmäktigledamöternas skades-
tåndsansvar tillämpas det som i denna lag be-

stäms om andelslagsmedlemmarnas skades-
tåndsansvar. Valet av fullmäktige utesluter 
inte i sig andelslagsmedlemmarnas ersätt-
ningsansvar. Också andelslagsmedlemmarna 
kan således bli skadeståndsskyldiga t.ex. om 
de uppsåtligen har medverkat till ett sådant 
mot lagen om andelslag stridande fullmäkti-
gebeslut som åsamkar andra medlemmar el-
ler borgenärerna skada. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
har en kvalificerad minoritet av andelslagets 
medlemmar och fullmäktigeledamöterna rätt 
att för andelslagets räkning väcka sådan talan 
om avses i 20 kap. 5 §, om fullmäktigesam-
manträdet har beviljat ansvarsfrihet eller an-
nars beslutat att något skadeståndsanspråk 
inte skall framföras. En kvalificerad minori-
tet av  andelslagsmedlemmarna kan väcka ta-
lan också i det fall att en kvalificerad minori-
tet av fullmäktigeledamöterna inte har mot-
satt sig ett fullmäktigebeslut om fattats med 
enkel majoritet. En kvalificerad minoritet av 
fullmäktigeledamöterna har motsvarande rätt 
med stöd av hänvisningen i 31 § 1 mom. 

Enligt förslaget har en kvalificerad minori-
tet av andelslagsmedlemmarna också sätt att 
yrka att i andelslaget skall förrättas sådan 
särskild granskning som avses i 7 kap. 7 §. I 
den gällande lagen finns inga bestämmelser 
om särskild granskning. Sådan granskning 
behövs ofta för att klarlägga ansvarsgrunder-
na och skadebeloppet. Förslaget rörande sär-
skild granskning motsvarar det som ovan an-
förs om skadestånd som krävs för andelsla-
gets räkning. En kvalificerad minoritet av 
fullmäktige har med stöd av hänvisningen i 
31 § 1 mom. samma rätt. 

 
5 kap. (����������������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelslagets styrelse, verkställande direktör 
och förvaltningsråd samt om representation 
av andelslaget. Bestämmelserna om styrelsen 
och förvaltningsrådet motsvarar i huvudsak 
gällande 9 kap. 

Syftet med förslaget är att reglera andels-
lagsledningens ställning på samma sätt som 
ledningens ställning är reglerad i ABL. Änd-
ringen föreslås med motiveringen att styrel-
sens och verkställande direktörens ställning 
är överensstämmande i de båda sammanslut-
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ningsformerna. 
I förslaget beaktas vidare småandelslagens 

behov på så sätt att i lagen föreslås presum-
tionsbestämmelser om styrelseledamöternas 
antal och mandattid, vilket i någon mån 
minskar behovet av motsvarande stadgebe-
stämmelser. Presumtionsbestämmelserna på-
verkar inte existerande andelslags praxis, ef-
tersom det i dessas stadgar finns bestämmel-
ser om styrelseledamöternas antal och man-
dattid. 

De bestämmelser som gäller verkställande 
direktören ersätter det som i gällande 80 § 
bestäms om handhavande av förvaltningen. I 
praktiken har andelslagen endast personer 
som handhar förvaltningen och vilkas stad-
geenliga uppgifter motsvarar dem som an-
kommer på ett aktiebolags verkställande di-
rektör. Avsikten är att förtydliga verkställan-
de direktörens rättsliga ställning i andelsla-
get. 

Också bestämmelserna om förvaltningsrå-
det föreslås bli ändrade i huvudsak med ABL 
som förebild. Förslaget skiljer sig emellertid 
från ABL på så sätt att förvaltningsrådets be-
hörighet i ett andelslag fortfarande kan vara 
mera omfattande än i ett aktiebolag. I andels-
lagspraxis förekommer det allmänt att för-
valtningsrådets behörighet omfattar också 
sådana i regel på styrelsen ankommande 
ärenden som inte kan överföras på ett aktie-
bolags förvaltningsråd för avgörande. Veter-
ligen har andelslagets mera omfattande behö-
righet inte orsakat några problem.  

I ett andelslag har förvaltningsrådet en roll 
som något avviker från ett aktiebolags för-
valtningsråd. Detta beror på att dessa sam-
manslutningsformer har olika syften. Ut-
gångspunkten för andelslagen är den att ock-
så ett stort andelslags medlemmar skall delta 
i andelslagets verksamhet t.ex. som kunder 
eller affärskompanjoner. Sådana andelslag 
kan ha ett särskilt behov att tillsätta ett för-
valtningsråd som styr och övervakar de tjäns-
ter som erbjuds medlemmarna samt villkoren 
för utbudet, t.ex. prissättningen. 

För förvaltningsrådets vidkommande före-
slås inte presumtionsbestämmelser om med-
lemmarnas antal och mandattid, eftersom 
små andelslag i praktiken inte har förvalt-
ningsråd och praxis varierar. 

Bestämmelserna om andelslagets represen-

tation föreslås bli preciserade med ABL som 
förebild. De föreslagna bestämmelserna om 
företrädande av andelslag uppfyller också 
kraven i Europeiska gemenskapernas första 
bolagsrättsliga direktiv (68/151/EEG). För-
slaget skiljer på så sätt från ABL att det i an-
delslagets stadgar fortfarande kan föreskrivas 
om förvaltningsrådets rätt att besluta om fir-
mateckningsrätt. En bestämmelse om det sist 
nämnda förslaget finns i gällande 75 § 
2 mom. Orsaken till att förslaget skiljer sig 
från ABL är att andelslagets förvaltningsråd 
har en mera omfattande behörighet. 

I detta kapitel föreslås också bestämmelser 
om andra organ som avses i gällande 10 §. I 
andelslagspraxis förekommer sådana organ 
som t.ex. butiksråd, som följer utvecklingen 
på en andelsaffärs verksamhetsort. På organ 
av detta slag kan inte överföras uppgifter 
som enligt denna lag kommer på förvalt-
ningsrådet, styrelsen, verkställande direktö-
ren eller revisorerna. I den gällande lagen 
finns ingen motsvarande uttrycklig begräns-
ning. Syftet med ändringen är att förtydliga 
andelslagets lagstadgade organs behörighet 
och ansvar samt att förenhetliga bestämmel-
serna med motsvarande bestämmelser i ABL. 

 
$	����������������	���������
���	!����

1 §. 6��� ��� �	�����������!	��� ��� ������(
��	��� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om styrelsen och val av dess ledamöter. En-
ligt den föreslagna paragrafens ����� skall 
varje andelslag har en styrelse. Styrelsen är 
det enda obligatoriska organet som ansvarar 
för andelslagets ledning. Motsvarande be-
stämmelse finns i gällande 68 § 1 mom. och 
för aktiebolag i ABL 8 kap. 1 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ������ före-
skrivs om antalet styrelseledamöter. Med av-
vikelse från gällande 5 och 68 § föreslås i 
momentet en presumtionsbestämmelse enligt 
vilken till styrelsen hör minst en och högst 
sju ordinarie ledamöter, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. I stadgarna kan före-
skrivas på motsvarande sätt om antalet sty-
relseledamöter som i gällande 5 och 68 §. Då 
stadgebestämmelserna avfattas är det skäl att 
beakta att styrelsen enligt förslaget alltid 
skall ha minst en ordinarie medlem och dess-
utom minst en suppleant, om förre än tre or-
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dinarie medlemmar väljs. 
I gällande 68 § föreskrivs inte uttryckligen 

om antalet styrelseledamöter. Å andra sidan 
föreskrivs i gällande 72 § om skyldigheten 
att komplettera styrelsen om den har förre än 
tre ledamöter. Ett uttryckligt omnämnande 
om att styrelsen är lagenlig med endast en le-
damot är ägnat att förtydliga rättsläget. 

Förslaget skiljer sig från gällande 70 § på 
så sätt att till styrelsen alltid skall väljas 
minst en suppleant, om färre än tre ordinarie 
styrelseledamöter väljs. Denna ändring före-
slås i syfte att trygga styrelsens verksamhets-
förmåga. Andelslagen åsamkas inga kännba-
ra tilläggskostnader av att suppleanter väljs 
in i styrelsen. 

För aktiebolag finns bestämmelser om an-
talet styrelseledamöter och suppleanter i 
ABL 8 kap. 1 § 1 mom. I ABL ingår ingen 
presumtionsbestämmelse om antalet styrelse-
ledamöter men enligt justitieministeriets för-
ordning om basbolagsordning för privata ak-
tiebolag (295/2001) kan styrelsen ha 1—
7 ledamöter. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är det andelsstämman som väljer styrelsele-
damöterna, om det inte bestäms i stadgarna 
att styrelseledamöterna skall väljas av för-
valtningsrådet. Motsvarande bestämmelser 
finns i gällande 68 § 1 mom. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
8 kap. 1 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
kan i stadgarna också bestämmas att färre än 
hälften av styrelsemedlemmarna skall tillsät-
tas på något annat sätt än av andelsstämman, 
förvaltningsrådet eller fullmäktige. Tillsätt-
ningen kan göras t.ex. av vissa delägare, fi-
nansiärer eller andra samarbetsparter. Försla-
get skiljer sig från gällande 68 § 2 mom. på 
så sätt att i förslaget ingår en presumtionsbe-
stämmelse för den händelse att den som är 
berättigad att utnämna en styrelsemedlem 
inte underrättar andelslaget om sitt val. Om 
andelslaget inte inom den fastställda tidsfris-
ten underrättas om valet kan andelsstämman, 
förvaltningsrådet eller fullmäktige enligt för-
slaget välja en ställföreträdare för en sådan 
styrelsemedlem, så som föreskrivs i 3 mom. 
Den föreslagna presumtionsbestämmelsen 
minskar kostnaderna för komplettering av 
styrelsen. Enligt ABL skall bolaget i här av-

sedda fall hos domstolen ansöka om förord-
nande av ställföreträdare för en styrelsemed-
lem, om inte något annat bestäms i bolags-
ordningen. Den föreslagna presumptions be-
stämmelsen motsvarar veterligen aktiebola-
gens bolagsordningspraxis. Det är ofta lättast 
att visa att tidsfristen löpt ut genom att an-
delslaget meddelar den som har rätt att ut-
nämna att en sådan styrelsemedlems befatt-
ning har upphört. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
skall den som väljs till ledamot och suppleant 
i styrelsen ge sitt daterade och undertecknade 
samtycke till uppdraget. I den gällande lagen 
finns ingen motsvarande uttrycklig bestäm-
melse. Kravet på skriftligt samtycke gör det 
möjligt att senare utreda om den som har 
valts till styrelseledamot faktiskt har givit sitt 
samtycke. Det skriftliga samtycket kan ut-
verkas före eller efter valet, likväl innan 
meddelandet om valet tillställs registermyn-
digheten. Motsvarande bestämmelser för ak-
tiebolag finns i ABL 8 kap. 1 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens ,� ��� 
skall det som i denna lag bestäms om styrel-
seledamöterna på motsvarande sätt tillämpas 
på suppleanterna. Motsvarande bestämmelse 
finns i gällande 70 § och för aktiebolag i 
ABL 8 kap. 1 § 4 mom. 

2 §. $	�����������!	������ �����		
�� I 
denna paragraf bestäms om styrelseledamö-
ternas mandattid. Med avvikelse från gällan-
de 5 § föreslås en presumtionsbestämmelse 
om att styrelseledamöternas mandattid fort-
sätter tills vidare. I stadgarna kan fortfarande 
föreskrivas också om en mandattid av en viss 
längd. 

I den gällande lagen finns ingen uttrycklig 
bestämmelse om mandattidens längd. I prak-
tiken har lagen tolkats så att i stadgarna kan 
föreskrivas endast om en mandattid av en 
viss längd. En bestämmelse om att mandatti-
den fortsätter tills vidare lämpar sig ofta för 
t.ex. ett andelslag med ett litet antal med-
lemmar som aktivt deltar i ledningen av an-
delslaget. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås i lagen en presumtionsbestämmelse 
också om mandattidens upphörande. Enligt 
förslaget upphör mandattiden när den andels-
stämma som beslutar om val av en ny leda-
mot avslutas, om inte något annat bestäms i 
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stadgarna eller något annat beslutas i sam-
band med val av en ny ledamot. 

Förslaget skiljer sig från de på aktiebolag 
tillämpliga bestämmelserna i ABL 2 kap. 3 § 
och 8 kap. 1 §, enligt vilka det alltid skall be-
stämmas i bolagsordningen om mandattiden 
för ett aktiebolags styrelse. Den föreslagna 
presumtionsbestämmelsen om att mandatti-
den fortsätter tills vidare motsvaras av vad 
som föreskrivs i justitieministeriets förord-
ning om basbolagsordning för privata aktie-
bolag. 

3 §. 8�� �	�����������	�� ������� ��� ��(
��������� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om en styrelseledamots avgång och 
skiljande från uppdraget. Enligt den före-
slagna paragrafens ����� har en styrelsele-
damot rätt att lämna uppdraget under man-
dattiden. Dessutom föreslås en uttrycklig be-
stämmelse om hur andelslaget skall underrät-
tas om avgång i förtid. I den gällande lagen 
finns inga bestämmelser om avgångsrätten. I 
den juridiska litteraturen om den gällande la-
gen om andelslag anses det att en styrelsele-
damot har rätt att avgå endast om han kan 
åberopa sådana skäl som skulle berättiga ett 
ombud att lämna sitt uppdrag (18 kap. han-
delsbalken). Som ett sådant skäl nämns att 
styrelsens verksamhet avsevärt försvåras t.ex. 
på grund av förvaltningsrådets eller de övriga 
styrelseledamöternas agerande och att den 
avgående ledamoten inte skäligen kunde be-
akta denna omständighet då han tog emot 
uppdraget. 

Enligt förslaget har en styrelseledamot rätt 
att avgå från uppdraget enligt egen prövning. 
Avsikten med den uttryckliga bestämmelsen 
om avgångsrätten är att förtydliga rättsläget 
och förenhetliga bestämmelserna med dem 
som gäller aktiebolags styrelsemedlemmar. 
En styrelseledamots ställning är också i prak-
tiken densamma i båda sammanslutnings-
formerna. Motsvarande bestämmelse för ak-
tiebolag finns i ABL 8 kap. 2 § 1 mom. 

Enligt förslaget kan andelsstämman eller 
något annat organ om har valt en styrelsele-
damot i princip när som helst avskeda denne. 
Styrelseledamöterna skall åtnjuta det väljan-
de organets förtroende. Till denna del mot-
svarar förslaget gällande 71 §. Med avvikelse 
från den gällande lagen föreskrivs i förslaget 
inte om en avskedad styrelseledamots rätt till 

arvode för återstoden av mandattiden. Orsa-
ken till att ingen uttrycklig bestämmelse fö-
reslås om ersättning för lön eller arvode som 
ledamoten gått miste om eller annan skada 
som ledamoten lidit till följd av avskedandet 
är att styrelseledamöternas kontrakt kan vara 
synnerligen varierande vad gäller arvodes-
grunden och arvodesbeloppet. Följderna av 
såväl avgång som avskedande, särskilt er-
sättningsansvaret, regleras således enligt de 
allmänna civilrättsliga bestämmelserna. Mot-
svarande lösning tillämpas också i ABL (RP 
27/1977, s. 50). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om komplettering av styrelsen under 
mandattiden i det fall att en styrelseplats blir 
ledig eller en styrelseledamot förlorar sin be-
hörighet för uppgiften. Förslaget skiljer sig 
på så sätt från den gällande lagen att kom-
pletteringen av styrelsen kan uppskjutas till 
följande andelsstämma som väljer styrelsele-
damöter också i det fall att styrelsen kan fun-
gera med färre än tre ledamöter. Ändrings-
förslaget har samband med vad som i före-
slagna 1 § föreskrivs om minimiantalet sty-
relseledamöter. Motsvarande bestämmelser 
för aktiebolag finns i ABL 8 kap. 2 § 2 mom. 

Den föreslagna paragrafens ����� gäller 
en avgående styrelseledamots skyldighet att 
sammankalla andelsstämman för val av ny 
styrelse i det fall att den avgående ledamoten 
har skäl att anta att andelslaget inte längre 
har några andra styrelseledamöter. I den gäl-
lande lagen finns ingen motsvarande be-
stämmelse. Ändringen föreslås för att trygga 
andelslaget medlemmars och borgenärers 
ställning. T.ex. en intern konflikt i andelsla-
get kan leda till att hela styrelsen avgår. Den 
kan avgå antingen kollektivt eller så att le-
damöterna avgår en och en men i sort sett 
samtidigt. Enligt förslaget skall styrelsele-
damöterna i en sådan situation dra försorg 
om att det finns tillräckliga förutsättningar att 
fortsätta andelslagets verksamhet. Om an-
delslaget inte har någon fungerande styrelse 
kan en domstol förordna att andelslaget skall 
träda i likvidation eller avregistreras (19 kap. 
3 §). Motsvarande bestämmelser för aktiebo-
lag finns i ABL 8 kap. 2 § 3 mom. 

4 §. 6�����������	���������
���	!������	���(
�!��	������� �!�� �
���	!���� I denna paragraf 
föreskrivs om verkställande direktören. De 
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föreslagna bestämmelserna ersätter vad som i 
gällande 80 § föreskrivs om handhavandet av 
förvaltningen. Verkställande direktör är ett 
känt begrepp i andelslags- och registerpraxis. 
Syftet med förslaget är att förtydliga regler-
ingen samt att förenhetliga den med de be-
stämmelser som gäller för aktiebolag (ABL 8 
kap. 3 §). 

Det föreslagna ����� skiljer sig såtillvida 
från den gällande lagen att styrelsen direkt 
med stöd av lag har rätt att utse en verkstäl-
lande direktör som under styrelsens inseende 
svarar för den dagliga ledningen av andelsla-
get. Enligt gällande 80 § har styrelsen sådan 
rätt endast om så föreskrivs i stadgarna. Den 
föreslagna bestämmelsen är mera flexibel 
och motsvarar aktiebolagspraxis, som veter-
ligen inte har försvårat organiseringen av bo-
lagens verksamhet. 

Förslaget avviker från den gällande lagen 
också såtillvida att det i stadgarna kan före-
skrivas att på verkställande direktören kan 
överföras endast den dagliga ledningen av 
andelslaget. Enligt den gällande lagen kan i 
stadgarna föreskrivas om styrelsens rätt att 
delegera en viss del av till en styrelseledamot 
eller någon annan person. Enligt lagens fö-
rarbeten kan en sådan delegering göras t.ex. 
på det sättet att det i ett stort andelslags stad-
gar föreskrivs om fördelningen av förvalt-
ningsuppgifterna mellan olika verksamhets-
områden. Enligt förarbetena avses i bestäm-
melsen att beslutanderätt som enligt lagen 
ankommer på styrelsen skall tilldelas en viss 
person. Oberoende av delegeringen skall sty-
relsen också enligt den gällande lagen över-
vaka de personers verksamhet som sköter så-
dana andelslags verksamhet (KB 1952:14, s. 
72—73). I praktiken har de enligt lagen på 
styrelsen ankommande uppgifterna veterli-
gen delegerats endast vad gäller den dagliga 
ledningen. Längregående delegering av för-
valtningsuppgifter som är tillåten enligt den 
gällande lagen är okänd också i registerpraxis 
och det finns inte heller några bestämmelser 
om hur delningen skall antecknas i handels-
registret.  

Det är i och för sig tillåtet att delegera sty-
relsens uppgifter och särskilt i större andels-
lag är det i regel också förenligt med god af-
färsledningssed. Sådan i den gällande lagen 
tillåten delegering som är mera omfattande 

än den på stadgarna baserade dagliga led-
ningen kan emellertid bli ett problem, i syn-
nerhet med tanke på styrelseledamöternas 
gemensamma lednings- och övervaknings-
uppgift. En effektiv styrning och övervak-
ning av verksamheten förutsätter nämligen 
att styrelsen utan dröjsmål kan vidta de åt-
gärder som situationen kräver, t.ex. genomfö-
ra en omorganisering av styrelseledamöter-
nas uppgifter. 

En sådan stadgeenlig uppgiftsfördelning 
som den gällande lagen tillåter kan också 
sudda ut gränserna för styrelseledamöternas 
ansvar. En i stadgarna bestämd uppgiftsför-
delning kan vara problematisk t.ex. från bor-
genärernas och övriga utomståendes syn-
punkt i sådana fall då uppgiftsfördelningen 
inbegriper produktion av information om an-
delslagets ekonomiska ställning, t.ex. dess 
bokföring, eller medelsförvaltning. 

I syfte att förtydliga bestämmelserna om 
uppgiftsfördelningen mellan de personer som 
hör till andelslagets ledning föreslås att i 
stadgarna kan föreskrivas att på styrelsen an-
kommande ärenden får delegeras endast un-
der förutsättning att andelslaget har en verk-
ställande direktör som svarar för den dagliga 
ledningen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
utses verkställande direktören av styrelsen el-
ler, om så bestäms i stadgarna, av förvalt-
ningsrådet eller andelsstämman. Enligt för-
slaget skall verkställande direktören och 
dennes eventuelle ställföreträdare ge sitt da-
terade och undertecknade samtycke till upp-
draget. 

Förslaget skiljer sig från de i gällande 80 § 
1 mom. och 85 § 2 mom. ingående bestäm-
melserna om handhavandet av förvaltningen 
på så sätt att verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare skall ge sitt skriftliga 
samtycke till uppdraget, på motsvarande sätt 
som styrelseledamöterna. 

Förslaget skiljer i det avseendet från vad 
som i ABL 8 kap. 3 § 2 mom. bestäms om 
val av verkställande direktör för ett aktiebo-
lag, att utnämningsrätten enligt stadgarna kan 
överföras också på andelsstämman eller på 
fullmäktige som beslutar om de ärenden som 
ankommer på andelsstämman. Förslaget ba-
serar sig till denna del på den gällande lagen 
om andelslag. Överföringen av utnämnings-
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rätten på andelsstämman har veterligen i 
praktiken inte försvårat behörighets- och an-
svarsfördelningen mellan andelslagens sty-
relse och verkställande direktör. När den gäl-
lande ABL stiftades antogs det att behörig-
hets- och ansvarsfördelningen kunde medföra 
problem, vilket ledde till att motsvarande 
överföring av utnämningsrätten inte tilläts i 
aktiebolag (LaUB 4/1978, s. 5). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om verkställande direktörens ställföre-
trädare. I den gällande lagen finns inga mot-
svarande bestämmelser om ställföreträdare 
för den person som enligt gällande 80 § 
handhar förvaltningen. I andelslagspraxis fö-
rekommer det emellertid allmänt att för den 
person som fungerar som verkställande di-
rektör väljs också en ställföreträdare som 
sköter direktörens uppgifter när denne har 
förhinder. Avsikten med den föreslagna änd-
ringen är att förtydliga rättsläget. Motsvaran-
de bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 
8 kap. 3 § 3 mom. Enligt förslaget kan i ett 
andelslag väljas endast en ställföreträdare för 
verkställande direktören. Från associations-
rättslig synpunkt är det endast relevant vem 
som fungerar som verkställande direktörens 
ställföreträdare samt på vem bestämmelserna 
om verkställande direktören skall tillämpas 
när denne har förhinder. Verkställande direk-
törens ställföreträdare antecknas i handelsre-
gistret. Ett andelslag kan enligt nuvarande 
praxis ha flera vice verkställande direktörer, 
av vilka en kan utses till den som i handels-
registret antecknas som verkställande direk-
törens ställföreträdare. 

5 §. )��!�
���	��
������!���	�����������!(
	����� ��� �����	�������� �
���	!���� I denna 
paragraf föreskrivs om behörighetsvillkor för 
styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören. Motsvarande bestämmelser finns i gäl-
lande 69 § och 80 § 1 mom. 

6 §. $	��������� ��� �����	�������� �
���	!(
����� ��������� ����
�	��� I denna paragraf 
finns allmänna bestämmelser om styrelsens 
och verkställande direktörens uppgifter i an-
delslaget. I gällande 78 och 80 § finns mot-
svarande bestämmelser om styrelsen samt 
om handhavandet av förvaltningen. 

Med avvikelse från gällande 83 § föreslås 
att för fastighetsöverlåtelse och inteckning av 
skuld i regel inte krävs tillstånd av andels-

stämman eller fullmäktige. Ändringen inne-
bär att styrelsen i allmänhet har behörighet 
att besluta också om överlåtelse av en fastig-
het och om sökande av skuldinteckning i en-
lighet med de allmänna principerna om behö-
righetsfördelning. I praktiken förekommer 
det relativt allmänt att i stadgarna intas före-
skrifter som avviker från huvudregeln i det 
gällande lagen. Motsvarande begränsning av 
styrelsens behörighet slopades för aktiebola-
gens vidkommande år 1980, utan att detta 
ledde till några problem. I ett andelslags 
stadgar kan fortfarande föreskrivas om behö-
righetsbegränsningar av det nämnda slaget, 
men andelslaget kan enligt förslaget åberopa 
en sådan begränsning endast om en utomstå-
ende kände till eller borde ha känt till 
överskridningen av behörigheten (17 § 
1 mom. 3 punkten och 2 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall styrelsen främja andelslagets intressen 
omsorgsfullt och sköta dess ärenden i enlig-
het med lag och stadgarna. Detsamma gäller 
verkställande direktören. Med avvikelse från 
gällande 78 § föreslås att i denna lag inte i 
detalj föreskrivs om ledningens skyldighet att 
tillämpa också annan lagstiftning utöver de 
bestämmelser som skall tillämpas med stöd 
av lagen om andelslag och hänvisningsbe-
stämmelserna i den. I andelslagens verksam-
het skall givetvis iakttas också annan lag-
stiftning vari det vid behov föreskrivs också 
om följderna av verksamhet och försummel-
ser som strider mot de nämnda bestämmel-
serna, t.ex. om ledningens skadestånds- och 
straffansvar. 

Med avvikelse från den gällande lagen in-
går i förslaget inget uttryckligt omnämnande 
om att andelsstämman kan utfärda anvis-
ningar om hur andelslaget skall ledas. Enligt 
förslaget kan andelsstämman fortsättningsvis 
för andelslagets ledning utfärda interna an-
visningar, på samma sätt som aktiebolagets 
bolagsstämma. Syftet med ändringen är att 
förtydliga ledningens behörighet i förhållan-
de till utomstående, så att utomstående i regel 
inte har någon skyldighet att ta reda på an-
delslagets interna anvisningar. 

Liksom den gällande lagen skiljer sig för-
slaget från ABL 8 kap. 6 § 1 mom. på så sätt 
att i förslaget uttryckligen fastställs att led-
ningen är skyldig att iaktta omsorgsfullhet 
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och lojalitet. Å andra sidan framgår det av 
förarbetena till lagen om aktiebolag att också 
ett aktiebolags styrelse och verkställande di-
rektör i enlighet med god affärssed på allt 
sätt förutsätts främja bolagets bästa (RP 
27/1977, s. 52). Det är skäl att i lagen om an-
delslag hålla kvar det uttryckliga omnäm-
nandet om skyldigheten att iaktta lojalitet och 
omsorgsfullhet, eftersom det för aktiebola-
gens vidkommande har ansetts vara oklart 
om en enskild aktieägare kan yrka på ersätt-
ning för en skada som orsakats av att de 
nämnda allmänna principerna har åsidosatts. 
Den gällande bestämmelsen, som motsvarar 
den föreslagna, har i praktiken inte ansetts 
vara problematisk. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om de uppgifter som ansluter sig till 
andelslagets lagstadgade förvaltning samt om 
behörighetsfördelningen mellan styrelsen och 
en eventuell verkställande direktör. Om an-
delslaget inte har någon verkställande direk-
tör svarar styrelsen också för de uppgifter 
som nämns i momentet. 

Förslaget skiljer sig från gällande 78 § på 
så sätt att det uttryckligen anges ankomma på 
styrelsen att ordna andelslagets förvaltning 
och verksamhet på ändamålsenligt sätt. Inne-
hållsmässigt motsvarar förslaget emellertid 
gällande rätt och andelslagspraxis. Syftet 
med ändringen är att förtydliga regleringen 
av styrelsens lagstadgade uppgifter och an-
svar. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås uttryckliga bestämmelser om behörig-
hetsfördelningen mellan styrelsen och verk-
ställande direktören samt om verkställande 
direktörens rätt att i undantagsfall besluta om 
ärenden som i regel ankommer på styrelsen. 
Syftet med också detta förslag är att förtydli-
ga behörigheten och ansvarsfördelningen. 
Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 8 kap. 6 § 1 mom. 

Både ett andelslags och ett aktiebolags sty-
relse har skyldighet att i enlighet med god af-
färssed övervaka verkställande direktören 
och den förvaltning som hör till hans behö-
righet. Övervakningsansvaret är baserat på 
den allmänna bestämmelsen om ordnandet av 
förvaltningen och verksamheten samt på den 
allmänna skyldigheten att iaktta omsorgsfull-
het och lojalitet. I praktiken har övervak-

ningsansvaret ansetts vara i någon mån 
oklart, eftersom det i sammanslutningslagar-
na inte finns några uttryckliga bestämmelser 
om övervakningsuppgiften. I detta skede fö-
reslås i lagen om andelslag ingen uttrycklig 
bestämmelse om övervakningsansvaret. Be-
hovet av uttryckliga bestämmelser om över-
vakningsansvaret bedöms vid behov senare, 
särskilt för vardera sammanslutningsformen. 
Det är ändamålsenligt att eventuella ändring-
ar görs samtidigt i lagstiftningen om andels-
lag respektive aktiebolag. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om ledningens lagstadgade uppgifter 
när det gäller bokföringen och medelsför-
valtningen samt om fördelningen av dessa 
uppgifter mellan styrelsen och verkställande 
direktören. I gällande 79 § finns inga be-
stämmelser om fördelningen av ledningens 
uppgifter i detta avseende. Förslaget motsva-
rar emellertid andelslagspraxis samt vad som 
i ABL 8 kap. 6 § 2 mom. föreskrivs om ak-
tiebolag. Ändringen föreslås för att förtydliga 
fördelningen av behörighet och ansvar mel-
lan styrelsen och verkställande direktören. 

7 §. 5������!���������. I denna före-
skrivs om moderanslaget skyldigget att un-
derrätta dottersammanslutningens styrelse el-
ler motsvarande organ om ett koncernförhål-
lande. Det sistnämnda organet skall ge mo-
dersammanslutningens styrelse de uppgifter 
som behövs för bedömningen av koncernens 
ställning och beräkningen av resultatet av 
dess verksamhet. I den gällande lagen om 
andelslag finn inga motsvarande bestämmel-
ser. Den föreslagna bestämmelsen behövs 
med tanke på uppgörandet av dottersamman-
slutningens bokslut och moderandelslagets 
koncernbokslut. Motsvarande bestämmelser 
för aktiebolag finns i ABL 8 kap. 7 §. I 
6 kap. 14 § bokföringslagen finns bestäm-
melser om intresseföretags informationsskyl-
dighet. 

8 §. $	������������!���������������	��(
��� I denna paragraf föreskrivs om styrelsens 
ordförande och sammanträde. I den föreslag-
na paragrafens �� ��� föreskrivs om skyl-
digheten att välja ordförande i det fall att sty-
relsen består av flera ledamöter. Med avvi-
kelse från gällande 73 § 1 mom. föreslås 
också en bestämmelse om det beslut som 
gäller val.  
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I enlighet med den praxis som i allmänhet 
iakttas i andelslag föreslås att styrelsen själv 
skall välja sin ordförande, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna eller har beslutats när 
styrelsen valdes. I enlighet med praxis då 
rösterna faller lika föreslås att också ordfö-
randen i så fall skall väljas genom lottning. 
Syftet med ändringen är att förtydliga det 
förfarande som skall iakttas vid val av styrel-
seordförande samt att förenhetliga bestäm-
melserna med dem som gäller aktiebolag 
(ABL 8 kap. 8 § 1  mom.). 

I den föreslagna paragrafens ����� finns 
bestämmelser om sammankallande av styrel-
sen och om verkställande direktörens rätt att 
vara närvarande vid styrelsesammanträdet. 
Liksom enligt gällande 73 § 2 mom. skall 
ordföranden se till att styrelsen sammanträ-
der vid behov.  

Enligt förslaget har verkställande direktö-
ren rätt att vara närvarande och yttra sig vid 
styrelsens sammanträden, om inte styrelsen i 
ett visst fall bestämmer något annat. I den 
gällande lagen finns inga bestämmelser om 
den i 80 § avsedda förvaltarens rätt att vara 
närvarande vid styrelsens sammanträden. I 
praktiken deltar verkställande direktören i 
allmänhet i beredningen och föredragningen 
av ärenden som skall avgöras av styrelsen. 
Verkställande direktören svarar också för att 
styrelsens beslut verkställs. Deltagandet i sty-
relsens sammanträden kan således vara nöd-
vändigt för att verkställande direktören skall 
kunna sköta sina uppgifter på ett ända-
målsenligt sätt. Motsvarande bestämmelser 
för aktiebolag finns i ABL 8 kap. 8 § 2 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om styrelsens sammanträdesprotokoll. 
Med avvikelse från gällande 73 § 3 mom. fö-
reslås en uttrycklig bestämmelse om styrelse-
ledamöternas och verkställande direktörens 
rätt att få sin avvikande mening antecknad i 
protokollet. Förslaget motsvarar andelslags-
praxis. Orsaken till att en uttrycklig bestäm-
melse föreslås är att en anteckning om en le-
damots avvikande mening kan ha betydelse 
för dennes ansvar. Förslaget avviker från den 
gällande lagen också i det avseendet att pro-
tokollet, om styrelsen har många ledamöter, 
skall undertecknas av minst en ledamot ut-
över ordföranden. Kraven på undertecknande 
av beslutsprotokoll har inte i sig någon bety-

delse för beslutens giltighet. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
8 kap. 8 § 3 mom. 

9 §. $	������������	����	�� ����	� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om styrelse-
sammanträdets beslutförhet och om de majo-
ritetskrav som skall tillämpas på styrelsebe-
slut. Mot förslaget svarande bestämmelser 
ingår i gällande 74 § 1 mom. Om en styrelse-
ledamot är jävig i ett ärende skall beslutför-
heten bestämmas utgående från hur många 
ojäviga ledamöter som är närvarande. Mot-
svarande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 8 kap. 9 §. 

10 §. =����
�� ����	���		����	� I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om jäv för en 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
vid beslutsfattandet. Förslaget motsvarar in-
nehållsmässigt gällande 74 § 2 mom. Mot-
svarande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 8 kap. 10 §. Med avvikelse från ABL 
nämns i förslaget uttryckligen att jävsbe-
stämmelserna skall tillämpas också då beslut 
fattas om gåvor. Den uttryckliga bestämmel-
sen om gåvor föreslås för tydlighetens skull, 
eftersom i lagen om andelslag inte föreslås 
några mot ABL 12 kap. 6 § svarande uttryck-
liga bestämmelser om gåvor av andelslagets 
tillgångar. 

11 §. =���
���	���
��
���� ��� �����	���
�(
��	��!� ��� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om jämlikhetsprincipen i sam-
band med styrelsens beslutsfattande och i 
samband med rättshandlingar som vidtas på 
andelslagets vägnar samt om förbudet mot 
otillbörlig fördel. Dessutom föreskrivs i pa-
ragrafen om förbud mot verkställande av be-
slut som strifer mot lag eller stadgarna.  

Samma krav tillämpas också på verkstäl-
lande direktören och på andra sådana företrä-
dare för andelslaget som avses i 15 §. Enligt 
hänvisningsbestämmelsen skall bestämmel-
serna tillämpas också på förvaltningsrådet 
och dess ledamöter (13 § 4 mom.). Motsva-
rande bestämmelser finns i gällande 78 och 
81 §. Ordalydelsen i föreslagna ����� skil-
jer sig delvis från den gällande lagen. Moti-
veringarna till ändringen framgår i samband 
med 4 kap. 19 §. Med avvikelse från den gäl-
lande lagen gäller denna paragraf verkstäl-
lande direktören också i det fall att denne inte 
enligt 14 § har firmateckningsrätt. Syftet med 
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ändringen är att förtydliga lagen och fören-
hetliga sammanslutningslagstiftningen. Mot-
svarande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 8 kap. 14 §. 

 
#!����	�
���������������������

12 §. 6��� ��� �!����	�
������� I det före-
slagna kapitlets 12 och 13 § finns bestäm-
melser om förvaltningsrådet. I 12 § föreslås 
bestämmelser om val av ledamöter till för-
valtningsrådet, om dessas behörighet och 
mandattid samt om avgång och avskedande. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan det bestämmas i stadgarna att andelslaget 
skall ha ett förvaltningsråd. Motsvarande be-
stämmelse finns i gällande 85 § 1 mom. För-
slaget skiljer såtillvida från den för aktiebo-
lag gällande bestämmelsen i 8 kap. 11 § att 
det enligt förslaget inte finns något hinder för 
att också andelslag med små andelskapital 
har förvaltningsråd. Skillnaden mellan de 
båda sammanlutningsformerna kommer en-
ligt förslaget att kvarstå, eftersom den gäl-
lande regleringen inte har ansetts vara pro-
blematisk från andelslagens synpunkt.  

De i den föreslagna paragrafens ����� in-
gående bestämmelserna om antalet ledamöter 
i förvaltningsrådet, om styrelseledamöternas 
och verkställande direktörens ickevalbarhet 
samt om förvaltningsrådsledamöternas antal 
och mandattid motsvaras av bestämmelserna 
i gällande 85 § 1 och 3 mom. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
8 kap. 11 § 2 mom. 

Förslaget skiljer sig såtillvida från den gäl-
lande lagen om aktiebolag att i stadgarna en-
ligt förslaget, med stöd av hänvisningsbe-
stämmelsen i 4 mom. kan tas in bestämmel-
ser också om att förvaltningsrådsledamöter-
nas mandattid fortsätter tills vidare. Med av-
vikelse från ABL föreslås att förvaltningsrå-
det skall bestå av minst tre ledamöter. Det 
sistnämnda förslaget motsvarar den gällande 
lagen och har inte föranlett några problem. 

Enligt den huvudregel som framgår av den 
föreslagna paragrafens ����� skall andels-
stämman välja samtliga ledamöter i förvalt-
ningsrådet. Motsvarande bestämmelser finns 
i gällande 85 § 1 mom. När det gäller aktie-
bolag finns motsvarande bestämmelser i 
ABL 8 kap. 11 § 3 mom. 

Enligt hänvisningsbestämmelserna i den 
föreslagna paragrafens *���� skall när det 
gäller stadgebestämmelserna om tillsättande 
av förvaltningsrådets ledamöter och supple-
anter, skriftligt samtycke till uppdraget, 
mandattiden och behörighetsvillkoren tilläm-
pas motsvarande bestämmelser som när det 
gäller styrelseledamöterna. Förslaget avviker 
från den gällande lagen på så sätt att också 
förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter 
skall ge sitt skriftliga samtycke till uppdra-
get. Motiveringen till denna ändring anförs i 
samband med 1 § 5 mom. Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 8 kap. 
11 § 3 mom. 

13 §. #!����	�
�������	������
�	�������!�(
���	�
�������	�� ������	����� I denna para-
graf föreslås bestämmelser om förvaltnings-
rådets uppgifter och sammanträde. I den fö-
reslagna paragrafens ����� föreskrivs om 
förvaltningsrådets allmänna skyldighet att 
övervaka styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av andelslaget. Motsva-
rande bestämmelse finns i gällande 85 § 
1 mom. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
i det avseendet att enligt förslaget skall för-
valtningsrådet ge andelsstämman ett utlåtan-
de om bokslutet. Förvaltningsrådet har också 
i övrigt rätt och skyldighet att informera an-
delsstämman om sådant som medlemmarna 
bör känna till. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås dessutom uttryckliga bestämmelser om 
styrelsens och verkställande direktörens 
skyldighet att ge förvaltningsrådet de upp-
lysningar som det behöver för att sköta sitt 
uppdrag samt om förvaltningsrådets rätt att 
ge anvisningar. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att förtydliga bestämmelserna 
och förenhetliga dem med bestämmelserna 
om aktiebolag. Motsvarande bestämmelser 
om aktiebolag finns i ABL 8 kap. 11 a § 
1 mom. 

Med avvikelse från ABL kan förvaltnings-
rådet enligt förslaget inte ge utlåtande om re-
visionsberättelsen. Förvaltningsrådet ansva-
rar alltid för övervakning av andelslagets öv-
riga ledning och det kan ha behörighet t.ex. 
med avseende på det beslutsfattande som 
gäller andelslagets affärsverksamhet. Med 
beaktande av förvaltningsrådets ställning är 
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det inte tänkbart att det alltid skall ge utlå-
tande om revisionsberättelsen, som gäller 
lagligheten också i förvaltningsrådets verk-
samhet. Däremot är det förenligt med god af-
färssed att styrelsen och förvaltningsrådet ger 
andelsstämman en förklaring, i det fall att re-
visorerna i sin revisionsberättelse reserverar 
sig mot bokslutet, behandlingen av resultatet 
eller beviljandet av ansvarsfrihet eller om det 
i revisionsberättelsen ingår en sådan anmärk-
ning mot en person i andelslagets ledning 
som avses i 19 § revisionslagen. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs vilka uppgifter som genom stadgarna 
kan överföras på förvaltningsrådet. Enligt 
����� �� ����	�� kan i stadgarna bestämmas 
att förvaltningsrådet väljer styrelsen, verk-
ställande direktören och de övriga i den 
högsta ledningen samt beslutar om deras ar-
voden och löneförmåner. I stadgarna kan 
också bestämmas att endast en del av dessa 
uppgifter, t.ex. val av de nämnda personerna, 
ankommer på förvaltningsrådet. Med avvi-
kelse från gällande 85 § 2 mom. föreslås ut-
tryckliga bestämmelser om att beslutanderät-
ten när det gäller val av verkställande direk-
tören och andra som hör till den högsta led-
ningen samt dessas anställningsvillkor skall 
överföras på förvaltningsrådet. För tydlighe-
tens skull föreslås en uttrycklig bestämmelse 
om saken. 

Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 8 kap. 11 a § 2 mom. Med avvi-
kelse från ABL ankommer valet av andelsla-
gets styrelse och fastställandet av ledamöter-
nas villkor inte på förvaltningsrådet direkt 
med stöd av lag. Det har inte framkommit 
något behov att till denna del ändra presum-
tionsbestämmelsen i den gällande lagen om 
andelslag. En sådan ändring skulle innebära 
tilläggskostnader för de existerande andelslag 
vilkas styrelse väljs av andelsstämman eller 
fullmäktige. 

Enligt �� ��� *� ����	�� kan också andra 
uppgifter överföras på förvaltningsrådet. 
Motsvarande bestämmelser finns i gällande 
85 § 2 mom. Med avvikelse från den gällan-
de lagen föreslås ett uttryckligt omnämnande 
om att på förvaltningsrådet kan överföras 
också uppgifter som enligt lagen ankommer 
på styrelsen. Till denna kategori hör beslut i 
ärenden som med beaktande av verksamhe-

tens art och omfattning kan ha en vittgående 
betydelse  (6 §), t.ex. beslut om verksam-
hetsplaner. 

Förslaget skiljer sig från de bestämmelser 
som gäller aktiebolag såtillvida att enligt 
ABL 8 kap. 11 a § kan på förvaltningsrådet 
överföras endast de uppgifter som nämns i 
lagrummet. I andelslagspraxis har den mera 
omfattande behörigheten inte dock gett upp-
hov till några större problem. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan på förvaltningsrådet dock inte överföras i  
6 § avsedda uppgifter som gäller den dagliga 
förvaltningen, bokföringen eller medelsför-
valtningen. Förslaget skiljer sig från gällande 
85 § 3 mom. på så sätt att förbudet gäller 
också sådana till bokföringen och medelsför-
valtningen hörande uppgifter som ankommer 
på styrelsen. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås dessutom att styrelsen inte har behö-
righet ärenden som har överförts på förvalt-
ningsrådet, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. Dessutom kan förvaltningsrådet i 
allmänhet besluta om delegering av ärendet 
till styrelsen, i enlighet med de allmänna de-
legeringsprinciperna. Styrelsen svarar alltid, i 
enlighet med de allmänna principer som 
framgår av 11 §, för verkställigheten av för-
valtningsrådets beslut. 

Ändringar föreslås i syfte att förtydliga re-
lationerna mellan andelslagsorganen samt i 
syfte att förenhetliga bestämmelserna som 
skyddar borgenärer och andra utomstående 
med motsvarande bestämmelser gällande ak-
tiebolag. Den associationsrättsliga reglering-
ens tydlighet förutsätter att det inte är möjligt 
att i andelslagets stadgar avvika från den lag-
stadgade behörighetsfördelningen vad gäller 
de uppgifter som har störst inverkan på ut-
omståendes ställning. Sådana uppgifter är de 
som gäller företrädande av andelslaget samt 
de lagstadgade uppgifter som hänför sig till 
bokföringen och medelsförvaltningen. För att 
en störningsfri affärsverksamhet skall kunna 
tryggas och de kostnader begränsas som or-
sakas av motpartens rättsliga form, förutsätts 
det att utomstående kan lita på att representa-
tions-, bokförings- och medelsförvaltnings-
uppgifterna hos alla privaträttsliga juridiska 
personer ankommer på samma organ. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 



 ��������		��
��  
� �
    

 

88

skall vid förvaltningsrådets beslutsfattande 
och i samband med rättshandlingar som före-
tas på andelslagets vägnar tillämpas bestäm-
melserna om styrelsen och dess ledamöter 
när det gäller val av förvaltningsrådets ordfö-
rande, förvaltningsrådets sammanträde, jäv 
vid beslutsfattandet, sammanträdets beslut 
samt iakttagandet av jämlikhetsprincipen och 
förbudet mot givande av otillbörlig fördel. 
Motsvarande bestämmelse finns i gällande 
85 § 4 mom. För aktiebolags vidkommande 
finns motsvarande bestämmelser i ABL 
8 kap. 11 a § 3 mom. Med avvikelse från 
ABL föreslås för tydlighetens skull en ut-
trycklig hänvisning till de i 11 § ingående be-
stämmelserna om jämlikhetsprincipen, för-
budet mot givande av otillbörlig fördel och 
verkställighetsförbud. 

14 §. '����� ����� Enligt denna paragraf 
kan i stadgarna också bestämmas om andra 
organ i andelslaget. Dessa kan emellertid inte 
ges sådana uppgifter som enligt lagen om 
andelslag ankommer på andelsstämman, sty-
relsen, verkställande direktören eller förvalt-
ningsrådet. Med andra organ avses i andels-
lagspraxis butiks- och regionråd samt kon-
torskommittéer. 

Avsikten med sådana organ som avses i pa-
ragrafen är i allmänhet att utveckla kund-
ägarförhållandet mellan andelslaget och dess 
medlemmar. När uppgifterna bestäms för ett 
sådant organ som det här är frågan om är det 
skäl att beakta att i lagen inte föreskrivs om 
organets beslutsfattande och de till organet 
hörande personernas ansvar. 

Med avvikelse från gällande 10 § föreslås 
ett uttryckligt förbud som innebär att till ett 
sådant annat organ som avses i paragrafen 
inte kan överföras uppgifter som ankommer 
på andelsstämman, fullmäktige eller andels-
lagets lagstadgade ledande organ. Den före-
slagna begränsningen motsvarar andelslags-
praxis. I fråga om de uppgifter som ankom-
mer på andelslagets ledning är avsikten med 
förbudet att förtydliga behörighets- och an-
svarsförhållandena i samband med de uppgif-
ter som påverkar utomståendes ställning. I 
fråga om andelsstämmans och fullmäktige-
sammanträdets samt elektorernas uppgifter är 
avsikten med förbudet att trygga medlem-
marnas rätt till deltagande. 

I lagen om aktiebolag finns inga motsva-

rande bestämmelser, även om de i paragrafen 
avsedda organen i och för sig är tillåtna ock-
så i aktiebolag. I lagen om andelslag föreslås 
emellertid en uttrycklig bestämmelse för att 
undvika oklarhet i de andelslag som i sina 
stadgar har bestämmelser om organ av detta 
slag. 
 
7�		��		��!��	���������������

15 §. '��������		��		��!��	���������������	�
��� �����
��� �
���	����
�����		� I denna pa-
ragraf föreskrivs om företrädandet av andels-
laget. En särskild bestämmelse om verkstäl-
lande direktörens rätt att företräda andelsla-
get finns dessutom i 16 §. Enligt den före-
slagna paragrafens ����� har styrelsen all-
tid en generell rätt att företräda andelslaget 
och teckna dess firma. Motsvarande bestäm-
melse finns i gällande 75 § 1 mom. För ak-
tiebolagens vidkommande finns motsvarande 
bestämmelse i ABL 8 kap. 12 § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna dessutom föreskrivas om en 
särskild firmateckningsrätt. Motsvarande be-
stämmelser finns i gällande 75 § 2 mom., 
76 § 1 mom., 78 § 2 mom. och 81 §. Försla-
get skiljer sig på så sätt från den gällande la-
gen att det beaktar de föreslagna bestämmel-
serna om verkställande direktören. 

Från ABL 8 kap. 12 § skiljer sig förslaget 
så att också förvaltningsrådet kan bevilja rätt 
att teckna firman. Detta i andelslagen tillåtna 
arrangemang har i praktiken inte föranlett 
några problem.  

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om begränsning av firmateckningsrät-
ten genom en bestämmelse i stadgarna. För-
slaget motsvarar gällande 76 § 2 mom. samt 
den för aktiebolag gällande bestämmelsen i 
ABL 8 kap. 12 § 3 mom. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om återkallande av bemyndigande att 
teckna firman. Förslaget motsvarar gällande 
76 § 3 mom. och den för aktiebolag gällande 
bestämmelsen i ABL 8 kap. 12 § 4 mom. I  
det föreslagna +���� konstateras för klarhe-
tens skull att om prokurabaserad rätt att före-
träda andelslaget bestäms i prokuralagen 
(130/1979). 

16 §. 6����	���������
���	!�������������	�(
	
����		� I denna paragraf föreslås en be-
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stämmelse om verkställande direktörens 
ställningsbaserade rätt att företräda andelsla-
get. I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande uttrycklig bestämmelse om den i 80 § 
avsedda förvaltarens representationsrätt. Den 
som handhar andelslagets förvaltning har 
emellertid rätt att på grundvalen av sin ställ-
ning företräda andelslagen med stöd av de 
allmänna bestämmelserna i 10 § 2 mom. la-
gen om rättshandlingar på förmögenhetsrät-
tens område (228/1929). I fråga om den re-
presentationsrätt som ett aktiebolags 
verkställande direktör har finns en specialbe-
stämmelse i ABL 8 kap. 13 §. Med tanke på 
sammanslutningslagstiftningens enhetlighet 
föreslås också i lagen om andelslag en speci-
albestämmelse om verkställande direktörens 
representationsrätt. På den mera omfattande 
firmeteckningsrätt som tillkommer verkstäl-
lande direktören tillämpas 15 §. 

17 §. 3���	���������������!��	�������� �(
�!�
���	� ������  �������	� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om verkningarna av 
rättshandlingar som innebär att andelslagets 
företrädare har överskridit sin behörighet el-
ler befogenhet. Motsvarande bestämmelser 
ingår i gällande 82 §.  

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås för tydlighetens skull uttryckliga be-
stämmelser också om följderna av att behö-
righeten överskrids. Förslaget förändrar 
emellertid inte rättsläget, eftersom andelsla-
get redan för närvarande kan åberopa de all-
männa bestämmelserna när det gäller 
överskridning av behörigheten i samband 
med förmögenhetsrättsliga rättshandlingar. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
också i det avseendet att den omständigheten 
att behörighetsbegränsningar har registrerats 
och kungjorts i regel inte anses räcka som 
bevis för att motparten insåg eller borde ha 
insett att behörigheten överskreds. Föränd-
ringen begränsar och förtydligar andelslagets 
motparts skyldighet att ta reda på de uppgif-
ter som finns om andelslaget i handelsregist-
ret. Motparten måste sålunda i regel förvissa 
sig enbart om den omständigheten att andels-
lagets företrädare har rätt att teckna firman. 
Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 8 kap. 15 §. 

Enligt �� ���� ������	�� i den föreslagna 
paragrafen är en rättshandling inte bindande 

för andelslaget om företrädaren har handlat i 
strid med en i denna lag angiven begränsning 
av sin behörighet. Med en i lagen om andels-
lag stadgad begränsning av behörigheten av-
ses tvingande bestämmelser om uppgiftsför-
delningen mellan andelslagets organ samt 
bestämmelser enligt vilka vissa rättshand-
lingar är helt förbjudna. Enligt lagen är det 
t.ex. totalförbjudet att skänka bort andelsla-
gets tillgångar så att borgenärernas ställning 
kränks. Eftersom var och en antas känna till 
lagens tvingande bestämmelser anses enligt 
förslaget en rättshandling som en företrädare 
för andelslaget har företagit med överskri-
dande av sin behörighet vara ogiltig oavsett 
om tredje man kände till hur det förhöll sig. 
Det i stadgarna fastställda syftet med andels-
lagets verksamhet samt andelslagets verk-
samhetsområde anses emellertid inte utgöra 
en sådan begränsning av behörigheten som 
avses här. 

Enligt ����� är en rättshandling inte bin-
dande för andelslaget om företrädaren har 
handlat i strid med en begränsning av firma-
teckningsrätten som grundar sig på 15 § 
3 mom. Kravet att firmatecknarna skall an-
tecknas i handelsregistret är entydigt och kan 
lätt kontrolleras av en utomstående. Sådana 
vederbörligen införda och kungjorda anteck-
ningar i handelsregistret antas vara allmänt 
kända. 

Enligt �� ����	�� är en rättshandling inte 
bindande för andelslaget om företrädaren har 
överskridit sin befogenhet och motparten in-
såg eller borde ha insett att befogenheten 
överskreds. Företrädarens befogenhet be-
gränsas på det sätt som avses i lagrummet för 
det första av jävsbestämmelserna (10 §) och 
av förbudet att vidta åtgärder som är ägnade 
att bereda någon otillbörlig fördel på en med-
lems eller andelslagets bekostnad (11 §). Fö-
reträdarens befogenhet begränsas också av 
stadgarna samt av högre organs beslut och 
anvisningar. När det gäller frågan om vad en 
utomstående person känt till är det andelsla-
get som har bevisbördan. 

T.ex. utanför andelslagets verksamhetsom-
råde företagna rättshandlingars bindande 
verkan bestäms med stöd av 3 punkten och är 
således beroende av vad utomstående känt 
till. Detsamma gäller ett i stadgarna eventu-
ellt förutsatt godkännande av något annat or-
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gan för vissa åtgärder, t.ex. överlåtelse av en 
fastighet. 

Enligt �� ����	�� räcker sådan registrering 
och kungörelse av befogenhetsbegränsningar 
som avses i 1 mom. 3 punkten inte i sig som 
bevis för att tredje man kände till eller borde 
ha känt till begränsningen. Om en företrädare 
för ett andelslag överskrider sin befogenhet 
och en utomstående är i god tro, blir rätts-
handlingen bindande för andelslaget. Andels-
laget kan i en sådan situation ha möjlighet att 
kräva skadestånd av företrädaren, om dennes 
åtgärder har orsakat andelslaget skada. 

När det gäller handelsregisteranteckningars 
rättsverkningar skiljer sig förslaget  från hu-
vudregeln i 26 § handelsregisterlagen, enligt 
vilken uppgifter som enligt denna lag har an-
tecknats i handelsregistret och kungjorts på 
behörigt sätt skall anses ha kommit till tredje 
mans  kännedom. Motsvarande bestämmelse 
för aktiebolag finns i ABL 8 kap. 15  § 
2 mom. 
 
6 kap. ;����5�����������
������5� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelslagets bokslut och om moderandelsla-
gets koncernbokslut. Motsvarande bestäm-
melser finns i gällande 79—79 d §.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
på så sätt att i bokslutet skall ges närmare 
uppgifter för bedömning av andelslagets 
ekonomiska ställning 

- om andelskapitalet och andra i andelsla-
get gjorda placeringar i form av eget kapital 
samt om kända återbetalningar av placering-
ar, 

- om lån till andelslagets närmaste krets 
och andra medlemmar samt om säkerheter 
till förmån för dessa, 

- om apportbetalning för insatser, tilläggs-
andelar och placeringsandelar samt om övri-
ga särskilda villkor i anslutning till utgiv-
ningen av andelar, samt 

- om sådana egna placeringsandelar och 
placeringsandelar i moderandelslaget som 
andelslaget har i sin besittning. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås att i verksamhetsberättelsen skall tas in 
uppgifter som kompletterar bokföringslagen 
om  

- förslag till behandling av överskott eller 

förlust, 
- antal medlemmar och insatser i ett andels-

lag som med sådan tillskottsplikt som avses i 
15 kap., 

- utländska filialer, samt 
- under räkenskapsperioden genomförda 

fusioner och delningar. 
Enligt gällande 91 § skall i revisionsberät-

telsen ges uppgifter om tillskottsplikt. Änd-
ringar föreslås när det gäller upprättande av 
bokslutet samt i syfte att förtydliga fördel-
ningen av uppgifterna i anslutning till revi-
sionen och ansvaret för revisionen. Det pri-
mära syftet med revisionen är att säkerställa 
att det av andelslagets ledning upprättade 
bokslutet ger en korrekt och tillräcklig bild 
av andelslagets verksamhet och ekonomiska 
ställning.  

I fråga om verksamhetsberättelsen finns 
motsvarande bestämmelser för aktiebolag i 
ABL 11 kap., med undantag för den del av 
förslaget som gäller den endast i andelslag 
förekommande tillskottsplikten. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås att den på bokföringslagen baserade 
skyldigheten att upprätta koncernbokslut ut-
vidgas så att moderandelslaget alltid skall 
upprätta ett koncernbokslut om det återbeta-
lar insatser, tilläggsinsatser eller placerings-
andelsavgifter, delar ut överskott eller andra 
medel till medlemmarna eller återbetalar ka-
pitallån eller betalar ränta eller annan gottgö-
relse. När moderandelslaget planerar åtgärder 
av det nämnda laget skall det upprätta ett 
koncernbokslut enligt denna lag också om 
dess omsättning, balansomslutning och antal 
anställda inte överskrider i bokföringslagen 
angivna gränser som innebär en allmän skyl-
dighet att upprätta koncernbokslut. Till den 
del som förslaget avser skyldigheten att upp-
rätta ett koncernbokslut har det samband med 
den i 8 kap. 5 § föreslagna begränsningen 
som gäller utdelning av moderandelslagets 
överskott, i syfte att säkerställa insatserna i 
form av eget kapital. I fråga om aktiebolag 
ingår motsvarande krav i ABL 11 kap. 10 § 
2 mom. 

När det gäller bokslutsuppgifter om eget 
kapital skiljer sig förslaget från de i ABL 
11 kap. ingående bestämmelserna om aktie-
bolag på så sätt att i lagen om andelslag före-
slås uttryckliga bestämmelser om 
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- behandlingen av sådana poster av det 
egna kapitalet som i fråga om villkoren mot-
svarar i lagen uttryckligen reglerade poster 
av det egna kapitalet, 

- apportbetalning för insatser, tilläggsinsat-
ser och placeringsinsatser samt övriga bok-
slutsuppgifter om särskilda villkor för utgi-
vande av andelar, samt om 

- bokslutsuppgifter om kända återbetal-
ningar av insatser och tilläggsinsatser. 

Motiveringen till den först nämnda speci-
albestämmelsen som skiljer sig från ABL är 
den att ett andelslag kan uppbära t.ex. anslut-
ningsavgifter med villkor som motsvarar 
dem som föreskrivs för överkursfonder, in-
satser, tilläggsinsatser eller överskott. Villko-
ren för anslutningsavgifter kan å andra sidan 
vara sådana att dessa avgifter hänförs till an-
delslagets inkomster. En uttrycklig bestäm-
melse om saken föreslås för att förtydliga 
och förenhetliga andelslagspraxis. 

Den andra specialbestämmelsen som skiljer 
sig från ABL behövs för att ett andelslags 
kapital inte meddelas till handelsregistret, 
vilket innebär att inte heller apportavgiften 
och uppgifter om övriga särskilda villkor 
framgår av handelsregistret. Apportavgifter 
och övriga särskilda villkor kan emellertid 
påverka medlemmarnas, placerarnas och 
borgenärernas ställning på motsvarande sätt 
som i ett aktiebolag. Därför föreslås att i an-
delslagets bokslut skall uppges sådana vill-
kor. 

Den tredje specialbestämmelsen som skil-
jer sig från ABL behövs av den anledningen 
att bestämmelserna om det borgenärsskydd 
som ansluter sig till andels- och tilläggsan-
delskapitalets beständighet skiljer sig från 
bestämmelserna om aktiekapitalets bestän-
dighet. I ett andelslag är borgenärsskyddet i 
stor utsträckning baserat på att andelskapita-
let under den tid som andelslaget är verksamt 
kan användas för återbetalning av insatser 
endast under det s.k. vänteår som följer efter 
en avgång. En från borgenärernas synpunkt 
väsentlig omständighet när det gäller bety-
delsen av sådant eget kapital är om borgenä-
rerna i tillräckligt god tid kan informeras om 
förestående återbetalningar. En uttrycklig be-
stämmelse föreslås också i syfte att förenhet-
liga andelslagspraxis, eftersom registrerings-
praxis när det gäller återbetalning av insatser 

varierar avsevärt från ett andelslag till ett an-
nat. 

Som en följd av de föreslagna ändringarna 
kan medlemmarna och placerarna samt bor-
genärerna och andra utomstående lättare be-
döma betydelsen av kapitalinsatserna i an-
delslagets egna kapital. Ändringen underlät-
tar jämförelser mellan andelslags och aktie-
bolags bokslut. 

1 §. $����
���	��		������		�� ����	����	
��(
�����
��� ���  ��!�
��������� I denna para-
graf föreskrivs om skyldigheten att upprätta 
bokslut och om tillämpningen av bokförings-
lagen. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� skall bokslutet upprättas i enlighet med 
bokföringslagen och denna lag. Motsvarande 
bestämmelse finns i gällande 79 § 3 mom. 
Bestämmelserna i lagen om andelslag är spe-
cialbestämmelser och skall således tillämpas 
före bokföringslagen. Lagen om andelslag 
kompletterar bokföringslagens bestämmelser 
om de uppgifter som skall lämnas om det 
egna kapitalet. De kompletterande uppgifter-
na behövs i synnerhet med tanke på borgenä-
rer och övriga utomstående, eftersom ett an-
delslag i likhet med ett aktiebolag i sin verk-
samhet utgår från ägarnas begränsade ansvar. 
Bestämmelserna i lagen om andelslag är pri-
mära när det gäller bokslutets faktainnehåll, 
medan det sätt på vilket bokslutsuppgifterna 
läggs fram regleras i bokföringslagstiftning-
en. Sålunda kan t.ex. ett litet andelslag som 
enligt bokföringslagen inte är skyldigt att 
upprätta verksamhetsberättelse, lämna de 
uppgifter som enligt lagen om andelslag skall 
ingå i verksamhetsberättelsen i en bokslutsbi-
laga, så som föreskrivs i bokföringsförord-
ningen. Motsvarande bestämmelse för aktie-
bolag ingår i ABL 11 kap. 1 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan bokföringsnämnden ge anvisningar och 
utlåtanden om tillämpningen av bestämmel-
serna i detta kapitel, på motsvarande sätt som 
nämnden kan ge anvisningar och utlåtanden 
om tillämpningen av bokföringslagen, på vil-
ken andelslagets bokföring och bokslut är ba-
serade. I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande uttrycklig bestämmelse, som i detta 
sammanhang föreslås för tydlighetens skull. 
Motsvarande bestämmelse för aktiebolag 
finns i ABL 11 kap. 13 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
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skall bokslutet tillställas revisorerna minst en 
månad före den ordinarie andelsstämma vid 
vilken resultaträkningen och balansräkningen 
skall läggas fram för fastställelse. Motsva-
rande bestämmelse finns i gällande 79 a § 
3 mom. och för aktiebolag i ABL 11 kap. 2 § 
3 mom. 

2 §. "�����
������������������	�����	����
(
	��� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om de poster som i balansräkningen skall 
upptas under eget kapital. Med avvikelse från 
den gällande lagen föreslås att poster under 
eget kapital inte längre enligt lagen om an-
delslag skall indelas i bundet och fritt eget 
kapital. Denna indelning har i bokslutsinfor-
mationen frångåtts i samband med en tidigare 
lagändring (L 295/1998). De benämningar 
som föreslås bli slopade är vilseledande av 
den anledningen att det fria egna kapitalet, på 
grund av de begränsningar som ingår i bok-
föringslagen och detta förslag, inte längre 
anger de utdelningsbara tillgångarna. De be-
nämningar som föreslås bli slopade kan vara 
vilseledande också av den anledningen att de 
poster av det bundna egna kapitalet som av-
ses i den gällande lagen är sinsemellan syn-
nerligen varierande och i väsentliga avseen-
den avviker också från de poster av det 
bundna egna kapitalet som avses i ABL 
11 kap. 6 §.  

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås att också överkursfond och kapitallån 
definieras som poster av det egna kapitalet. 
Bestämmelser om överkursfond och kapital-
lån föreslås i 8 och 13 kap. Dessutom före-
slås för tydlighetens skull en uttrycklig be-
stämmelse om att med de poster som räknas 
upp i lagrummet kan jämställas andra poster 
som är förenade med motsvarande villkor 
som de i lagen nämnda. Poster av det sist 
nämnda slaget kan vara t.ex. anslutningsav-
gifter. 

I den föreslagna paragrafens ����� räknas 
de poster upp som andelslagets eget kapital 
skall indelas i. Motsvarande bestämmelser 
finns i gällande 79 a § 4 mom. Med avvikelse 
från den gällande lagen hänförs till det egna 
kapitalet också överkursfonden och de kapi-
tallån som andelslaget har upptagit. De för 
aktiebolag gällande bestämmelserna om pos-
ter av det egna kapitalet finns i ABL 11 kap. 
6 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall räkenskapsperiodens överskott eller för-
lust uppges särskilt, som tillägg till överskott 
eller avdrag från förlust från tidigare räken-
skapsperioder. Motsvarande bestämmelse 
finns i gällande 79 a § 4 mom. och för aktie-
bolag i ABL 11 kap. 6 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���
*���� kan under eget kapital upptas också 
andra poster i fråga om vilka villkoren för 
betalning, återbetalning, avkastning och sä-
kerhet för posterna motsvarar de bestämmel-
ser som nämns i 1 mom. I momentet avsedda 
poster av det egna kapitalet kan vara t.ex. an-
slutningsavgifter, extra avgifter samt på stad-
garna eller andelsstämmans beslut baserade 
frivilliga fonder, som har inrättats t.ex. av be-
skattningsskäl. Förslaget skiljer sig från den 
gällande lagen på så sätt att upptagandet av 
de i momentet avsedda posterna i balansräk-
ningen enligt den föreslagna uttryckliga be-
stämmelsen beror på villkoren för respektive 
post. Enligt gällande 79 a § 4 mom. antas 
poster som inte är upptagna i förteckningen 
vara sådana utdelningsbara poster som jäm-
ställs med överskott. I praktiken har andels-
lagen emellertid upptagit t.ex. anslutningsav-
gifter som övriga poster av det egna kapita-
let, i överensstämmelse med återbetalnings-
villkoren. 

I ABL finns ingen motsvarande uttrycklig 
bestämmelse. I lagen om andelslag föreslås 
för tydlighetens skull en uttrycklig bestäm-
melse om saken, eftersom andelslagen i prak-
tiken har tillämpat olika villkor när de upp-
burit t.ex. anslutningsavgifter. 

3 §. ���� ��� �������	��� 	
��� ���� ������	��
���	���� ��� 	
��� ������ ���������� I denna 
paragraf föreslås sådana bestämmelser om 
bokslutskrav som kompletterar bokföringsla-
gen och som gäller lån, säkerheter och andra 
ansvarsförbindelser till andelslagets närmaste 
krets och andra medlemmar. Uppgifterna kan 
tas in i balansräkningen eller i en bilaga till 
denna. Paragrafen gäller inte lån till koncern-
sammanslutningar, eftersom sådana enligt 1 
kap. 6 § bokföringsförordningen skall uppges 
särskilt i balansräkningen. Vid tillämpningen 
av paragrafen skall i enlighet med 1 kap. 4 § 
2 mom. beaktas också utländska moderan-
delslag. Andelslaget skall således enligt den-
na paragraf i balansräkningen ta upp t.ex. lån 
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och säkerheter till ett utländskt moderandels-
lags ledning. 

I den gällande lagen finns inga motsvaran-
de bestämmelser. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att förbättra bokslutsinformatio-
nen och förenhetliga bestämmelserna med 
dem som gäller för aktiebolag. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
11 kap. 7 §. Förslaget skiljer sig från ABL i 
det avseendet att också lån och säkerheter till 
medlemmar utanför den närmaste kretsen 
skall uppges. Den sistnämnda skyldigheten 
gäller emellertid inte lån och säkerheter till 
den närmaste kretsen av sådana medlemmar. 
En mera omfattande anmälningsskyldighet 
än den som avses i ABL föreslås eftersom 
medlemmarna i enlighet med definitionen av 
andelslag deltar också i större andelslags 
verksamhet t.ex. i egenskap av kunder, af-
färskompanjoner eller anställda. 

Enligt ������	�� skall i balansräkningen tas 
upp lån till dem som hör till andelslagets för-
valtningsråd eller styrelse, till verkställande 
direktören och till dem som har motsvarande 
ställning i en sammanslutning eller stiftelse 
som utövar bestämmanderätt i andelslaget. 
Anmälningsskyldigheten gäller dessutom lån 
som har beviljats en person som intar mot-
svarande ställning i en annan sammanslut-
ning eller stiftelse som utövar bestämmande-
rätt i en sammanslutning eller stiftelse som 
utövar bestämmanderätt över denna. Vidare 
gäller anmälningsskyldigheten också lån som 
har beviljats en i en sådan ställning varande 
persons nära släkting, eller en sammanslut-
ning eller stiftelse som står under denna per-
sons eller släktingarnas bestämmanderätt. 
Lånebeloppen samt väsentlig information om 
lånens återbetalnings- och övriga villkor 
skall uppges. 

Enligt ������	�� skall i balansräkningen tas 
upp de sammanlagda beloppen av lån till 
dem som står under andelslagets bestäm-
mande inflytande och till andra i 4 § 1 mom. 
1 punkten nämnda personer samt väsentlig 
information om lånevillkor och återbetalning. 
Detta krav gäller närmast lån till enskilda 
personer som i andelslaget utövar ett be-
stämmande inflytande som motsvarar ett 
koncernförhållande samt till andra samman-
slutningar och stiftelser som står under en 
sådan persons bestämmande inflytande. Kra-

vet gäller inte uppgifter som enligt bokfö-
ringslagen skall meddelas med stöd av ett 
koncern- eller ägarintresseförhållande (före-
slagna 2 mom.). 

Enligt �� ����	�� skall i balansräkningen 
dessutom särskilt tas upp det sammanlagda 
beloppet av penninglån till medlemmar om 
äger minst en procent av insatserna i andels-
laget, om det sammanlagda beloppet av är 
större än 20 000 euro eller fem procent av 
andelslagets eget kapital enligt balansräk-
ningen eller koncernbalansräkningen. Med 
andelslagets röstetal avses samtliga andels-
lagsmedlemmars sammanräknade röstetal. 
Vid tillämpningen av bestämmelsen skall be-
aktas också lån som har beviljats en sådan 
medlems nära släkting eller en sammanslut-
ning eller stiftelse som står under en med-
lems eller nära släktings bestämmande infly-
tande. Med stöd av denna bestämmelse skall 
med avvikelse från 1 punkten uppges endast 
penninglån. 

Enligt *� ����	�� skall i balansräkningen 
särskilt tas upp det sammanlagda beloppet av 
penninglån till andelslagets andra en i 
3 punkten avsedda medlemmar, om det 
överskrider det gränsvärde som anges i 3 
punkten. Vid tillämpningen av denna be-
stämmelse skall inte beaktas lån som har be-
viljats sådana medlemmars närmaste krets. 

Enligt +� ����	�� skall i balansräkningen 
särskilt tas upp motsvarande ansvar och an-
svarsförbindelser till förmån för dem som av-
ses i 1—4 punkten, t.ex. säkerheter. 

Enligt den föreslagna ,�����	�� skall i ba-
lansräkningen särskilt tas upp anslag och an-
svarsförbindelser till förmån för en samman-
slutning som hör till samma koncern som an-
delslaget. Enligt 2 kap. 7 § bokföringsförord-
ningen skall i noterna till bokslutet upptas de 
i förordningen nämnda uppgifterna om an-
svar och ansvarsförbindelser. Med stöd av 
den föreslagna 6 punkten skall de uppgifter 
som avses i bokföringsförordningen uppges 
särskilt i fråga om en sammanslutning eller 
stiftelse som hör till samma koncern. Försla-
get skiljer sig från motsvarande bestämmel-
ser i ABL 11 kap. 7 § 3 punkten på så sätt att 
anmälningsskyldigheten gäller också an-
svarsförbindelser som andelslaget har ingått 
till förmån för en till samma koncern hörande 
stiftelse. Motiveringen till denna från ABL 
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avvikande bestämmelse är att en säkerhet 
som har givits för en sådan stiftelse kan på-
verka en andelslagsmedlems och borgenärs 
ställning på samma sätt som en säkerhet som 
har ställts för en koncernsammanslutning. 

4 §. 9�����	�����	�� I denna paragraf före-
slås bestämmelser som definierar andelsla-
gets närmaste krets. Detta begrepp tillämpas i 
fråga om lån, säkerheter och andra ansvars-
förbindelser till den närmaste kretsen, så som 
föreskrivs i 3 §. I den gällande lagen finns 
inga bestämmelser om den närmaste kretsen. 

Syftet med de föreslagna bestämmelserna 
är att begränsa möjligheterna till åtgärder 
som kan kränka jämlikheten mellan med-
lemmarna eller borgenärernas rättigheter. En 
förutsättning för att målen skall nås är att till-
lämpningsområdet för bestämmelserna om 
den närmaste kretsen förutom till koncern-
förhållanden utsträcks också till andra kretsar 
som utövar bestämmande inflytande i andels-
laget, till medlemmar med betydande inne-
hav eller röstetal samt till medlemmarna i de 
ledande organen och revisorerna för sam-
manslutningar eller stiftelser som  utövar be-
slutanderätt i andelslaget. I syfte att förhindra 
att bestämmelserna om den närmaste kretsen 
kringgås föreslås dessutom att bestämmel-
serna tillämpas också på familjemedlemmar 
och andra nära släktingar till dem som hör till 
den närmaste kretsen samt på sammanslut-
ningar och stiftelser som står under bestäm-
mande inflytande av någon som hör till den 
närmaste kretsen eller av dennes familjemed-
lem eller släkting. 

Förslaget överensstämmer med den defini-
tion av den närmaste kretsen som ingår i 
ABL 1 kap. 4 §. Med avvikelse från lagen 
om aktiebolag gäller de bestämmelser om 
den närmaste kretsen som föreslås i lagen om 
andelslag inte t.ex. de särskilda förutsätt-
ningarna för att bevilja personer inom den 
närmaste kretsen lån. Motiveringen till det 
från ABL avvikande förslaget finns i början 
av detaljmotiveringen till 8 kap.  

5 §. $���
�
��	
�� ��� ���	� ���
	��� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om en speci-
ficering av andelslagets eget kapital som 
skall ges i resultaträkningen eller balansräk-
ningen eller i en bilaga till dessa. I den gäl-
lande lagen finns inga motsvarande bestäm-
melser. Syftet med den föreslagna ändringen 

är att förbättra bokslutsinformationen och att 
underlätta en jämförelse mellan olika sam-
manslutningsformers eget kapital. Förslaget 
motsvarar vad som för aktiebolag föreskrivs i 
ABL 11 kap. 6 a § och 8 § 1 mom. 2, 3, 5 
och 6 punkten. 

Med avvikelse från lagen om aktiebolag 
finns det dock inget behov att i lagen om an-
delslag ta in uttryckliga bestämmelser om 
förfarandet att bemyndiga styrelsen att ge ut 
finansieringsinstrument i eget kapital, efter-
som det kan föreskrivas i ett andelslags stad-
gar att nya andelar, tilläggsandelar och pla-
ceringsandelar ges ut kontinuerligt. Av lag-
stiftningen om värdepappersmarknaden kan 
emellertid följa att i bokslutet skall lämnas 
uppgifter också om stadgebestämmelser om 
utgivande av nya finansieringsinstrument 
samt om andelsstämmans beslut och om be-
myndiganden till andelslagets ledning. 

Med stöd av den föreslagna ������	�� skall 
i balansräkningen lämnas uppgifter om an-
delslagets andelskapital, tilläggsandelskapi-
tal, placeringsandelskapital och i 2 § 3 mom. 
avsett kapital uppdelat i olika slag av andelar. 
Härav följer att t.ex. andelskapitalet och 
tilläggsandelskapitalet skall uppges särskilt 
medan i fråga om tilläggsandelskapitalet sär-
skilt skall uppges de poster av tilläggsandels-
kapitalet  som motsvaras av tilläggsandelar 
om enligt stadgarna medför olika slags rät-
tigheter. Av detta krav följer vidare att såda-
na i 2 § 3 mom. avsedda anslutningsavgifter 
som i fråga om villkoren är jämförbara med 
insatser skall upptas som särskilda poster un-
der andelskapitalet. Med avvikelse från ABL 
krävs inte att de huvudsakliga villkoren för 
dessa kapitalposter uppges i bokslutet, efter-
som den som läser bokslutet med ledning av 
de i handelsregistret intagna stadgarna utan 
svårighet kan ta reda på villkoren. 

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall de 
huvudsakliga villkoren för kapitallån uppges, 
liksom även den avtalade, icke kostnadsförda 
gottgörelse som hänför sig till bokslutets rä-
kenskapsperiod eller föregående tid. Motive-
ringen till att de huvudsakliga lånevillkoren 
skall uppges är att de inte framgår av han-
delsregistret. 

Enligt den föreslagna ������	�� skall i ba-
lansräkningen lämnas uppgifter om sådana 
optionsrätter och konvertibla skuldebrev som 
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andelslaget har emitterat och som berättigar 
till nya tilläggsandelar eller placeringsande-
lar. 

Enligt den föreslagna *� ����	�� skall i 
bokslutet lämnas uppgifter om de egna pla-
ceringsandelar som andelslaget har i sin be-
sittning samt om moderandelslagets andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar. 

Enligt den föreslagna +� ����	�� skall i 
bokslutet lämnas uppgifter om de belopp av 
insatserna eller tilläggsinsatserna som på ba-
sis av detta eller ett tidigare bokslut skall 
återbetalas på grund av att medlemskapet 
upphör och på grund av att antalet andelar 
och tilläggsandelar minskas samt återbetal-
ningstidpunkterna enligt de skilda slagen av 
andelar. Enligt föreslagna 10 kap. 1 § skall 
andelslaget återbetala insatsen, efter avdrag 
av  den utgående från bokslutet beräknande 
andelen av en eventuell förlust och av vissa 
andra balansräkningsposter, inom ett år från 
utgången av den räkenskapsperiod under vil-
ken medlemskapet upphörde eller medlem-
men minskade sitt antal andelar. Enligt för-
slaget kan återbetalningen ske snabbare eller 
senare beroende på vad som föreskrivs i 
stadgarna. I stadgarna kan också föreskrivas 
om återbetalning i ett senare skede samt att 
återbetalningen skall räknas ut på ett senare 
bokslut. I varje bokslut efter att medlemska-
pet har upphört skall lämnas uppgifter om de 
belopp som skall återbetalas av insatserna 
samt om återbetalningstidpunkterna. 

Om återbetalningens belopp räknas utgå-
ende från ett senare bokslut skall enligt bok-
föringslagens allmänna bestämmelser om 
bokslut uppges åtminstone maximibeloppet 
av en eventuell återbetalning samt den tidi-
gaste återbetalningstidpunkten. Denna upp-
lysningsskyldighet gäller också återbetalning 
av tilläggsinsatser (11 kap. 3 § 1 mom.). 

6 §. '���	���������������
�����
������!��

���	���� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om de bokslutsuppgifter som skall 
lämnas om apportbetalning av insatsen och 
andra särskilda villkor. I den gällande lagen 
finns inga motsvarande särskilda bestämmel-
ser. I praktiken kan apport emellertid mot-
svaras av det tillåtna förfarandet att kvitta in-
satsen mot en fordran på andelslaget.  

Förslaget skiljer sig från ABL 2 kap. 4 och 
4 a § samt 4 kap. 6 § på så sätt att de uppgif-

ter som enligt ABL skall framgå av stiftelse-
urkunden, i ett beslut om ökning av aktieka-
pitalet och i ett utlåtande av en godkänd revi-
sor i egenskap av oberoende sakkunnig, en-
ligt förslaget skall ges som andelslagets bok-
slutsuppgifter. Den föreslagna regleringen 
föreslås avvika från ABL av den anledningen 
att ett andelslag i allmänhet kontinuerligt kan 
ge ut sådana nya andelar, tilläggsandelar och 
placeringsandelar som skall betalas med ap-
portegendom. En från ABL avvikande regler-
ing behövs för att uppgifter om sådana vill-
kor skall komma till borgenärernas och andra 
utomståendes kännedom, eftersom det inte 
framgår av handelsregistret hur andelskapita-
let och tilläggsandelskapitalet har betalts. 
Dessutom är förslaget ägnat att förtydliga 
andelslagsledningens och revisorernas ansvar 
när det gäller sådana arrangemang. 

Av förslaget följer att det ingår i den årliga 
revisionen av andelslaget att säkerställa att 
uppgifterna om apport och andra särskilda 
villkor är korrekta. Med avvikelse från ABL 
granskas uppgifterna av en godkänd revisor 
endast i det fall att andelslaget med stöd av 
revisionslagen eller stadgarna har en sådan 
revisor. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i balansräkningen eller en bilaga till den 
lämnas de uppgifter som är väsentliga med 
tanke på bedömningen av förfarandet att be-
tala andelar, tilläggsandelar och placerings-
andelar  genom apport samt med tanke på de 
uppgifter som är väsentliga för bedömningen 
av sådana andra särskilda bestämmelser som 
avses i 9 kap. 7 §. Med andra särskilda be-
stämmelser avses övriga för andelslaget bin-
dande villkor som gäller tagande av andelar. 
Med insättning av apportegendom under en 
räkenskapsperiod avses en betalning som 
ökar andelskapitalet på det sätt som avses i 
9 kap. 5 §. I fråga om andra särskilda villkor 
i bokslutet tillämpas bokföringslagens all-
männa principer när det gäller i vilket bok-
slut för andelslaget bindande förpliktelser 
skall uppges. Med tanke på bedömningen av 
apport och andra särskilda villkor skall läm-
nandet av väsentliga uppgifter baseras på 
bokföringslagens allmänna principer om upp-
rättande av bokslut samt på de särskilda be-
stämmelserna i denna paragraf.  

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall i 
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bokslutsuppgifterna individualiseras vilka 
som berörs av ett apportvillkor eller en annan 
särskild bestämmelse. Enligt förslaget skall 
samma uppgifter lämnas om fysiska och juri-
diska personer som om stiftarna. Motsvaran-
de bestämmelser om bildande av aktiebolag 
finns i ABL 2 kap. 4 § 2 mom. samt om ök-
ning av aktiekapitalet i ABL 4 kap. 6. 

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall i 
bokslutet ingå en utredning om den egendom 
som tillförs andelslaget genom apport eller 
på grundval av något annat särskilt villkor 
som gäller utgivandet av andelar. För aktie-
bolag gäller motsvarande bestämmelse om en 
oberoende sakkunnigs utlåtande om apport 
och andra särskilda villkor (ABL 2 kap. 4 a § 
1 mom. 1 punkten och 4 kap. 6 § 1 mom.). 

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall det 
värde anges som i balansräkningen upptas för 
den egendom som tillförs andelslaget. Mot-
svarande bestämmelser om bildande av ak-
tiebolag finns i ABL 2 kap. 4 § 2 mom. och 
om ökning av aktiekapitalet i ABL 4 kap. 
6 §. 

Enligt den föreslagna *� ����	�� skall i 
bokslutet ingå en redogörelse för de värde-
ringsmetoder som har använts vid värdering-
en av egendomen och för de resultat som 
dessa metoder ger. Motsvarande bestämmel-
se för aktiebolag gäller sådant utlåtande av 
en oberoende sakkunnig som genom aktiebo-
lagets försorg skall inhämtas om ett sådant 
särskilt villkor som avses här (ABL 2 kap. 
4 a § 1 mom. 2 punkten). 

Enligt den föreslagna +� ����	�� skall i 
bokslutet ingå en utredning om antalet ande-
lar, tilläggsandelar och placeringsandelar 
som ges för egendomen samt om annat ve-
derlag. För aktiebolag gäller motsvarande 
krav när det gäller stiftelseurkund, beslut och 
förslag om ökning av aktiekapitalet samt en 
oberoende sakkunnigs utlåtande (ABL 2 kap. 
4 § 2 mom. och 4 a § 1 mom. 3 punkten samt 
4 kap. 6 §). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall ett eventuellt skriftligt avtal eller en 
eventuell förbindelse som gäller ett sådant 
särskilt villkor som avses i 1 mom. fogas till 
bokslutet eller också skall i bokslutet nämnas 
var avtalet hålls framlagt. Om en rörelse sätts 
in i andelslaget med stöd av ett särskilt vill-
kor, skall till bokslutet också fogas rörelsens 

bokslutshandlingar. Motsvarande uppgifter 
för aktiebolag skall ges i en bilaga till stiftel-
seurkunden eller i ett beslut eller förslag om 
ökning av aktiekapitalet (ABL 2 kap. 4 § 
3 mom. och 4 kap. 6 §). 

7 §. 6��������	� ���		����. I denna para-
graf  föreslås bestämmelser om sådana upp-
gifter i verksamhetsberättelsen som komplet-
terar bokföringslagen och -förordningen. I 
den gällande lagen om andelslag finns inga 
särskilda bestämmelser om verksamhetsbe-
rättelse. För aktiebolag finns mot förslaget 
svarande bestämmelser i ABL 11 kap. 9 §. 
Syftet med den ändrade bestämmelsen är att 
till denna del förenhetliga de krav som gäller 
för andelslag med dem som gäller för aktie-
bolag. Om ett andelslag i den bemärkelse 
som avses i 3 kap. 9 § bokföringslagen anses 
vara en liten bokföringsskyldig, kan de upp-
gifter som enligt lagen om andelslag skall 
ingå i verksamhetsberättelsen lämnas i en 
bokslutsbilaga, så som bestäms i bokförings-
lagen. 

8 §. 5����� ����	. I denna paragraf före-
slås bestämmelser som kompletterar bokfö-
ringslagens bestämmelser om koncern-
bokslut. I gällande 79 d § föreskrivs om de 
tilläggskrav som ställs på koncernbokslut. 
För att säkerställa att den information som 
skall lämnas om ett andelslag och dess kon-
cern är enhetlig och jämförbar föreslås i ��
��� att 1—7 § i tillämpliga delar skall iakt-
tas också när moderandelslagets koncern-
bokslut upprättas. Motsvarande bestämmel-
ser för aktiebolag finns i ABL 11 kap. 10 § 
1 mom. 

Den föreslagna paragrafens ����� innebär 
en utvidgning av andelslagens skyldighet att 
upprätta koncernbokslut. Enligt förslaget om-
fattar skyldigheten att upprätta koncern-
bokslut utöver dem som nämns i bokförings-
lagen också moderandelslag som återbetalar 
placeringar i eget kapital eller om betalar 
ränta eller annan gottgörelse på eget kapital. I 
den gällande lagen finns inga motsvarande 
bestämmelser. Förslaget  ansluter sig till de 
ändringar i 8 och 10-13 kap. som föreslås i 
syfte att förtydliga förutsättningarna för åter-
betalning av placeringar i eget kapital och för 
betalning av avkastning. Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 
11 kap. 10 § 2 mom. Av de bestämmelser 
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som föreslås för andelslag följer att ett an-
delslag vars medlemskår i praktiken varierar 
från ett år till ett annat alltid skall upprätta ett 
koncernbokslut. Detta krav föranleder emel-
lertid inga betydande tilläggskostnader för 
småandelslag som i praktiken i allmänhet 
inte verkar i koncernform och vilkas med-
lemsunderlag är mera konstant. 

Av förslaget följer också att ett andelslag 
som enligt den gällande lagen har tilläggsin-
satser i praktiken skall upprätta ett koncern-
bokslut för varje räkenskapsperiod. 

Den föreslagna paragrafens �� ��� inne-
håller bestämmelser som kompletterar bokfö-
ringslagen om moderandelslagets verksam-
hetsberättelse, dvs. om finansieringsanalys 
och om den på lagen, bolagsordningen eller 
stadgarna baserade skyldigheten att göra av-
sättningar till en dottersammanslutnings re-
servfond. I den gällande lagen finns ingen 
bestämmelse om den sistnämnda skyldighe-
ten. Förslaget har samband med den be-
stämmelse om begränsning som gäller utdel-
ning av moderandelslagets överskott som fö-
reslås i 8 kap. 5 §. Syftet med förslaget är att 
främja enhetligheten i bokslutsinformationen 
om andelslaget och dess koncern samt bok-
slutsinformationens jämförbarhet med mot-
svarande information om aktiebolag. Mot-
svarande bestämmelser finns i ABL 11 kap. 
11 §.  

9 §. 7��
�	���
������ ����	�	� I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om registrering 
av bokslut och koncernbokslut. I fråga om de 
handlingar som skall registreras motsvarar 
den föreslagna paragrafens ����� gällande 
79 c §. För tydlighetens skull föreslås att i 
bestämmelsen särskilt skall nämnas också 
registrering av koncernbokslut. 

Förslaget skiljer sig på så sätt från den gäl-
lande lagen att bokslutshandlingarna skall 
anmälas för registrering. Registermyndighe-
ten kan sålunda i handelsregistret införa an-
teckningar t.ex. om mottagna bokslut och om 
de räkenskapsperioder för vilka de har fast-
ställts. Följden av att en registeranmälan för-
summas är hot om likvidation. Enligt före-
slagna 19 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten kan re-
gistermyndigheten bestämma att ett andelslag 
skall träda i likvidation om det inte trots re-
gistermyndighetens uppmaning har anmält 
sina bokslutshandlingar för registrering inom 

ett år från utgången av räkenskapsperioden. I 
fråga om de bokslutshandlingar som skall 
anmälas till registret gäller också strafflagens 
bestämmelser om ingivande av osant skrift-
ligt intyg till myndighet. Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 
11 kap. 14 §. 

I de föreslagna ���������� finns special-
bestämmelser om vite som föreläggs med an-
ledning av försummad registrering. Motsva-
rande bestämmelser finns i den gällande la-
gens 197 § och ABL 16 kap. 7 §. 
 
7 kap. ��������8���������
����


��������
6��������6
������

������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelslags revisorer, revision, medlemmar-
nas granskningsrätt och särskild granskning. 
Enligt förslaget behöver ett andelslag ha bara 
en revisor, medan gällande 86 § 2 mom. för-
utsätter minst två revisorer och revisorssup-
pleanter. Efter den gällande lagen har revi-
sionsbestämmelserna och praxis utvecklats så 
att det inte finns någon anledning att i dagens 
läge kräva två revisorer. Också i alla andra 
sammanslutningsformer räcker det med en 
revisor. Den gällande lagens krav på flera re-
visorer orsakar onödiga revisionskostnader 
för andelslagen. 

I syfte att trygga medlemmarnas tillgång 
till information föreslås dessutom att en kva-
lificerad minoritet av medlemmarna har rätt 
att kräva att en godkänd revisor väljs, också i 
det fall att andelslaget inte med stöd av revi-
sionslagen eller stadgarna behöver välja en 
godkänd revisor. Dessutom föreslås att en 
kvalificerad minoritet skall ha rätt att kräva 
att ytterligare en revisor väljs. Länsstyrelsen 
kan till revisor förordna endast en godkänd 
revisor, om andelsstämman eller en majoritet 
av fullmäktige motsätter sig valet av ytterli-
gare en revisor. I den gällande lagen före-
skrivs inte om motsvarande rättigheter för en 
kvalificerad minoritet. Förslagen betonar be-
tydelsen av att den ordinarie revisor som 
väljs är på oberoende och yrkesskicklig. 
Också ett aktiebolags minoritetsdelägare har 
enligt ABL 10 kap. 1 § 4 mom. och 4 § 
2 mom. motsvarande möjlighet att kräva att 
en godkänd revisor och en extra revisor väljs. 
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De föreslagna ändringarna har i praktiken 
inte lett till något väsentligt missbruk av mi-
noritetsrättigheterna i aktiebolag.  

I andelslag med högst tio medlemmar för-
bättras medlemmarnas tillgång till informa-
tion också genom de i lagen föreslagna be-
stämmelserna om medlemmarnas gransk-
ningsrätt. I den gällande lagen finns inga 
motsvarande bestämmelser. Mot de föreslag-
na bestämmelserna svarande bestämmelser 
finns i ABL 9 kap. 12 §.  

Dessutom föreslås att en kvalificerad mino-
ritet av medlemmarna kan kräva särskild 
granskning av andelslagets förvaltning och 
bokföring för en viss avslutad period eller i 
fråga om vissa åtgärder eller omständigheter. 
En särskild granskning kan vara det i prakti-
ken enda sättet att påvisa att det skett en 
kränkning av bestämmelserna om minoritets-
skydd. En särskild granskning är inte det-
samma som en revision. Syftet med en sär-
skild granskning är att utreda om det finns 
grund för väckande av en skadeståndstalan 
mot andelslagets ledning eller öviga med-
lemmar. Granskningen har samband med 
medlemmarnas rätt att kräva att en ersätt-
ningstalan för andelslagets räkning väcks 
mot ledningen, en revisor eller en medlem 
(20 kap. 5 §). Med hjälp av en särskild 
granskning kan medlemmarna få de fakta 
som behövs till grund för en ersättningstalan. 
Enligt förslaget skall det finnas ett vägande 
skäl för en särskild granskning på yrkande av 
en minoritet. Det sist nämnda kravet har i 
rättspraxis för aktiebolagen tolkats så att 
möjligheten till särskild granskning inte har 
lett till något väsentligt missbruk av minori-
tetsrättigheterna. Bestämmelser om särskild 
granskning i aktiebolag finns i ABL 10 kap. 
14 §. 
 
7��
�
��������
�����

1 §. >
������
��� ��� ���
�
�������� Enligt 
den föreslagna paragrafens ����� skall i 
fråga om revision av ett andelslag tillämpas 
denna lag och revisionslagen. Revisionslagen 
är en allmän lag om revisorer och revisioner. 
Med avseende på den är bestämmelserna i 
lagen om andelslag specialbestämmelser. I 
hänvisningsbestämmelsen täcker revisionen 
bestämmelserna om revisor och revision. 

Motsvarande bestämmelse finns i gällande 
86 § 1 mom. och för aktiebolag i ABL 
10 kap. 1 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� ingår 
av lagtekniska skäl en hänvisning till den i 
revisionslagen ingående definitionen av god-
känd revisor och godkänd revisionssamman-
slutning. Till denna definition hänvisas t.ex. i 
bestämmelserna om extra revisor. Motsva-
rande bestämmelse för aktiebolag ingår i 
ABL 10 kap. 1 § 1 mom. 

2 §. 6���������
���������
�����������	� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om val 
av revisor och revisorssuppleant. I ����� 
föreskrivs om antalet revisorer och hur de 
väljs. Förslaget skiljer sig från gällande 86 § 
2 och 3 mom. i det avseendet att kravet på 
flera ordinarie revisorer frångås. Motsvaran-
de bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
10 kap. 1 § 2 mom. 

Dessutom föreslås en presumtionsbestäm-
melse enligt vilken ett andelslag alltid skall 
ha en revisor, om det inte enligt stadgarna 
skall ha flera. I den gällande lagen finns ing-
en motsvarande presumtionsbestämmelse.  

Av den föreslagna presumtionsbestämmel-
sen följer att i andelslagets stadgar i allmän-
het inte särskilt behöver anges antalet reviso-
rer. Å andra sidan är antalet revisorer i ett 
andelslag som har bildats före lagens ikraft-
trädande baserat på stadgarna, som inte be-
höver ändras på grund av den nya lagen. 

I ABL finns ingen motsvarande presum-
tionsbestämmelse. En sådan bestämmelse in-
går emellertid i justitieministeriets förordning 
om basbolagsordning för privata aktiebolag.  

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om val av revisorssuppleanter. Med 
avvikelse från gällande 86 § 2 mom. behöver 
andelslaget inte välja revisorssuppleanter, om 
det väljs flera ordinarie revisorer eller om en 
godkänd revisionssammanslutning väljs som 
enda ordinarie revisor (9 § 2 mom. revisions-
lagen). I andra situationer än de som förut-
sätts i revisionslagen kan andelslaget fritt be-
sluta hur många revisorer det väljer och om 
den ordning i vilken suppleanterna träder i 
stället för en ordinarie revisor som har för-
hinder. 

Ändringen föreslås i syfte att förenhetliga 
kraven på den lagstadgade revisionen och för 
minskning av onödiga revisionskostnader. 
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Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 10 kap. 1 § 3 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall revisorerna och revisorssuppleanterna 
ge sitt daterade och undertecknade samtycke 
till uppdraget. I den gällande lagen finns ing-
en motsvarande bestämmelse. Ändringen 
motiveras i samband med 5 kap. 1 §. Motsva-
rande bestämmelse för aktiebolag finns i 
ABL 10 kap. 1 § 5 mom. 

3 §.�$����
���	��		����%������������
��� I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att välja en godkänd revisor i ett sådant an-
delslag där denna skyldighet inte gäller med 
stöd av revisionslagen eller stadgarna. I 11 
och 12 § revisionslagen finns allmänna be-
stämmelser om skyldigheten att anlita en 
godkänd revisor. 

Enligt förslaget har en kvalificerad minori-
tet av medlemmarna alltid rätt att kräva att 
till revisor väljs en godkänd revisor. De med-
lemmar som framställer kravet skall företrä-
da minst en fjärdedel av andelslagsmedlem-
marnas totala röstetal. I den gällande lagen 
finns inget motsvarande krav. Syftet med den 
föreslagna ändringen är att säkerställa att an-
delslagets revision verkställs på ett från med-
lemmarnas synpunkt tillräckligt opartisk och 
sakkunnigt sätt. Ändringen motiveras närma-
re i början av början av detaljmotiveringen 
till detta kapitel. Motsvarande bestämmelser 
för aktiebolag finns i ABL 10 kap. 1 § 
4 mom. 

Med avvikelse från gällande 88 § förutsätts 
en godkänd revisor inte bli vald på den grun-
den att andelslaget har placeringsandelskapi-
tal. Motsvarande krav uppställs i den gällan-
de lagen inte i fråga om andra värdepapper 
som erbjuds placerare, t.ex. masskuldebrev. 
Motsvarande krav uppställs inte heller för ak-
tiebolag i ABL. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att i lagstiftningen om samman-
slutningar förenhetliga kraven på val av en 
godkänd revisor. Vid behov kan i stadgarna 
föreskrivas att en godkänd revisor skall väl-
jas t.ex. i ett andelslag som skaffar finansie-
ring i eget kapital hos placerare som inte är 
medlemmar i andelslaget. 

4 §. 7��
����������		
�� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om revisorns mandat-
tid. Enligt den föreslagna bestämmelsen fort-
sätter mandattiden tills vidare om det inte i 

stadgarna föreskrivs om en tidsbunden man-
dattid. Enligt förslaget upphör mandattiden 
vid utgången av den andelsstämma som be-
slutar om val av en ny revisor, om inte något 
annat bestäms i stadgarna eller annat beslutas 
vid valet av ny revisor. Enligt gällande 86 § 1 
mom. skall revisorerna alltid väljas för varje 
räkenskapsperiod och enligt gällande 87 § 
fortsätter uppdraget till dess att en ny revisor 
väljs, om revisorn har valts under den räken-
skapsperiod som revisionen hänför sig till. 

På grund av den praxis som iakttas i fråga 
om småföretag föreslås ändring av presum-
tionsbestämmelsen om revisorns mandattid. 
En mandattid som fortgår tills vidare motsva-
rar också de mindre andelslagens behov. En 
justering av ordalydelsen i bestämmelsen är 
motiverad också av den anledningen att 
mandattiden antas fortsätta tills vidare. För-
slaget skiljer sig från den gällande lagen ock-
så i det avseendet att i andelslagets stadgar 
vid behov kan bestämmas om tidsbunden 
mandattid och om mandattidens upphörande. 
Sådana stadgebestämmelser om mandattiden 
som avviker från presumtionsbestämmelser-
na behöver på grund av den nya lagen inte 
ändras i gamla andelslag. 

Enligt 17 § i den föreslagna verkställighets-
lagen skall den gamla lagens bestämmelser 
tillämpas på mandattiden för en revisor som 
har valts under den gamla lagens giltighets-
tid. Av denna övergångsbestämmelse följer 
att en under den gamla lagens giltighetstid 
vald revisors mandattid upphör vid utgången 
av den första andelsstämman efter att den 
nya lagen trätt i kraft, dvs. den andelsstämma 
där en ny revisor väljs. På mandattiden för 
den revisor som väljs under den nya lagens 
giltighetstid tillämpas den nya lagens pre-
sumtionsbestämmelse. Den revisor som väljs 
under den nya lagens giltighetstid skall ge 
sitt skriftliga samtycke enligt 2 § 3 mom.  

Enligt ABL 10 kap. 2 § skall i bolagsord-
ningen tas in bestämmelser om revisorns 
mandattid. Mandattiden kan vara tidsbunden 
eller fortgå tills vidare. I ABL finns ingen 
mot förslaget svarande presumtionsbestäm-
melse om tidsbunden mandattid. I justitiemi-
nisteriets förordning om basbolagsordning 
för privata aktiebolag finns emellertid en be-
stämmelse som motsvarar den föreslagna 
presumtionsbestämmelsen. I ABL regleras 
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mandattidens upphörande på motsvarande 
sätt som i förslaget. 

5 §. 8�	��� ���
��� I denna paragraf före-
skrivs att en kvalificerad minoritet av med-
lemmarna (1/4 av medlemmarnas totala rös-
tetal) har rätt att kräva tillsättning av en extra 
revisor. Denna extra revisor skall verka vid 
sidan av de revisorer som andelsstämman 
valt och på honom skall tillämpas bestäm-
melserna om ordinarie revisorer. Den extra 
revisorn kan således inte verka som företrä-
dare för den minoritet som har krävt att han 
skall väljas. Detta framgår t.ex. på det sättet 
att för den extra revisorn gäller samma regler 
om oberoende och tystnadsplikt  som för an-
delslagets övriga revisorer. Den extra revi-
sorn väljs av länsstyrelsen om minoriteten 
och majoriteten inte uppnår samförstånd om 
saken. Enligt förslaget kan länsstyrelsen till 
extra revisor förordna endast en godkänd re-
visor, om andelsstämman eller en majoritet 
av fullmäktige motsätter sig valet av en extra 
revisor. I stadgarna kan bestämmas att en 
mindre kvalificerad minoritet har rätt att krä-
va tillsättning av en extra revisor. I stadgarna 
kan också bestämmas att en medlem har rätt 
att kräva tillsättning av en extra revisor också 
i ett andelslag med fullmäktige. 

I den gällande lagen finns inga motsvaran-
de bestämmelser. Ändringen föreslås i syfte 
att säkerställa att samtliga medlemmar ge-
nom bokslutsinformationen och genom rätten 
att ställa frågor under andelsstämman har 
möjlighet att få korrekta och tillräckliga upp-
gifter om andelslagets verksamhet och eko-
nomiska ställning samt om förvaltningens 
lagenlighet. Den föreslagna ändringen under-
stryker betydelsen av kraven på oberoende 
och yrkesskicklighet i sådana fall då andels-
stämman väljer en ordinarie revisor.  

Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 10 kap. 1 § 4 mom. 
 
��������������������
�����		���������
���
�������
���

6 §. ������������� �������
�����		� 
� ��(
������������������������� I denna paragraf 
föreskrivs om medlemmarnas gransknings-
rätt i andelslag med högst tio medlemmar. I 
ett sådant andelslag har varje medlem rätt att 
inom ramen för den frågerätt som avses i 

4 kap. 18 § ta del av andelslagets bokföring 
och andra handlingar. Granskningsrätten är 
således inte tidmässigt begränsad till andels-
stämman. 

Med andra handlingar avses bl.a. andelsla-
gets avtal och korrespondens. Gransknings-
rätten gäller således den del av korrespon-
densen och de övriga handlingar som kan be-
lysa andelslagets bokslut eller ekonomiska 
ställning eller som kan läggas till grund för 
bedömningen av andra ärenden som skall be-
handlas vid andelsstämman. Granskningsrätt 
föreligger emellertid inte om styrelsen anser 
att granskningen skulle åsamka andelslaget 
väsentligt men. Styrelsen och verkställande 
direktören svarar för att medlemmarna inte 
kommer åt material som på ovan avsett sätt 
kan skada andelslaget om utomstående får 
del av det.  

I den gällande lagen finns inga motsvaran-
de bestämmelser. Syftet med förslaget är att 
förbättra medlemmarnas tillgång till informa-
tion i andelslag med ett fåtal medlemmar. 
Förslaget motsvarar bestämmelserna i ABL 
9 kap. 12 § 4 mom. om aktieägarnas gransk-
ningsrätt i aktiebolag med högst tio aktieäga-
re. 

7 §. $����
����������
��� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om en medlems rätt att 
kräva särskild granskning av andelslagets 
förvaltning och bokföring. I den gällande la-
gen finns inga motsvarande bestämmelser. 
En motivering till detta ändringsförslag finns 
i början av detaljmotiveringen till detta kapi-
tel. Motsvarande bestämmelser för aktiebo-
lag finns i ABL 10 kap. 14 §. 

 
8 kap. 2��������6�������8�
���
�?

����8����
�5
����������5��?
��
���������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
utdelning av överskott och om annan an-
vändning av andelslagets medel, om följder-
na av olaglig utdelning samt om förbud mot 
finansiering av egna andelar. Dessutom före-
skrivs om reservfonden, överkursfonden och 
uppskrivningsfonden. 

I överensstämmelse med den gällande la-
gen är förslaget baserat på att bestämmelser-
na om utdelning av medel utgör kärnan också 
i det borgenärsskydd som lagen om andelslag 
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ger. Med utdelning av medel avses att an-
delslagets medel delas ut helt eller delvis 
utan vederlag. Bestämmelserna om utdelning 
av medel är nära förknippade med de bok-
slutskrav som föreskrivs ovan i 6 kap. och i 
bokföringslagen. T.ex. utdelningsbart över-
skott räknas i regel ut på basis av bokslutet. 

Syftet med de föreslagna ändringarna är att 
förtydliga och förenhetliga de bestämmelser 
om utdelning av medel som ingår i lagen om 
andelslag. Ändringen innebär att de bestäm-
melser som skall tillämpas på andelslag för-
enhetligas också med motsvarande bestäm-
melser för aktiebolag i ABL 12 kap. Änd-
ringen innebär att t.ex. de i lagen om andels-
lag reglerade förutsättningarna för utdelning 
av överskott från borgenärernas synpunkt 
stämmer överens med de i ABL reglerade 
förutsättningarna för vinstutdelning. 
<�
�����		��		�������	������� I början av ka-

pitlet föreslås en heltäckande förteckning 
över olika sätt att dela ut andelslagets medel 
till medlemmarna (1 §). Förslaget skiljer sig 
från huvudregeln i gällande 38 § på så sätt att 
föreslagna  1 § innehåller en komplett för-
teckning över de tillåtna sätten att dela ut 
medel. I den gällande lagen finns utöver hu-
vudregeln i 38 § ett flertal bestämmelser om 
situationer som de facto är liktydiga med ut-
delning. Dessutom föreslås att medel inte 
överhuvudtaget får delas ut innan andelslaget 
har registrerats. Till följd av de tillägg som 
föreslås till förteckningen skall bl.a. på över-
trädelse av de bestämmelser som gäller ut-
delning av medel i samband med inlösning 
av placeringsandelar samt fusion, delning 
och ändring av sammanslutningsformen till-
lämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om 
återbetalning av olagligt utdelade medel samt 
om deras ersättningsansvar som har deltagit i 
en olaglig återbetalning (8 §). På olaglig ut-
delning av medel skall också tillämpas 
straffbestämmelserna i 22 kap. 1 §. Motsva-
rande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 12 kap. 1 § och 16 kap. 8 §. 

Liksom enligt den gällande lagen om an-
delslag kan andelslaget i sin verksamhet fort-
farande bevilja medlemmarna rabatter och 
olika former av bonusförmåner samt göra 
tilläggs- och efterskottsredovisningar. Även i 
samband med sådana arrangemang är det 
skäl att beakta andelslagets syfte samt med-

lemmarnas jämlikhet och de allmänna prin-
ciperna för borgenärsskyddet. Också aktiebo-
lag kan inom ramen för principerna i ABL ge 
sina aktieägare motsvarande rabatter och 
tilläggsredovisningar. 
@��������� �!���	����
������!�����		� En-

ligt förslaget får överskott delas ut till med-
lemmarna endast om så bestäms i stadgarna. 
Om utdelningsgrunden inte bestäms i stad-
garna skall utdelningen ske i förhållande till 
den omfattning som medlemmarna har be-
gagnat andelslagets tjänster ( 2 §). Bestäm-
melser som motsvarar förslaget finns i gäl-
lande 35 § 1 och 2 mom. Med avvikelse från 
den gällande lagen nämns i förslaget som ex-
empel sådana utdelningsgrunder som allmänt 
förekommer i stadgepraxis. I stadgarna kan 
fortsättningsvis tas in bestämmelser med 
närmare exempel på de nämnda utdelnings-
grunderna samt övriga utdelningsgrunder. 
Syftet med ändringen är att underlätta upprät-
tandet av stadgarna samt att förenhetliga 
stadgepraxis. 

Enligt förslaget kan i stadgarna med avvi-
kelse från den gällande lagen föreskrivas att 
en medlems andel av överskottet inte auto-
matiskt skall innehållas för en obetald insats. 
Det finns inget behov att hålla kvar bestäm-
melsen om obligatorisk innehållning, efter-
som detta krav i praktiken har varit relativt 
ineffektivt på grund av att andelslagens syfte 
inte i första är att dela ut överskott till med-
lemmarna. 

I fråga om grunderna för utdelning av över-
skott skiljer sig förslaget på motsvarande sätt 
som den gällande lagen från vad som för ak-
tiebolag bestäms i ABL. Motiveringen till 
den avvikande regleringen är den att syftet 
med andelslagens respektive aktiebolagens 
verksamhet liksom deras i praktiken utveck-
lade verksamhetsformer, såsom fördelningen 
av överskott mellan ägarna, uppvisar grund-
läggande olikheter i dessa sammanslutnings-
former. Enligt ABL är utgångspunkten den 
att aktiebolaget skall ge aktieägarna vinst i 
förhållande till deras aktieinnehav. Av denna 
anledning utdelas vinsten i regel ut i förhål-
lande till aktieinnehaven och ABL innehåller 
bestämmelserna om en kvalificerad minori-
tets rätt att yrka på en minimiutdelning (ABL 
12 kap. 4 § 2 mom.). Utgångspunkten för la-
gen om andelslag är däremot den att syftet 
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med andelslaget är att främja medlemmarnas 
ekonomi eller näringsutövning. Detta kom-
mer i praktiken till synes bl.a. på så sätt att 
andelslagets tjänster i allmänhet prissätts så 
förmånligt som möjligt för medlemmarna. På 
grund av skillnaden mellan de två samman-
slutningsformerna har det inte funnits behov 
att i lagen om andelslag ta in bestämmelser 
som skulle motsvarande vad som i ABL fö-
reskrivs om t.ex. minimiutdelning. 

Å andra sidan är utgångspunkten också en-
ligt lagen om andelslag den att andelslaget 
skall bedriva ekonomisk verksamhet som 
främjar medlemmarnas ekonomi och när-
ingsutövning. Sålunda skall allmänna affärs-
ekonomiska principer tillämpas t.ex. på an-
delslagets produktion av tjänster. Lagens pre-
sumtionsbestämmelse om användning av 
överskott har således ingen betydelse för hur 
andelslagets inkomstfinansiering kan använ-
das för t.ex. investeringar eller andra placer-
ingar. 
?	����
��� ��	� !�����		� Definitionen av 

medel som får användas för utdelning av 
överskott föreslås bli så ändrad att utdelning-
en av räkenskapsperiodens överskott begrän-
sas inte bara av sådana förluster och fonde-
ringsskyldigheter om nämns i gällande 35 § 
3 mom. utan också av sådana anläggnings-, 
forsknings- och utvecklingsutgifter som har 
aktiverats i balansräkningen (3 §). Från det 
utdelningsbara överskottet skall dessutom 
alltid dras av sådan snabb återbetalning av 
insatser som avses i 10 kap. 4 § samt ränta på 
andelskapitalet och annan gottgörelse (4 §). 
Ett krav som avviker från den gällande lagen 
är dessutom att moderandelslagets utdel-
ningsbara överskott skall räknas ut på basis 
av koncernbalansräkningen (5 §). 

Av förslaget följer att de på basis av an-
delslagets bokslut uträknade beloppen nog-
grannare än enligt den gällande lagen repre-
senterar andelslagets ekonomiska överskott. 
De nya begränsningarna gällande snabb åter-
betalning av insatser och ränta på kapitallån 
är nödvändiga med tanke på enhetligheten i 
borgenärsskyddet. Den för moderandelslaget 
gällande begränsningen av överskottsutdel-
ning bygger på att moderandelslaget och dess 
dottersammanslutningar utgör en ekonomisk 
helhet. I moderandelslagets eget bokslut kan 
t.ex. ingå koncernens interna vinst, fordringar 

och skulder samt inbördes ägande. Koncer-
nens utdelningsbara överskott framgår i så 
fall inte av de separata boksluten. Avsikten 
med den tilläggsbegränsning som gäller mo-
derandelslaget är också att förhindra kring-
gående av kraven som gäller det utdelnings-
bara överskott som skall räknas ut på basis av 
andelslagets bokslut. Förslaget innebär att 
definitionen av det utdelningsbara överskot-
tet indelas i tre paragrafer, vilket underlättar 
tillämpningen av lagen. Grundandelslaget 
behöver i allmänhet tillämpa endast den hu-
vudregel som framgår av 3 §. De tilläggsbe-
gränsningar i fråga om kapitallån och  snabb 
återbetalning av insatser samt i fråga om mo-
derandelslag som framgår av 4 och 5 § 
kommer i praktiken att tillämpas endast i 
större andelslag. För aktiebolag finns en mot 
förslaget svarande definition av utdelnings-
bara vinstmedel i ABL 12 kap. 2 §. 
)����	� �� �	����
��� ��� !�����		� Enligt 

förslaget får andelsstämman besluta om ut-
delning av överskott endast i den utsträck-
ning som styrelsen har föreslagit eller god-
känt, om det inte bestäms i stadgarna om 
skyldighet att dela ut överskott (6 §). I den 
gällande lagen finns ingen motsvarande be-
gränsning. Lagligheten av en överskottsut-
delning påverkas också av omständigheter 
som inte framgår av ett i och för sig korrekt 
upprättat bokslut. Det kan efter räkenskaps-
perioden visa sig att andelslagets verksamhet 
varit så förlustbringande eller att andelslagets 
likviditet och övriga finansieringsmöjligheter 
har försämrats så mycket att det med tanke 
på de i lagen om andelslag ingående allmän-
na principerna gällande olaglig medelsutdel-
ning samt i enlighet med insolvenslagstift-
ningen är nödvändigt att avhålla sig från ut-
delning av eventuella överskott. I allmänhet 
är det bäst att inom styrelsen, utan skadlig of-
fentlighet, bedöma vilken form av utdelning 
som i situationer av det ovan beskrivna slaget 
är lämpligast från andelslagets synpunkt. Om 
andelsstämman är oense med styrelsen kan 
den givetvis alltid driva genom sin vilja ge-
nom att välja en ny styrelse. Bestämmelsen 
innebär således inte att slutlig beslutanderätt 
delegeras till styrelsen. Motsvarande be-
stämmelse för aktiebolag finns i ABL 12 kap. 
4 § 1 mom. 
#!� ��� �	� �
����
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���	�����
���	����
��� I syfte att säkerställa 
att andelskapitalet blir inbetalt och bibehålls 
föreslås också bestämmelser om förbud mot 
finansiering av andelslagets egna andelar 
(7 §) och om följderna av olaglig medelsut-
delning (8 §). I den gällande lagen finns inget 
motsvarande finansieringsförbud, vars syfte 
är att säkerställa att andelslaget får in det be-
lopp som har betalts för insatserna. Förbudet 
har också som syfte att förhindra återbetal-
ning av andelslagets medel i strid med de 
allmänna principerna i lagen om andelslag. 
Det föreslagna finansieringsförbudet skiljer 
sig på så sätt från vad som i ABL 12 kap. 7 § 
3 mom. föreskrivs om förbud mot finansie-
ring av aktiebolagets egna aktier, att det före-
slagna förbudet gäller endast finansiering av 
den insats som betalas till andelslaget för an-
delar samt finansiering av det teckningspris 
som betalas för aktier i andelslagets koncern-
bolag. Orsaken till den föreslagna, från ABL 
avvikande regleringen är att ett mera omfat-
tande schematiskt förbud inte är nödvändigt 
för att förverkliga syftet med regleringen. 

De föreslagna bestämmelserna om olaglig 
medelsutdelning motsvarar med små undan-
tag gällande 38 och 39 §. Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 
12 kap. 5 §. 
#����
��� ��	��������. I kapitlet före-

slås också bestämmelser om reservfond, 
överkursfond och uppskrivningsfond (9—
12 §). I fråga om skyldigheten att avsätta en 
reservfond avviker förslaget från gällande 33 
och 24 § på så sätt att det lagstadgade mini-
mikravet 15 000 mk  ändras till 2 500 euro 
(ca 14 864 mark). Enligt 4 § i den föreslagna 
verkställighetslagen behöver ett under den 
gamla lagens giltighetstid bildat andelslags 
stadgebestämmelser om en i mark fastställd 
reservfond inte ändras så att fonden anges i 
euro. 

Förslaget skiljer sig från ABL, i vilken det 
inte föreskrivs om någon motsvarande fonde-
ringsskyldighet. Fonderingsskyldigheten är 
ursprungligen avsedd att motsvara aktiebola-
gens krav på aktiekapitalet. I praktiken kan 
andelslagen emellertid arrangera sitt resultat 
så att i allmänhet endast andelslag med ett 
stort antal medlemmar eller en omfattande 
verksamhet avsätter medel till sin reservfond 
enligt bestämmelserna i ABL. 

Förslaget skiljer sig när det gäller nedsätt-
ning av reservfonden på så sätt från gällande 
37 § 3 mom. att i lagen föreslås uttryckliga 
bestämmelser om användning av reservfon-
den också för annat än täckande av förlust. 
Enligt förslaget kan fonden nedsättas också 
för utdelning av medel till medlemmarna, för 
minskning av medlemmarnas betalnings-
skyldighet samt för överföring av medel till 
en fond som är jämställbar med utdelnings-
bart överskott. Enligt förslaget är borgenärs-
skyddsförfarandet primärt i förhållande till 
verkställigheten av nya nedsättningsmetoder. 
De krav som ställs på nedsättningen skall en-
ligt förslaget tillämpas också på en fond som 
jämställs med en sådan reservfond som avses 
i 6 kap. 2 § 3 mom. Syftet med förslaget är 
att tillåta att reservfonden nedsätts i enlighet 
med andelslagets behov på så sätt att ned-
sättningen av fonden inte äventyrar borgenä-
rernas ställning.  

De föreslagna bestämmelserna om upp-
skrivningsfonden motsvarar gällande 79 b § 
1 mom.  

För aktiebolag gällande motsvarande be-
stämmelser om nedsättning av reservfonden 
och uppskrivningsfonden finns i ABL 
12 kap. 3 och 3 b §. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås bestämmelser om en överkursfond. En-
ligt förslaget skall i överkursfonden avsättas 
bl.a. den del av det för insatserna betalda be-
loppet som inte kan återbetalas och som inte 
skall användas för täckande av fastställd för-
lust. I överkursfonden kan också avsättas 
t.ex. anslutningsavgifter som har uppburits i 
samband med medlemsantagning eller utgi-
vande av andelar. På nedsättning av över-
kursfonden tillämpas samma bestämmelser 
som på reservfonden. Syftet med förslaget är 
att förenhetliga regleringen i förhållande till 
de för aktiebolag gällande bestämmelserna 
om överkursfond i ABL 12 kap. 3 a §.  
'����� ��
�������� %���!�	� ���� ')�� Om 

gåvor föreslås inte motsvarande specialbe-
stämmelser som i ABL 12 kap. 6 §. Enligt 
förslaget skall på gåvor av andelslagets me-
del tillämpas de av lagen om andelslag fram-
gående allmänna principerna samt eventuella 
stadgebestämmelser. Med en gåva avses en-
dast sådana vederlagsfria överlåtelser av me-
del som inte ens indirekt främjar andelslagets 
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verksamhet. Verksamheten kan indirekt 
främjas t.ex. av sedvanliga reklamgåvor och 
av understödsannonser. Det är också tillåtet 
att finansiera ledningens och de anställdas 
arbetsförhållanden, fritidssysselsättningar 
och andra sociala behov i den mån detta 
främjar andelslagets syfte. Beslut om denna 
typ av medelsanvändning fattas av andelsla-
gets styrelse och verkställande direktör inom 
ramen för sin befogenhet. Av lagens allmän-
na principer följer att gåvor som inte främjar 
andelslagets verksamhet, med tanke på bor-
genärsskyddet kan ges endast inom ramen för 
det utdelningsbara överskottet. Dessutom 
skall när det gäller gåvor beaktas andelsla-
gets syfte, jämlikheten mellan medlemmarna 
och förbudet mot givande av otillbörlig för-
del. För den från ABL avvikande regleringen 
anförs närmare motivering i den allmänna 
motiveringens punkt 3.2.9. 

Om beviljande av lån och säkerheter till 
den närmaste kretsen föreslås inga särskilda, 
mot ABL 12 kap. 7 § svarande begränsning-
ar. I ett andelslag skall således när det gället 
beviljande och realisering av sådana lån och 
säkerheter tillämpas endast lagens allmänna 
principer. Av dessa kan på beviljande av lån 
tillämpas närmast de som gäller andelslagets 
syfte, begränsning av medelsutdelning, med-
lemmarnas jämlikhet och förbudet mot gi-
vande av otillbörlig fördel. I andelslagets 
stadgar kan givetvis bestämmas om mera de-
taljerade begränsningar. Bedömningen av lån 
och säkerheter till den närmaste kretsen ingår 
i enlighet med god revisionssed i gransk-
ningen av andelslagets förvaltning, som utgör 
en del av den lagstadgade revisionen. 

 
'�������� ��	���������

1 §. >
���	�����		��		�������	������� I denna 
paragraf  föreslås bestämmelser om tillåtna 
sätt att dela ut medel. Den föreslagna para-
grafens ����� skiljer sig på så sätt från gäl-
lande lag att alla tillåtna sätt för utdelning av 
medel räknas upp i samma paragraf. Änd-
ringen föreslås i syfte att förtydliga regler-
ingen. Förslaget motsvarar de bestämmelser 
som tillämpas på aktiebolag (ABL 12 kap. 
1 § 1 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får andelslagets medel inte delas ut förrän 

andelslaget har registrerats. Någon motsva-
rande begränsning finns inte i den gällande 
lagen. Ändringen föreslås i syfte att förtydli-
ga de rättsliga förhållandena för den händelse 
att andelslaget inte registreras. Begränsning-
en innebär ingen betydande olägenhet för an-
delslagets verksamhet, av den anledningen 
att andelslaget kan anmälas för registrering 
omedelbart efter att det har bildats. I prakti-
ken tar registreringen ungefär en månad i an-
språk efter det att anmälan har gjorts. Mot-
svarande begränsning för aktiebolag före-
skrivs i ABL 12 kap. 1 § 3 mom. 
 
3�����		�����	����
��������	�

2 §. 7�		� 	
��� !�����		� ��� ���������� �!��
�	����
������!�����		�	� I denna paragraf fö-
reskrivs om rätt till överskott och om grun-
derna för utdelning av överskottet. Enligt den 
föreslagna paragrafens ����� får överskott 
delas ut till medlemmarna endast om så be-
stäms i stadgarna. I momentet föreslås också 
en presumtionsbestämmelse om grunden för 
utdelning av överskott i det fall att stadgarna 
tillåter utdelning av överskott men inte anger 
grunden för utdelningen. Enligt förslaget 
skall utdelningen i så fall verkställas enligt 
den omfattning i vilken medlemmarna har 
använt sig av andelslagets tjänster. 

Mot förslaget svarande bestämmelser finns 
i gällande 35 § 1 och 2 mom.  

I föreslagna ����� nämns exempel på vad 
som i stadgarna kan bestämmas om grunden 
för utdelning av överskott. I den gällande la-
gen finns ingen motsvarande exempelför-
teckning. Syftet med förslaget är att underlät-
ta upprättandet av andelslagets stadgar. 

I stadgarna kan föreskrivas också om andra 
fördelningsgrunder och om tillämpningsord-
ningen för dessa. I stadgarna kan t.ex. be-
stämmas att överskott skall fördelas i förhål-
lande till medlemmarnas användning av an-
delslagets och dess dottersammanslutningars 
tjänster. I stadgarna kan också bestämmas 
om den rätt till en viss andel av överskottet 
som en andel eller en därav betald insats ger. 
En sådan på förhand fastställd avkastning 
kan vara t.ex. en fast årlig ränta eller till en 
referensränta bunden rörlig ränta. 

Om det i andelslagets stadgar i enlighet 
med 10 kap. 3 § bestäms att återbetalningen 
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av insatser skall skjutas upp, kan det vara 
skäl att i stadgarna mera detaljerat än enligt 
nuvarande praxis bestämma också om förut-
sättningarna för utdelning av överskott eller 
återbetalning. I ett sådant andelslag kan det 
finnas behov att bestämma t.ex. om den pre-
ferensränta som skall betalas på en uppskju-
ten återbetalning av en insats samt att en före 
detta medlem kan kräva snabbare återbetal-
ning av insatsen på grund av att räntebetal-
ningen har fördröjts. 

I samband med de införandet av de före-
slagna nya finansieringsmetoderna är det i 
allmänhet skäl att överväga också en nog-
grannare reglering av grunderna för utdel-
ning av överskott, i syfte att begränsa even-
tuella framtida konfliktsituationer och trygga 
värdet av de placeringar som görs i andelsla-
get. Om det i stadgarna har föreskrivits en-
dast om olika grunder för utdelning av över-
skott, t.ex. utnyttjande av tjänster och ränta 
på andelskapitalet, kan en ändring av en 
längre tids utdelningspraxis i något väsentligt 
avseende visa sig vara problematisk med 
tanke på andelslagets syfte samt med tanke 
på jämlikhetsprincipen och förbudet mot gi-
vande av otillbörlig fördel.  

3 §. ?	����
��� ��	� !�����		� I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om den huvud-
regel som skall tillämpas vid uträkningen av 
utdelningsbart överskott. Om andelslaget till-
lämpar snabb återbetalning av insatserna (10 
kap. 4 §) eller om räntan på ett sådant kapi-
tallån som avses i 13 kap. inte har bokförts 
som en kostnad som hänför sig till den avslu-
tade räkenskapsperioden, skall på uträkning-
en av det utdelningsbara överskottet tilläm-
pas också bestämmelserna i 4 §. Om andels-
laget är ett moderandelslag skall på uträk-
ningen av det utdelningsbara överskottet 
dessutom tillämpas vad som i 5 § föreskrivs 
om utdelningsbart överskott i moderandels-
laget. Vid utdelningen av överskott skall vi-
dare beaktas vad som i 4 § 3 mom. föreskrivs 
om interimistiskt förbud mot utdelning av 
överskott. 

Den föreslagna huvudregeln för uträkning 
av utdelningsbart överskott skiljer sig på så 
sätt från gällande 35 § 3 mom. att från det 
utdelningsbara överskottet skall dras av ock-
så de i balansräkningen aktiverade utgifterna 
i samband med att andelslaget bildas, forsk-

ningsutgifter samt andra utvecklingsutgifter 
än sådana som avses i 5 kap. 8 § bokförings-
lagen. Syftet med ändringen är att förtydliga 
definitionen av begreppet utdelningsbart 
överskott och att förenhetliga definitionen 
med den som gäller för ett aktiebolags utdel-
ningsbara vinstmedel (ABL 12 kap. 2 § 
1 mom.). 

4 §. >
������ �������
����� �!���	����
���(
 ��	�!�����		�� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om tilläggsbegränsningar för ut-
delningsbart överskott. Enligt hänvisningen i 
den föreslagna paragrafens ������������	�� 
skall vid uträkningen av utdelningsbart över-
skott dras av det sammanlagda beloppet av 
sådan återbetalning av insatser som avses i 
10 kap. 4 §. Av den föreslagna tilläggs-
begränsningen följer att snabb återbetalning 
av insatser inte från borgenärernas synpunkt 
påverkar beständigheten av andelslagets eget 
kapital. Avsaknaden av en sådan begränsning 
kan leda till att det från borgenärernas syn-
punkt uppkommer oklarhet om hur mycket 
andelskapital i förhållande till sina skulder 
som andelslaget i sista hand har. I ABL finns 
inga bestämmelser om en motsvarande be-
gränsning för aktiebolag, vilket beror på att 
regleringen av det egna kapitalets beständig-
het är annorlunda uppbyggd. 

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall vid 
uträkning av det utdelningsbara överskottet 
dras av också det sammanlagda beloppet av 
räntan på andelskapitalet eller annan gottgö-
relse som skall betalas och som inte redan 
har kostnadsförts i det bokslut på vilket det 
utdelningsbara överskottet räknas ut. Från det 
utdelningsbara överskottet skall således alltid 
dras av räntan på kapitallån eller annan gott-
görelse skall betalas. 

I allmänhet skall räntorna på kapitallån 
bokföras som kostnader under den räken-
skapsperiod som de hänför sig till och för 
vilken det bokslut har fastställts på vilket det 
utdelningsbara överskottet räknas ut. Detta 
innebär att kostnadsföringen alltid påverkar 
räkenskapsperiodens överskott och det över-
skott som balansräkningen utvisar. Villkoren 
för kapitallån kan emellertid vara sådana att 
räntan eller en del av den kostnadsförs på föl-
jande räkenskapsperiod, under vilken bokslu-
tet fastställs och räntan betalas. 

Å andra sidan kommer den överskottsut-
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delning som lånevillkoren tillåter att begrän-
sa betalningen av ränta eller gottgörelse på 
kapitallån oberoende av när räntan bokförs 
som en kostnad. Utdelningen av medel mins-
kar alltid det utdelningsbara överskott som 
kan användas för betalning av ränta på kapi-
tallån eller för utdelning av överskott. 

Exempel: Ett andelslag vars räkenskapspe-
riod är ett kalenderår upptog 1.5.2001 ett ka-
pitallån vars ränteperiod är 1.5 — 30.4. Som 
kostnad för räkenskapsperioden 2001 kan 
inom de gränser som bokföringslagen före-
skriver bokföras räntan för tiden 1.5 — 
31.12.2001 medan räntan för tiden 1.1 — 
30.4.2002 bokförs som kostnad för räken-
skapsperioden 2002. Vid den ordinarie an-
delsstämman i april 2002 fastställs resultat-
räkningen för 2001 samt fattas beslut om ut-
delning av överskottet, med beaktande också 
av den kapitallåneränta som skall kostnadsfö-
ras på räkenskapsperioden 2002 och som be-
talas på grundval av det bokslut som fast-
ställs för räkenskapsperioden 2001. 

En mot förslaget svarande bestämmelse in-
går i ABL 5 kap. 1 § och 12 kap. 2 § 2 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs att det överskott som tillkommer en 
medlem kan innehållas som betalning för in-
satsen. Förslaget skiljer sig från gällande 
36 § på så sätt att det enligt förslaget kan fö-
reskrivas i stadgarna att överskott inte skall 
innehållas för betalning av insatsen. Syftet 
med den ovillkorliga innehållningsskyldighet 
som föreskrivs i den gällande lagen är att sä-
kerställa betalningen av insatserna. Särskilt 
ett andelslag som uteslutande riktar sig till 
medlemmarna kan organisera sin verksamhet 
så att det inte uppkommer något utdelnings-
bart överskott. Å andra sidan kan en ovillkor-
lig innehållningsrätt för en lång tid hindra ut-
betalning av avkastning på det sysselsatta 
kapitalet. Så är fallet framförallt i sådana 
producentandelslag som har en hög insats 
och där medlemmarnas skyldighet att ta an-
delar kan variera från ett år till ett annat. 

I den föreslagna paragrafens ����� finns 
en hänvisning till bestämmelsen om förbud 
mot utdelning av överskott som grundar sig 
på sådan nedsättning av antalet insatser, 
tilläggsinsatser och placeringsandelar eller av 
det för dem betalda beloppet eller av reserv-
fonden eller överkursfonden, som har gjorts 

för att täcka förlust (detta kapitels 10 och 
11 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 3 § och 12 kap. 
1 §). Vad gäller insatsen finns en mot försla-
get svarande begränsning i gällande 65 §, vad 
gäller reservfonden i gällande 37 § 3 mom. 
och vad gäller placeringsandelskapital i 
188 § 3 mom. 

5 §. ��������������	�� �	����
��� ����
!�����		� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om en på koncernbalansräkningen ba-
serad tilläggsbegränsning vad gäller moder-
andelslagets utdelningsbara överskott. I den 
gällande lagen finns ingen motsvarande be-
stämmelse. Syftet med förslaget är att fören-
hetliga förutsättningarna för utdelning av 
överskott i andelslag som har en avvikande 
företagsstruktur samt i koncerner vilkas mo-
derföretag är ett andelslag eller ett aktiebo-
lag. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� anses som ett moderandelslags utdel-
ningsbara överskott det mindre av de belopp 
som har räknats ut på basis av balansräk-
ningen och koncernbalansräkningen. Be-
stämmelser om skyldigheten att upprätta 
koncernbokslut ingår i föreslagna 6 kap. 8 § 
och i bokföringslagen. 

Bestämmelser som motsvarar de föreslagna 
om moderföretag i aktiebolagsform ingår i 
ABL 12 kap. 2 § 3 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om uträkning av det utdelningsbara 
överskottet enligt koncernbalansräkningen. 
Uträkningsschemat överensstämmer med hu-
vudregeln i 3 §. Enligt den föreslagna 
������	�� skall vid uträkning av det på kon-
cernbokslutet baserade överskottet beaktas 
också de vinstutdelningsbegränsningar som 
baserar sig på täckningen av dottersamman-
slutningars förlust. Enligt den föreslagna 
������	�� minskas det av koncernbalansräk-
ningen framgående utdelningsbara överskot-
tet av de i moderandelslagets koncernbokslut 
under eget kapital upptagna frivilliga reser-
veringarna och avskrivningsdifferensen. En-
ligt den i bokföringslagen ingående undan-
tagsregeln kan de frivilliga reserveringarna 
och avskrivningsdifferensen tas upp i kon-
cernbalansräkningen under eget kapital, efter 
att den kalkylerade skatteskulden har dragits 
av. 

Bestämmelser som motsvarar det föreslag-
na momentet ingår i ABL 12 kap. 2 § 3 mom. 
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6 §. )����	����	����
������!�����		� I pa-
ragrafen föreslås bestämmelser om beslut 
som gäller utdelning av överskott. Enligt den 
föreslagna paragrafens �� ��� är det alltid 
andelsstämman som beslutar om utdelning av 
överskott. I den gällande lagen finns ingen 
motsvarande uttrycklig bestämmelse. Å and-
ra sidan skall den ordinarie andelsstämman 
enligt gällande 58 § 1 mom. 3 punkten beslu-
ta om utdelning av överskott, om detta enligt 
stadgarna är möjligt. Förslaget innebär i 
praktiken ingen förändring i rättsläget. Mot-
svarande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 12 kap. 4 § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får andelsstämman besluta om utdelning av 
större belopp än styrelsen föreslagit eller 
godkänt endast om stämman enligt stadgarna 
är skyldig att göra det. I den gällande lagen 
föreskrivs inte om någon motsvarande be-
gränsning. Syftet med ändringen är att fören-
hetliga regleringen av utdelningsförutsätt-
ningarna med vad som föreskrivs i ABL 
12 kap. 4 § 1 mom. Förslaget motiveras när-
mare i början av detta kapitels detaljmotiver-
ing. 
 
#!� ����	��		��
����
����������������.�
	
����������������������
�����������

7 §. #!� ����	��		� �
����
�������������(
���.� 	
�����������������������
����������� I 
denna paragraf föreskrivs om förbud mot fi-
nansiering av egna andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar samt om förbud mot 
finansiering av till samma koncern hörande 
sammanslutningars andelar och aktier. Enligt 
den föreslagna paragrafens �� ��� får an-
delslaget inte bevilja penninglån eller ge ut 
andra medel i syfte att mottagaren eller nå-
gon som hör till dennes närmaste krets med 
medlen betalar det belopp som skall betalas 
för andelar, tilläggsandelar eller placerings-
andelar i andelslaget eller i någon annan 
sammanslutning inom samma koncern eller 
aktiers teckningspris. Begränsningen gäller 
också ställande av säkerhet för en sådan för-
pliktelse. Med avvikelse från vad som i ABL 
12 kap. 7 § 3 och 6 mom. förskrivs om aktie-
bolags finansiering av egna aktier gäller den 
föreslagna begränsningen inte finansiering av 
vidareöverlåtelser av tidigare utgivna och be-

talda andelar och aktier. Den från ABL avvi-
kande regleringen motiveras i början av de-
taljmotiveringen till detta kapitel. 

Enligt undantagsbestämmelsen i den före-
slagna paragrafens �� ��� får andelslaget 
dock finansiera betalning av sina egna ande-
lar med sådant lån eller sådan säkerhet som 
avses i 8 § personalfondslagen (814/1989), 
inom ramen för det utdelningsbara överskot-
tet. Motsvarande undantag för aktiebolag fö-
reskrivs i ABL 12 kap. 7 § 5 mom. 

8 §. <����
�� �	����
��� ��� ������ I denna 
paragraf föreskrivs om följderna av olaglig 
utdelning av medel. Förslaget skiljer sig på 
så sätt från gällande 39 § att återbetalnings-
skyldigheten inte gäller en medlem som varit 
i grundad god tro. Dessutom skall på olagligt 
utdelade medel enligt förslaget betalas sådan 
avkastningsränta som avses i räntelagen, me-
dan räntan i den gällande lagen fastställs till 
sex procent på det belopp som återbetalas. 

Enligt förslaget utvidgas de för en olaglig 
utdelning ansvarigas krets så att utöver an-
delslagets medlemmar och ledning också de 
revisorer om har medverkat till den olagliga 
utdelningen kan bli ansvariga för den skada 
som andelslaget åsamkas genom det belopp 
som inte återbetalas. 

Syftet med ändringen är att förenhetliga de 
om olaglig utdelning gällande bestämmelser-
na med motsvarande bestämmelser för aktie-
bolag i ABL 12 kap. 5 §. 

 
7��������.�!��������������������
��
���(
����

9 §. 7����������������		�
��������
���	� 
I denna paragraf föreskrivs om andelslagets 
reservfond och om skyldigheten att avsätta 
medel till den. Enligt den föreslagna paragra-
fens ����� skall varje andelslag ha en re-
servfond. Förslaget skiljer sig på så sätt från 
gällande 33 § 1 mom. och 34 § att fondens 
minimibelopp har ändrats från 15 000 mark 
till 2 500 euro (ca 14 866,75 mark). I över-
ensstämmelse med den gällande lagen före-
slås dessutom att till fonden också efter att 
minimibeloppet 2 500 euro har uppnåtts skall 
göras avsättningar till fonden tills den uppgår 
till 1 % av andelslagets balansomslutning. 
Motiveringen till att fonderingskravet skall 
bibehållas på den nuvarande nivån finns i 
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allmänna motiveringen, punkt 6.3. 
Enligt den föreslagna �� ����	�� kan an-

delsstämman dessutom besluta att till fonden 
skall överföras ett visst belopp av överskot-
tet. I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande uttrycklig bestämmelse. Enligt gällan-
de 35 § tillkommer överskott emellertid an-
delslaget, om inte annat föreskrivs i stadgar-
na. Ändringen föreslås i syfte att förtydliga 
regleringen. Motsvarande bestämmelse för 
aktiebolag finns i ABL 12 kap. 3 § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas om en större re-
servfond och om större årlig avsättning till 
fonden. Förslaget motsvarar gällande 33 § 
2 mom. och andelslagspraxis. 

10 §. 9����		�
������������������ I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om nedsätt-
ning av reservfonden. Enligt förslaget kan re-
servfonden användas för täckande av förlust 
som utvisas av den fastställda balansräkning-
en, för återbetalning av medel till medlem-
marna och för överföring av medel till en ut-
delningsbar fond samt för ökning av placer-
ingsandelskapitalet. För nedsättning av re-
servfonden behövs enligt förslaget i allmän-
het registermyndighetens tillstånd, ifall fon-
den sänks i något annat syfte än för att täcka 
förlust. I paragrafen föreslås också en be-
stämmelse om det tillståndsförfarande för 
vilket i tillämpliga delar gäller bestämmel-
serna om verkställighetstillstånd för fusion 
och delning. Om reservfonden nedsätts för 
att täcka en förlust, får andelslaget inte dela 
ut överskott förrän ett år har förflutit från ut-
gången av den räkenskapsperiod under vilket 
beslutet om nedsättning av fonden fattades. 

I den gällande lagen regleras uttryckligen 
endast sänkning av reservfonden för att täcka 
förlust och användning av fonden för upp-
skrivning av placeringsandelskapitalet (37 § 
3 mom. och 186 § 1 mom.). Enligt den gäl-
lande lagen är ett utdelningsförbud i kraft i 
tre år. Den begränsning som avser täckning 
av förlust föreslås bli förkortad för att andels-
laget lättare skall kunna skaffa tilläggsfinan-
siering i eget kapital. Den förkortade be-
gränsningen stämmer överens med det före-
slagna borgenärsskyddssystemet. Syftet med 
den utvidgade användningsbegränsningen för 
reservfonden är också att förenhetliga de för 
andelslag gällande bestämmelserna med de 

för aktiebolag gällande bestämmelserna i 
ABL 12 kap. 3 §. 

11 §. 3����������. I denna paragraf före-
slås bestämmelser om överkursfonden. I den 
gällande lagen finns inga motsvarande be-
stämmelser. Avsikten med den föreslagna 
ändringen är att förtydliga bokföringen av in-
satser samt att förenhetliga regleringen med 
de för aktiebolag gällande bestämmelserna i 
ABL 12 kap. 3 a §. Förslaget skiljer sig i det 
avseendet från ABL att avsättningen till 
överkursfonden av en anslutningsavgift som 
motsvarar en eventuell överkurs för aktierna, 
är beroende av de för anslutningsavgiften 
gällande villkor som behandlas nedan i sam-
band med 9 kap. 4 §. Beroende av villkoren 
för en sådan avgift är på motsvarande sätt av-
sättningen till överkursfonden av belopp som 
eventuellt har betalts för den på optionsrätter 
och konvertibla skuldebrev baserade rätten 
till en placeringsandel.  

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om sådana poster som alltid skall av-
sättas till överkursfonden. Enligt den före-
slagna �� ����	�� skall till fonden avsättas 
den del av det till andelslaget betalda belop-
pet av insatsen som inte återbetalas, används 
för täckande av fastställd förlust eller avsätts 
till en fond som används enligt andelslagets 
beslut. Om t.ex. till en före detta medlem 
med beaktande av andelslagets ekonomiska 
ställning återbetalas 50 euro av den insats på 
100 euro som denne betalat, skall till över-
kursfonden samtidigt överföras 50 euro av 
andelskapitalet. Det sistnämnda beloppet kan 
inte återbetalas till den före detta medlem-
men. Enligt förslaget skall samma regler till-
lämpas på tilläggsinsatser och placeringsin-
satser. Motsvarande bestämmelse för aktie-
bolag finns i ABL 12 kap. 3 a § 1 mom. 
4 punkten. 

Enligt den föreslagna �� ����	�� skall till 
överkursfonden avsättas försäljningsvinst 
som har erhållits genom försäljning av egna 
placeringsandelar och av placeringsandelar i 
moderandelslaget. Motsvarande bestämmelse 
för aktiebolag finns i ABL 12 kap. 3 a § 
1 mom. 5 punkten. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan till överkursfonden dessutom avsättas 
anslutningsavgiften och andra i 6 kap. 2 § 
3 mom. avsedda poster, vars villkor motsva-
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rar denna paragrafs bestämmelser om över-
kursfond. Förutsättningarna för avsättning av 
anslutningsavgifter till överkursfonden är så-
ledes beroende av villkoren för denna avgift. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på nedsättning av överkursfonden till-
lämpas det som i 10 § bestäms om nedsätt-
ning av reservfonden. Motsvarande bestäm-
melser för aktiebolag finns i ABL 12 kap. 
3 a §. 

12 §. ?�����
��
������. I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om uppskrivningsfon-
den. Allmänna bestämmelser om avsättning 
till och nedsättning av uppskrivningsfonden 
finns i bokföringslagen. I lagen om andelslag 
finns bestämmelser endast om bokföring av 
fonden under eget kapital samt om använd-
ningen av fonden och om den inverkan som 
återkallande av nedskrivningar har på andels-
lagets eget kapital. Förslaget motsvarar gäl-
lande 79 b § 1 mom. och 186 § 1 mom. Mot-
svarande specialbestämmelser om aktiebo-
lags uppskrivningsfond finns i ABL 12 kap. 
3 b §. 

 
9 kap. (�����
8��������
8���������������

��������5�����������
 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
andelar, insatser, andelskapital och anslut-
ningsavgifter. Bestämmelserna gäller med-
lemmarnas skyldighet och rätt att ta andelar, 
de anslutningsavgifter som en som anslutar 
sig till andelslaget eller medlem som tar flera 
andelar skall betala till andelslaget, betal-
ning, uppbörd och kvittning av insatser och 
anslutningsavgifter, utfärdande av andels-
brev, sammanslagning och delning av ande-
lar samt höjning av insatsen mot avgift och 
genom fondförhöjning, utgivande av nya an-
delar genom fondförhöjning samt ändring av 
skyldigheten att ta andelar. 

Den föreslagna regleringen skiljer sig från 
den gällande lagen närmast på så sätt att i la-
gen föreslås särskilda bestämmelser om fri-
villiga andelar, om betalning av insatser med 
apportegendom, om uppbörd och kvittning 
av insatser, om utfärdande av andelsbrev 
samt om fondförhöjning och blandförhöjning 
av insatsen och om ändring av skyldigheten 
att ta andelar. Syftet med ändringarna är att 
förtydliga bestämmelserna om andelar och 

betalningen av dem samt att utöka andelsla-
gets möjligheter att öka det egna kapitalet. 

Den föreslagna regleringen skiljer sig från 
bestämmelserna i ABL huvudsakligen i det 
avseendet att utgivandet av andelar, som är 
en förutsättning för medlemskap, baserar sig 
på lagen medan i stadgarna kan tas in be-
stämmelser om styrelsens rätt att ge ut nya 
frivilliga andelar, samt i det avseendet att an-
delarna och andelskapitalet inte registreras. 
Från ABL skiljer sig också förslaget enligt 
vilket mot aktiebrev svarande andelsbrev kan 
användas endast om så bestäms i stadgarna. 

Bevarandet av den från ABL avvikande re-
gleringen baserar sig på den gällande lagen 
om andelslag samt på andelslagspraxis, som 
inte har varit förenad med några väsentliga 
olägenheter. Det är typiskt för ett andelslag 
att dess medlemsantal och antal andelar samt 
andelskapitalets belopp, till åtskillnad från 
vad som är fallet med aktiebolag,  inte är be-
stämda på förhand (1 kap. 2 §). Den omstän-
digheten att andelskapitalets belopp inte är på 
förhand bestämt innebär att det kan ökas och 
minskas under verksamhetens gång på ett 
flexiblare sätt än när det är fråga om aktiebo-
lag.  

Varken registreringen av andelslaget eller 
medlemsrättigheterna är bundna till betal-
ningen av insatsen. Det förekommer allmänt 
att insatserna betalas först en längre tid efter 
att andelslaget bildats eller medlemskapet 
börjat. På grund av att det minimikapitalkrav 
som gäller för aktiebolag skall aktiekapitalet 
vara inbetalt före registreringen och en förut-
sättning för att medlemsrättigheterna skall in-
träda är att ett mot antalet aktier svarande ak-
tiekapital har registrerats. 

Utgångspunkten för att verksamhet skall 
kunna bedrivas i andelslagsform är att med-
lemmarna deltar i sammanslutningens verk-
samhet. Därför gäller i lagen om andelslag i 
regel begränsningar för överlåtelse av med-
lemskap och andelar. Ett aktiebolag bildas i 
första hand för att ge vinst på det sysselsatta  
kapitalet och aktiernas omsättningsbarhet an-
ses vara ett viktigt kännetecken på denna bo-
lagsform. 

Också bestämmelserna om återbetalning av 
andelskapital skiljer sig från bestämmelserna 
om nedsättning av aktiekapital i det avseen-
det att initiativet till en nedsättning i allmän-
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het kommer från en avgående medlem och i 
det avseendet att andelslaget också utan bor-
genärernas samtycke kan betala tillbaka in-
satser efter en viss tid. För aktiebolag är det i 
allmänhet bolagsstämman som beslutar om 
nedsättning av aktiekapitalet och om förvärv 
av egna aktier. Verkställighet av ett beslut 
om nedsättning av aktiekapitalet förutsätter 
borgenärernas samtycke i det fall att bolagets 
bundna egna kapital minskar. 

På grund av de särdrag som är förenade 
med ovan nämnda förändringar av kapitalet 
och överlåtelse av ägarrättigheter är det fort-
farande motiverat att i lagen om andelslag ta 
in sådana bestämmelser om medlemskapets 
början och upphörande, om betalning av in-
satser samt om andelskapitalet, som avviker 
från vad som i ABL 2 och 4 kap. föreskrivs 
om emission, betalning, registrering och 
överlåtelse av aktier. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller enligt 
hänvisningarna i 11 och 12 kap. också 
tilläggsandelar och placeringsandelar, om 
inte annat föreskrivs i de nämnda kapitlen. 

 
'������� ��	���������

1 §. '������� I denna paragraf fastställs hu-
vudreglerna om andelar samt om skyldighe-
ten att ta andelar. Enligt den föreslagna para-
grafens ����� skall varje medlen ta en an-
del och till andelslaget betala en i stadgarna 
föreskriven insats. Motsvarande bestämmelse 
finns i gällande 4—6 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
ger alla andelar lika rättigheter i andelslaget 
om inte något annat föreskrivs i denna lag el-
ler i stadgarna. Direkt med stöd av lag skiljer 
sig andelarna från varandra för det första i 
det avseendet att varje medlem, oberoende av 
hur andelarna är fördelade mellan medlem-
marna, i allmänhet har en röst vid andels-
stämman. En annan utgångspunkt är den att i 
enlighet med stadgarna tillåten överskottsut-
delning sker i förhållande till utnyttjandet av 
de tjänster som andelslaget erbjuder samt att 
behållningen i ett andelslag som upplöses 
skall skiftas enligt det antal personer mellan 
vilka fördelningen sker, om inte i stadgarna 
föreskrivs något annat. I stadgarna kan intas 
t.ex. sådana bestämmelser om olika slag av 
andelar, att medlemskapets längd påverkar de 

ekonomiska rättigheter som andelarna med-
för. Vidare kan i stadgarna föreskrivas om 
medlemmarnas olika röstetal, t.ex. på basis 
av medlemsrättigheternas antal eller det be-
lopp som har betalts till andelslaget för insat-
serna. 

I den gällande lagen finns ingen mot för-
slaget svarande uttrycklig bestämmelse. En 
mot förslaget svarande princip kan emellertid 
härledas från den också i andelslag tillämpa-
de jämlikhetsprincipen och från förbudet mot 
givande av otillbörlig fördel, dvs. från gäl-
lande 66 och 81 § (förslagets 4 kap. 19 § och 
5 kap. 11 §). I ABL ingår ett mot den sist-
nämnda bestämmelsen svarande uttryck för 
jämlikheten mellan aktieägarna och dessutom 
föreskrivs i ABL 3 kap. 1 § uttryckligen, lik-
som i förslaget, att alla aktier medför lika rätt 
i bolaget, om inte något annat bestäms i bo-
lagsordningen.  

Den i detta moment fastställda jämlikhets-
principen och de allmänna bestämmelser som 
föreslås i 4 kap. 19 § och 5 kap. 11 § innebär 
inte att alla medlemmar har samma ställning 
i andelslaget. Den föreslagna bestämmelsen 
innebär i första hand att medlemmarna anses 
ha kommit överens om att varje andel medför 
lika rätt i andelslaget, om inte något annat fö-
reskrivs i lagen eller i stadgarna. Syftet med 
de nämnda allmänna bestämmelserna är att 
säkerställa att en medlems ställning i förhål-
lande till de övriga medlemmarna inte utan 
medlemmens medverkan försvagas genom 
andelsstämmans beslut, jämfört med vad som 
föreskrivs om medlemmens ställning i lagen 
och stadgarna. Med beslut som påverkar en 
medlems ställning avses här i första hand så-
dana beslut av andelsstämman och andelsla-
gets ledning som påverkar värdet av med-
lemmens andelar jämfört med andra med-
lemmars andelar, inte beslut som ändrar så-
dana enskilda rättigheter som medlemskapet 
och andelarna medför utan att andelarnas 
värde ändras. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall insatserna vara lika stora. Av detta krav 
följer t.ex. att en höjning av den insats som 
uppbärs hos nya medlemmar förutsätter att 
insatsen höjs också när det gäller redan ut-
givna andelar. Ett annat alternativ är att hos 
nya medlemmar uppbära sådan anslutnings-
avgift som avses i 4 § t.ex. på motsvarande 
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sätt som när det gäller överkurs som ingår i 
teckningspriset för ett aktiebolags aktier. I 
gällande 28 § 1 mom. finns en motsvarande 
bestämmelse om insatsens storlek. Enligt för-
slaget kan de tilläggsinsatser som uppbärs för 
tilläggsandelar vara av en annan storlek än 
insatserna och det finns inte heller något hin-
der för att i andelslaget ha också olika stora 
tilläggsinsatser (11 kap. 2 och 4 §). Detsam-
ma gäller placeringsinsatser som uppbärs för 
placeringsandelar. I praktiken är det emeller-
tid i allmänhet ändamålsenligt att insatserna 
och tilläggsinsatserna fastställs vara lika sto-
ra. Detta kan göra det lättare att i ett senare 
skede genomföra en ändring av kapitalstruk-
turen, t.ex. ändra insatser till tilläggsinsatser 
och tvärtom. 

2 §. $����
���	��		�	���������������� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om att det i 
stadgarna kan bestämmas att en medlem är 
skyldig att delta med flera andelar i samband 
med inträdet i andelslaget eller under med-
lemskapet och att en sådan skyldighet mins-
kar under medlemskapet. Stadgebestämmel-
ser av detta slag förekommer närmast i pro-
ducentandelslag. I paragrafen föreslås också 
bestämmelser om hur en minskning av skyl-
digheten att ta andelar påverkar andelar som 
blir överflödiga.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan det bestämmas i stadgarna att en medlem 
är skyldig att delta med flera andelar i sam-
band med inträdet i andelslaget eller under 
medlemskapet och att en sådan skyldighet 
minskar under medlemskapet. I stadgarna 
skall då bestämmas grunderna för ökningen 
och minskningen av skyldigheten samt tiden 
och sättet för betalning av nya insatser. I 
stadgarna kan också enbart bestämmas att 
skyldigheten att ta andelar ökar eller minskar 
under medlemskapet. Förslaget skiljer sig 
från gällande 6 § på så sätt att en skyldighet 
att öka antalet andelar kan uppkomma under 
medlemskapet och att i stadgarna kan be-
stämmas också om tidpunkten och sättet för 
betalningen av nya insatser. Förslaget mot-
svarar emellertid vedertagen andelslagspraxis 
enligt vilken skyldighet att ta flera andelar 
kan uppkomma också under medlemskapet. 

Bestämmelserna om tidpunkten och sättet 
för betalning av insatsen ändrar inte rättslä-
get, eftersom det enligt gällande 29 § 1 mom. 

alltid skall bestämmas om insatsen skall beta-
las i en eller flera poster och inom vilken tid 
detta skall ske. Förslaget förtydligar bestäm-
melserna om tagande av flera andelar. 

I den föreslagna paragrafens 2 och 3 mom. 
regleras den situationen att en medlems skyl-
dighet att delta med flera andelar minskas. 
Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
omvandlas andelar som överstiger skyldighe-
ten till frivilliga andelar. En medlem kan 
kräva återbetalning av därtill anslutna insat-
ser utan att samtidigt behöva avstå från med-
lemskapet i andelslaget. 

I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande uttrycklig bestämmelse. Veterligen har 
föreskrifter om saken inte tagits in i alla så-
dana andelslags stadgar, vilkas medlemskap 
kan förutsätta tagande av flera andelar. I an-
delslagspraxis  har bestämmelserna om åter-
betalning av insatsen emellertid tolkats så att 
en medlem uttryckligen skall kräva återbe-
talning av insatsen också i det fall att skyl-
digheten att ta andelar minskas. Förslaget 
motsvarar således gällande praxis. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna med avvikelse från huvudre-
geln i 2 mom. föreskrivas att en insats som 
har betalts till andelslaget för en andel som 
överskrider skyldigheten skall återbetalas au-
tomatiskt eller att en sådan andel omvandlas 
till en frivillig andel eller till en sådan 
tilläggsandel som avses i 11 kap. En stadge-
bestämmelse av detta slag kan vara motive-
rad för att förbättra kontinuiteten när det 
gäller andelslagets finansiering i eget kapital. 
Genom en stadgebestämmelse är det också 
möjligt att minska behandlingen av ansök-
ningar om återbetalning av insatser och om 
ändring av andelarna i ett andelslag som har 
många medlemmar eller vars skyldighet att ta 
andelar ofta ändras. I syfte att skydda andels-
lagets borgenärer föreslås att en stadgebe-
stämmelse om att omvandling till tilläggsan-
delar inte kan leda till snabbare återbetalning 
av insatserna. 

3 §. #�
�
��
��� �������� I denna paragraf  
föreslås bestämmelser om hur en medlem 
frivilligt kan öka sina andelar. Enligt den fö-
reslagna paragrafens ����� skall i stadgarna 
alltid bestämmas att andelslaget kan ge sina 
medlemmar frivilliga andelar. Förslaget skil-
jer sig från gällande 26 § enligt vilken styrel-
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sen eller något annat organ som beslutar om 
antagning av medlemmar direkt med stöd av 
lagen kan ge ut nya frivilliga andelar. Syftet 
med denna ändring är att säkerställa jämlik-
heten mellan medlemmarna och att förenhet-
liga bestämmelserna om finansiering i eget 
kapital. Avsikten är att det alltid skall före-
skrivas i stadgarna om anskaffning av sådant 
eget kapital av placeringskaraktär som i an-
delslaget medför rätt till utdelning. Denna 
ändring motiveras också i allmänna motiver-
ingens punkt 3.2.10. Enligt 19 § 1 mom. i 
den föreslagna verkställighetslagen skall på 
utgivande av frivilliga andelar i ett andelslag 
som har bildats under den gamla lagens gil-
tighetstid tillämpas den gamla lagens 26 § i 
fem års tid efter att den nya lagen har trätt i 
kraft. Av denna övergångsbestämmelse följer 
att den föreslagna ändringen inte försvårar 
andelslagens anskaffning av andelskapital. 

Enligt förslaget kan utgivandet av frivilliga 
andelar enligt stadgarna ordnas på två sätt. 
Enligt den föreslagna �� ����	��  kan utgi-
vandet av frivilliga andelar ordnas så att i 
stadgarna bestäms antalet andelar som ges el-
ler beräkningsgrunden, den ordning som 
skall iakttas vid utgivandet samt tiden och 
sättet för betalning av nya insatser. Enligt 
3 mom. skall beslutet om utgivande av frivil-
liga andelar i allmänhet fattas av samma or-
gan om beslutar om antagningen av med-
lemmar. Motsvarande bestämmelse finns i 
gällande 26 §. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
på så sätt att i stadgarna kan föreskrivas om 
förutsättningarna för givande av frivilliga in-
satser på ett sätt som skiljer sig från med-
lemsantagningen. I stadgarna kan t.ex. före-
skrivas att frivilliga andelar skall betalas 
omedelbart samt att för dem uppbärs en an-
nan anslutningsavgift än för de andelar som 
är en förutsättning för medlemskap. I stad-
garna kan också föreskrivas att den ordning 
som skall iakttas när frivilliga andelar er-
bjuds baserar sig på hur länge medlemskapet 
fortgått eller på omfattningen av verksamhe-
ten mellan medlemmen och andelslaget. I 
stadgebestämmelserna skall emellertid alltid 
beaktas principen om jämlikheten mellan 
medlemmarna samt förbudet mot givande av 
otillbörlig fördel (4 kap. 19 § och 5 kap. 
11 §). 

Enligt den föreslagna �� ����	�� kan utgi-
vandet av frivilliga andelar ordnas också så 
att andelsstämman beslutar om utgivandet. 
Enligt förslaget kan det i stadgarna tillåtas att 
frivilliga andelar ges även så att andelsstäm-
man bemyndigar styrelsen eller förvaltnings-
rådet att besluta om saken. Enligt detta alter-
nativ är det inte nödvändigt att på förhand i 
andelslagets stadgar föreskriva om de om-
ständigheter om nämns i 1 punkten. Dessa 
skall enligt 3 mom. nämnas i andelsstäm-
mans beslut om utgivande av frivilliga ande-
lar eller i andelsstämmans bemyndigande och 
ett därpå baserat beslut av styrelsen eller för-
valtningsrådet. 

Enligt gällande 19 och 26 § kan det be-
stämmas att andelsstämman beslutar också 
om utgivande av frivilliga andelar. I den gäl-
lande lagen finns inga mot förslaget svarande 
bestämmelser om bemyndigande av styrelsen 
eller förvaltningsrådet. Syftet med förslaget 
är att utgivandet av frivilliga andelar vid be-
hov kan ordnas på motsvarande sätt som ök-
ning av ett aktiebolags aktiekapital i enlighet 
med ABL 4 kap. Med avvikelse från ABL 
föreslås att ett bemyndigande att ge nya an-
delar kan utfärdas också för förvaltningsrå-
det, om så bestäms i stadgarna. Denna utvid-
gade möjlighet att ge bemyndigande föreslås 
av den orsaken att det också enligt den gäl-
lande lagen är möjligt att i stadgarna före-
skriva att andelar skall ges av förvaltningsrå-
det. Detta förfarande har veterligen inte med-
fört några problem. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan ett bemyndigande att ge ut nya andelar 
utfärdas för högst fem år. Andelsstämman 
kan givetvis besluta om återkallande av be-
myndigandet före utgången av den nämnda 
tiden. Beslut om bemyndigandet och återkal-
landet av detta kan i allmänhet fattas med 
enkel majoritet, om inte annat följer av de 
särskilda beslutskrav som föreskrivs i 4 kap. 
eller av stadgarna. Den föreslagna tidsfristen 
för bemyndigandet är betydligt längre än den 
i ABL föreskrivna ett års fristen. Orsaken till 
den från ABL avvikande regleringen är de 
särdrag som är förenade med andelslagens 
anskaffning av eget kapital samt strävan att 
begränsa de förvaltningskostnader som an-
delslagen åsamkas i samband med utgivandet 
av andelar. Den föreslagna tidsfristen för 
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bemyndigandet motsvarar de regleringar som 
i ett flertal EU-länder gäller också för aktie-
bolag. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i andelsstämmans beslut och beslutsför-
slag om utgivande av frivilliga andelar eller 
bemyndigande därtill nämnas antalet eller 
maximiantalet andelar som skall ges eller den 
grund enligt vilken antalet andelar skall räk-
nas. Dessutom skall i beslutet nämnas den 
ordning som skall iakttas då andelarna ges 
samt inom vilken tid och på vilket sätt de nya 
insatserna skall betalas. Vidare kan i beslutet 
bestämmas att styrelsen eller förvaltningsrå-
det med stöd av bemyndigandet skall besluta 
i vilken ordning andelarna ges. I beslutet om 
bemyndigandet härvid skall nämnas också 
hur länge det är i kraft. Av styrelsens eller 
förvaltningsrådets på bemyndigandet basera-
de beslut skall de ovan nämna omständighe-
terna framgå. 

Vidare föreslås att på utgivandet av frivilli-
ga andelar i övrig skall tillämpas det som i 
3 kap. 2 § bestäms om inträde i andelslag. Av 
hänvisningen följer att en medlem skriftligen 
skall ansöka om frivilliga andelar samt att det 
organ som beslutar om medlemsantagning 
skall besluta också om utgivande av andelar, 
om inte annat bestäms i stadgarna eller om 
inte andelsstämman beslutar annat på det sätt 
som avses i 1 mom. 2 punkten. I enlighet 
med hänvisningsbestämmelsen anses en fri-
villig andel ha blivit utgiven och de med 
denna sammanhängande rättigheterna inträda 
då ansökan har godkänts, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. I stadgarna kan be-
stämmas t.ex. att frivilliga andelar medför 
rätt till andelslagets överskott efter att insat-
sen är helt betald. I stadgarna kan också före-
skrivas att den andelsstämma som beslutar 
om utgivande av frivilliga andelar också skall 
besluta om den tidpunkt då de frivilliga ande-
larna medför rättigheter i andelslaget, eller 
att andelsstämman kan bemyndiga styrelsen 
att besluta om saken.   

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att andelslaget 
skall ge en medlem frivilliga andelar. Försla-
get skiljer sig på så sätt från gällande 19 § 
2 mom. att enligt förslaget skall i stadgarna i 
fall om detta föreskrivas om de omständighe-
ter som nämns i 1 mom. 1 punkten. Rätten 

kan i princip vara fast eller varierande. Den 
kan också vara obegränsad, vilket emellertid 
kan leda till problem med tanke på andelsla-
gets verksamhet samt till oklarhet om de rät-
tigheter som andelarna medför. 

Enligt 19 § 2 mom. i den föreslagna verk-
ställighetslagen behöver en stadgebestäm-
melse som gäller skyldigheten att ge frivilli-
ga andelar och som har anmälts för registre-
ring före den nya lagens ikraftträdande, inte 
ändras i överensstämmelse med detta mo-
ment. En stadgebestämmelse av detta slag 
behöver således inte ändras så att i den 
nämns de omständigheter som den nya lagen 
förutsätter. 

Enligt den föreslagna lagens +���� har en 
medlem rätt att minska sitt antal frivilliga 
andelar genom att skriftligen meddela an-
delslaget detta på det sätt som bestäms i 
23 kap. 2 § 1 mom. I stadgarna kan dessutom 
bestämmas att en medlem inte får minska an-
talet andelar av detta slag inom en viss tid 
från utgivandet av andelen.  

I stadgarna kan dessutom bestämmas om 
andra sätt på vilka andelslaget anses ha tagit 
emot en avgångsanmälan, och styrelsen kan 
dessutom utse en person att ta emot sådana 
anmälningar. 

Förslaget skiljer sig från gällande 26 § på 
så sätt att enligt förslaget begränsas tidsfris-
ten inte på motsvarande sätt som enligt den 
gällande lagen och enligt förslagets 3 kap. 
4 § 2 mom. I stadgarna kan således en med-
lems rätt att minska sitt antal frivilliga ande-
lar begränsas för en över tre års tid. Om det i 
stadgarna föreskrivs om en sådan längre be-
gränsning kan skyldigheten att återbetala en 
insats som baserar sig på en frivillig andel 
emellertid på grund av att medlemskapet 
upphört uppkomma tidigare, om inte i stad-
garna föreskrivs att återbetalningen skall 
uppskjutas så som föreskrivs i 10 kap. 3 §. 

4 §. '����	�
������
�	. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser om anslutningsavgiften. 
Enligt föreslagna ����� kan i stadgarna be-
stämmas att en medlem skall betala anslut-
ningsavgift när medlemskapet börjar eller när 
medlemmens antal andelar höjs. Förslaget 
motsvarar gällande 7 § 1 mom. 2 punkten 
och 26 §. Enligt 19 § 4 mom. i den föreslag-
na verkställighetslagen skall på stadgebe-
stämmelsen om den inträdesavgift som skall 
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betalas enligt den gamla lagens 7 § 1 mom. 
2 punkten tillämpas den nya lagens bestäm-
melser om anslutningsavgift, om bestämmel-
sen har anmälts för registrering under den 
gamla lagens giltighetstid. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
återbetalas anslutningsavgiften inte, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. Motsvaran-
de bestämmelse finns i gällande 7 § 2 mom. 
Hur anslutningsavgiften skall behandlas i 
bokföringen beror på avgiftsvillkoren. I stad-
garna kan t.ex. föreskrivas att på återbetal-
ningen av anslutningsavgiften skall tillämpas 
motsvarande villkor som vid återbetalning av 
insatsen. Detta innebär att avgiften kan tas 
upp i balansräkningen som en med andelska-
pitalet jämställbar post (6 kap. 2 § 3 mom.) 
om detta är också förenligt med bokförings-
lagen. I stadgarna kan dessutom föreskrivas 
om sådana andra förutsättningar för återbe-
talning av anslutningsavgiften, som inte på-
verkar de övriga medlemmarnas eller borge-
närernas ställning. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
tillämpas på en bestämmelse i stadgarna, an-
delsstämmans beslut och ett bemyndigande 
som gäller anslutningsavgift i övrigt det som 
i 3 § 1-3 mom. bestäms om frivilliga andelar 
och insatser. Uppbörden av anslutningsavgif-
terna kan således organiseras t.ex. så att prin-
ciperna för uppbörden av anslutningsavgif-
terna bestäms i stadgarna medan styrelsen 
inom de i stadgarna angivna gränserna beslu-
tar om uppbörden av anslutningsavgifterna, 
eller också så att det i stadgarna föreskrivs 
om andelsstämmans rätt att besluta om upp-
börden av anslutningsavgifterna eller om rät-
ten att bemyndiga styrelsen eller förvalt-
ningsrådet att besluta om saken. 

Förslaget skiljer sig på så sätt från gällande 
7 § 1 mom. 2 punkten att i stadgarna skall 
bestämmas också tidpunkten då anslutnings-
avgiften skall betalas, om beslutet om upp-
börden av anslutningsavgiften enligt stadgar-
na inte ankommer på andelsstämman eller, 
enligt dennas bemyndigande, på andelslagets 
ledning. Syftet med förslaget är att förenhet-
liga bestämmelserna om anslutningsavgiften 
med bestämmelserna om insatserna. Enligt 
19 § 4 mom. i den föreslagna verkställighets-
lagen behöver en bestämmelse om en inträ-
des- eller annan anslutningsavgift som har 

anmälts för registrering under den gamla la-
gens giltighetstid inte ändras i överensstäm-
melse med 9 kap. 4 § 3 mom. i den nya la-
gen, om bestämmelsen har anmälts för regi-
strering under den gamla lagens giltighetstid. 

Från den gällande lagen skiljer sig också 
förslaget enligt vilket i stadgarna kan be-
stämmas om andelsstämmans rätt att besluta 
om uppbörden av anslutningsavgifterna eller 
om att ge styrelsen eller förvaltningsrådet ett 
sådant bemyndigande.  I praktiken kan syftet 
med anslutningsavgiften vara t.ex. att vara att 
uppbära ersättning för de kostnader som an-
slutningen har orsakat andelslaget (el-, tele-
fon- och andra motsvarande kostnader). Av-
giften kan också uppbäras t.ex. som skillna-
den mellan de tidigare utgivna andelarnas 
gängse värde och insatsens nominella belopp, 
på så sätt att utgivandet av nya andelar inte 
minskar de gamla andelarnas värde. I det 
sistnämnda fallet motsvarar uppbörden av 
anslutningsavgiften en i teckningspriset ingå-
ende överkurs. I andelslagspraxis har det vi-
sat sig att fastställande av detaljerade villkor 
för anslutningsavgiften i stadgarna ofta är ett 
alltför oflexibelt sätt att uppbära kostnader 
och överkurs i anslutningsskedet. Andelsla-
gen brukar för närvarande uppbära t.ex. an-
slutningskostnader i form av resultatrelatera-
de avgifter som fastställs av andelslagsled-
ningen. Förslaget underlättar användningen 
av anslutningsavgift t.ex. på samma sätt som 
då ett aktiebolag bjuder ut sina aktier för 
teckning till gängse pris som överstiger deras 
nominella belopp. 

5 §. '��������
	��. Enligt denna paragraf 
utgörs andelskapitalet av det belopp som av 
de sammanlagda insatserna motsvarande de 
utgivna andelarna har betalts till andelslaget 
vid varje tidpunkt. Förslaget motsvarar gäl-
lande 28 § 2 mom. Andelslagets andelskapi-
tal ökar då en andelslagsmedlem betalar sin 
insats och minskar då insatsen konstateras 
vara återbetald eller nedsatt på det sätt som 
föreskrivs i 4 och 10 kap. 

En utomstående kan få reda på andelskapi-
talets belopp endast genom andelslagets bok-
slut, eftersom andelskapitalet inte anmäls 
t.ex. till handelsregistret. I motsvarighet till 
den gällande lagen hänförs till andelskapita-
let endast det belopp av insatsen som har be-
talts till andelslaget. Utöver inbetalningar av 
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externa medel skall som insatsbetalningar be-
traktas också fondförhöjning av insatsen 
samt det belopp av andelslagets överskott 
som används för betalning av en medlems in-
sats. 

Den obetalda andelen av insatsens nomi-
nella belopp skall i enlighet med bokförings-
lagens allmänna principer tas upp i andelsla-
gets bokföring och bokslut. Vid den bokfö-
ringsmässiga behandlingen skall beaktas den 
omständigheten att en avgående medlem be-
frias från sin betalningsskyldighet, förutsatt 
att andelslagets ekonomiska ställning inte är 
så dålig att betalningsskyldigheten oavsett 
medlemskapets upphörande fortsätter med 
stöd av detta kapitels 8 §. 

Också insatsbelopp som återbetalas skall 
tas upp i bokföringen enligt de allmänna bok-
föringsprinciperna. I allmänhet skall det be-
lopp som återbetalas räknas till andelslagets 
eget kapital ända till den första möjliga åter-
betalningstidpunkten, eftersom den före detta 
medlemmens rätt till återbetalning ända till 
dess är efterställd i förhållande till andelsla-
gets skulder och övriga ansvarsförbindelser. 
Om det i andelslagets stadgar föreskrivs om 
sådan snabb återbetalning som avses i 
10 kap. 4 §, skall återbetalningar som svarar 
mot den snabba återbetalningens maximibe-
lopp emellertid i allmänhet tas upp som an-
delslagets skuld omedelbart då medlemska-
pet upphör eller medlemmen har anmält om 
minskning av sina andelar. 

 
)�	���
��������� !������
���	��

6 §. )�	���
��� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om betalning av insatsen. Mot-
svarande krav tillämpas också på betalning 
av anslutningsavgiften, om så föreskrivs i 
stadgarna t.ex. av den anledningen att anslut-
ningsavgifterna hänförs till andelslagets eget 
kapital. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� skall insatsen betalas till andelslaget 
inom utsatt tid i en eller flera poster på det 
sätt som bestäms i stadgarna. En medlem har 
inte rätt att betala sin insats på ett sätt som 
avviker från stadgarna. Ett betalningsdröjs-
mål betraktas i allmänhet som en sådan för-
summelse som avses i 3 kap. 5 § och som in-
nebär att medlemmen kan uteslutas ur an-
delslaget. Motsvarande bestämmelse finns i 

gällande 29 § 1 mom. 
För en stadgeändring som gäller förkort-

ning eller förlängning av betalningstiden för 
en tidigare given andel krävs i regel 2/3 kva-
lificerad majoritet av de vid andelsstämman 
avgivna rösterna. I undantagsfall kan beslutet 
med beaktande av jämlikhetsprincipen förut-
sätta de medlemmars samtycke vilkas rätt 
försämras. En situation av det sistnämnda 
slaget kan uppkomma t.ex. om en ändring av 
en bestämmelse om betalningstiden förkortar 
somliga medlemmars betalningstid och för-
länger andras. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan insatsen betalas också ur det överskott 
som tillfaller medlemmen samt i form av 
fondförhöjning enligt vad som bestäms i 
denna lag. På motsvarande sätt som enligt 
gällande 29 § 2 mom. och 36 § kan insatsen 
betalas ur det överskott som tillfaller med-
lemmen, så som föreskrivs i denna paragrafs 
3 mom. och i 8 kap. 4 § 2 mom. Med avvi-
kelse från den gällande lagen kan insatsen 
betalas också i form av en fondförhöjning, 
enligt de bestämmelser som föreslås i detta 
kapitels 20 och 21 §. I syfte att förtydliga re-
gleringen föreslås en hänvisning till bestäm-
melsen om betalning av insatserna. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att insatsen eller 
en del av den i första hand skall betalas ur det 
överskott som under betalningstiden utdelas 
till medlemmen. Denna bestämmelse skiljer 
sig från gällande 29 § 2 mom. på så sätt att 
den kan gälla en större del än hälften av in-
satsen. Med stöd av denna bestämmelse och 
8 kap. 4 § 2 mom. kan i stadgarna också fö-
reskrivas att det överskott som tillfaller med-
lemmen skall användas för avkortning av in-
satsen i snabbare takt än vad som förutsätts i 
stadgebestämmelserna om kontantbetalning. 
Ändringsförslaget motsvarar andelslagens 
behov. Ändringen påverkar inte andelslagets 
borgenärers ställning. 

I stadgarna kan också föreskrivas att en 
medlem är personligen ansvarig för en insats 
som betalas ur andelslagets överskott endast i 
det fall att andelslaget förlorar sitt andelska-
pital eller försätts i likvidation eller konkurs 
så som bestäms i 9 § 2 och 3 mom. Förslaget 
motsvarar, i fråga om bestämmelsen som be-
gränsar den personliga betalningsskyldighe-



 ��������		��
��  
� �
    

 

116

ten samt ansvaret under likvidation och kon-
kurs, gällande 29 § 3 mom. och 31 § 3 mom. 
Följden av att den personliga betalningsskyl-
digheten utsträcks till att gälla också det fall 
att andelslaget förlorar sitt andelskapital är 
att en i andelslaget kvarstående medlems be-
talningsskyldighet i en situation där andels-
kapitalet har gått förlorat motsvarar det an-
svar som en före detta medlem enligt 9 § har 
för en obetald insats. Det finns ingen grund 
för att bestämma att en i andelslaget kvarstå-
ende medlems ansvar för andelslagets för-
pliktelser skall vara snävare än en före detta 
medlems ansvar. 

7 §. '���	���������������
�����
������!��
�	�
��������������� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om att en andel kan ges för-
enad med rätt och skyldighet att i andelslaget 
mot insats som gäller andelen sätta in annan 
egendom än pengar (apportegendom) eller att 
andelen annars kan utges med särskilda vill-
kor. I den gällande lagen finns inga motsva-
rande bestämmelser och apportförfarandet 
har hittills ansetts vara förbjudet. I praktiken 
är det ändå tillåtet att kvittera insatsen med 
en fordran på andelslaget så att arrange-
mangen påminner om apportbetalning. Möj-
ligheten att betala insatsen med sådan annan 
egendom än pengar som är användbar med 
tanke på andelslagets verksamhet, kan vara 
befogad framförallt i producentandelslag. 
Med tanke på jämlikheten mellan medlem-
marna och med tanke på borgenärsskyddet 
föreslås i denna paragraf begränsningar som 
gäller arten av apportegendomen. Dessutom 
finns i 6 kap. 6 § bestämmelser om boksluts-
uppgifter som gäller betalning av insats ge-
nom apport och andra särskilda villkor. Mot-
svarande bestämmelser för aktiebolag finns i 
ABL 2 kap. 4 och 4 a § samt i 4 kap. 6 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att en andel får 
betalas med apportegendom eller att andelen 
annars kan utges med särskilda villkor. Detta 
krav kan uppfyllas genom att i stadgarna tas 
in bestämmelser som tillåter apportförfaran-
de, utan någon närmare specificering av ap-
portegendomens art eller andra villkor. Å 
andra sidan kan i stadgarna föreskrivas när-
mare om villkoren. Det andelslagsorgan som 
beslutar om utgivandet av andelar kan inom 
de gränser som anges i stadgarna besluta om 

apportvillkoren. På beslut om apportvillkor 
skall tillämpas lagens allmänna bestämmelser 
om  och förbud mot givande av otillbörlig 
fördel (4 kap. 19 § och 5 kap. 11 §). Den in-
satta apportegendomen skall tas upp i bokslu-
tet i enlighet med 6 kap. 6 §. Det som anförs 
om detta moment gäller också andra särskil-
da villkor som har samband med utgivande 
av andelar. I stadgarna skall enligt förslaget 
tas in bestämmelser om användning av såda-
na villkor som avses här, i syfte att säkerstäl-
la ett jämlikt bemötande av medlemmarna. 
Från borgenärernas synpunkt är kravet ägnat 
att underlätta bedömningen av andelskapita-
let. 

Förslaget skiljer sig på så sätt från ABL att 
detaljerade uppgifter om betalning av insat-
sen genom apport och om andra särskilda 
villkor skall tas in endast i det bokslut som 
upprättas för den aktuella räkenskapsperio-
den. Något särskilt sakkunnigutlåtande om 
apportförfarandet eller om övriga villkor för-
utsätts inte. Förslaget skiljer sig från ABL i 
det avseendet att andelskapitalet ständigt kan 
förändras och så att varken beloppet eller be-
talningssättet antecknas i handelsregistret. 
Andelskapitalets belopp och betalningssätt 
framgår endast av andelslagets bokföring och 
bokslut (se motiveringen till 6 kap. 6 §). För-
slaget skiljer sig från ABL också i det avse-
endet att överträdelse av bestämmelserna om 
apportförfarandet och om andra särskilda 
villkor i allmänhet leder till skadeståndsan-
svar i det fall att felaktiga eller bristfälliga 
bokslutsuppgifter orsakar skada för en med-
lem eller en borgenär. Motsvarande schema-
tiska ogiltighetspåföljd som i ABL föreslås 
inte, eftersom det inte går att i tillräcklig ut-
sträckning förutse en sådan påföljds inverkan 
på andelskapitalets beständighet. Ogiltig-
hetspåföljden kan också vara oskälig för en 
medlem som har betalat sin insats genom ap-
port, eftersom han i allmänhet inte kan på-
verka iakttagandet av bokslutskraven. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om de krav som ställs på apportegen-
dom. Syftet med begränsningarna är att sä-
kerställa betalningen av andelskapitalet. Be-
stämmelser om motsvarande begränsningar 
för aktiebolag finns i ABL 2 kap. 4 § 4 mom. 

8 §. 5�
		�
��� ��� ��� !��� I denna para-
graf föreskrivs om kvittning och uppbörd av 
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insatsrelaterade skulder. Motsvarande krav 
tillämpas också på betalning av anslutnings-
avgift, om så bestäms i stadgarna t.ex. av den 
anledningen att anslutningsavgifterna kan tas 
upp under andelslagets eget kapital. I den fö-
reslagna paragrafens �� ��� föreskrivs om 
de allmänna förutsättningarna för kvittning. 
Utgångspunkten är den att andelslagets sty-
relse kan samtycka till kvittning om andels-
laget eller dess borgenärer inte åsamkas ska-
da genom den. En medlem har således ingen 
lagstadgad rätt att kräva kvittning av en mot-
fordran på andelslaget. I den gällande lagen 
finns inga motsvarande bestämmelser, men i 
andelslagspraxis och den juridiska litteratu-
ren har kvittning ansetts vara tillåten. Syftet 
med ändringen är att förtydliga och förenhet-
liga kvittningsförutsättningarna. Motsvaran-
de bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 
2 kap. 11 § 2 mom. 

Bestämmelser om hur det överskott som 
skall utdelas till medlemmen kan användas 
för erläggande av obetald insats finns i 8 kap. 
4 §. I andelslagets stadgar kan dessutom be-
stämmas att det för kvittning av insatsen kan 
användas sådan återbetalning av överskott 
som uppfyller denna lags allmänna bestäm-
melser om utdelning av andelslagets till-
gångar. Med återbetalning av överskott avses 
bland annat sådana tilläggsredovisningar, ra-
batter och bonus som inverkar på andelagets 
resultat för räkenskapsperioden i form av för-
säljningens eller inköpens korrektivposter. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas om medlemmar-
nas kvittningsrätt. Detsamma gäller andels-
stämmans beslut och bemyndigande att ge ut 
frivilliga andelar. I den gällande lagen finns 
ingen motsvarande bestämmelse. Syftet med 
också denna bestämmelse är att förtydliga 
förutsättningarna för kvittning. Motsvarande 
bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 
4 kap. 6 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får medan likvidation eller konkurs pågår en 
insats inte kvittas mot en fordran hos andels-
laget. I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande bestämmelse. Den uttryckliga be-
stämmelsen föreslås för att förtydliga att 
skyldigheten att betala insatserna, i likhet 
med andelskapitalet, är efterställd i förhål-
lande till andelslagets skulder. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
får andelslaget inte överlåta eller pantsätta 
fordringar som grundar sig på insatser. Om 
andelslaget försätts i konkurs tillhör en sådan 
fordran konkursboet. En fordran av detta slag 
får således inte heller utmätas för andelsla-
gets skuld. I den gällande lagen finns ingen 
motsvarande bestämmelse. Bestämmelsen 
förhindrar att en borgenär gynnas på de övri-
gas bekostnad, på så sätt att till denne frivil-
ligt eller genom utmätning överförs andelsla-
gets på utgivandet av andelar baserade ford-
ringar, som kan utgöra merparten av de för-
bindelser som svarar mot andelslagets skul-
der. Motsvarande bestämmelse gällande ak-
tieteckning finns i ABL 2 kap. 11 § 3 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
skall andelslagets styrelse utan dröjsmål dri-
va in en insats som inte betalas i tid. I den 
gällande lagen finns ingen motsvarande ut-
trycklig bestämmelse, men indrivningsskyl-
digheten följer av ledningens allmänna skyl-
digheter. I syfte att säkerställa ett jämlikt 
bemötande av medlemmarna samt inbetal-
ningen av kapitalet föreslås i lagen en ut-
trycklig bestämmelse om indrivning av obe-
talda insatser. Motsvarande bestämmelser 
finns inte i den gällande lagen. Syftet med 
förslaget är att förtydliga bestämmelserna om 
betalningsskyldigheten och indrivningen av 
insatser. En insatsskuld är med de i 9 § an-
givna begränsningarna en indrivningsbar 
fordran. 

Styrelsen inte får dröja med att vidta in-
drivningsåtgärder. Den skall å andra sidan gå 
till väga på samma sätt som i andra indriv-
ningssituationer. Dessutom skall indrivning-
ens inverkan på andelslagets rörelse tas i be-
aktande. Indrivningsskyldigheten påverkar 
inte förutsättningarna för uteslutning av en 
medlem (3 kap. 4 §). Om en medlem för-
summar att betala en insats som är en förut-
sättning för medlemskapet är utgångspunkten 
den att styrelsen kan välja om den vidtar åt-
gärder för att utesluta medlemmen eller för 
att driva in fordringen.  

Om en insats som avser en frivillig andel 
inte betalas inom en månad efter betalnings-
tidens utgång kan styrelsen enligt förslaget 
konstatera att medlemmen har förverkat sin 
rätt till en sådan andel. Enligt förslaget kan 
styrelsen också ge andelen till någon annan, 
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som utan dröjsmål skall betala den del av in-
satsen som har förfallit till betalning. Försla-
get skiljer sig på så sätt från gällande 26 § att 
styrelsen enligt förslaget direkt med stöd av 
lag kan besluta att en frivillig andel har för-
verkats och ge den till någon annan, utan att 
utesluta medlemmen och utan att det i stad-
garna finns en bestämmelse om förverkande-
påföljden. Ändringen föreslås i syfte att un-
derlätta användningen av frivilliga andelar. 

För aktiebolag gällande bestämmelser om 
uppbörd och indrivning av teckningspris 
finns i ABL 2 kap. 12 §. Förslaget skiljer sig 
på så sätt från ABL att någon särskild be-
stämmelse inte föreslås om minimibeloppet 
av ersättningsansvaret för den som har för-
summat att betala sin insats. Skillnaden jäm-
fört med ABL består däri att skyldigheten att 
betala insatsen inte har motsvarande betydel-
se från de andra medlemmarnas och från 
borgenärernas synpunkt som skyldigheten att 
betala teckningspriset för en aktie. Vid behov 
kan det i stadgarna föreskrivas om sådana 
följder av försummelse att betala en insats. 

9 §. "���	�������� �	�����������������(
��	� ����!�� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om de förutsättningar under vilka 
en före detta medlem svarar för en insats som 
är obetald när medlemskapet upphör. Enligt 
den föreslagna paragrafens ����� är en före 
detta medlem i regel inte ansvarig för en in-
sats som är obetald när medlemskapet upp-
hör. Huvudregeln tillämpas också på en in-
satsskuld som är obetald när medlemskapet 
upphör. Ansvaret för betalningen av en insats 
kvarstår emellertid enligt 2—4 mom. i det 
fall att andelslagets ekonomiska ställning är 
så dålig att andelslaget har förlorat sitt an-
delskapital eller försätts i likvidation eller 
konkurs inom ett år efter medlemskapets 
upphörande. I den gällande lagen finns ingen 
uttrycklig bestämmelse som motsvarar den 
föreslagna huvudregeln, men förslaget för-
ändrar inte rättsläget och andelslagspraxis. I 
syfte att förtydliga regleringen föreslås en ut-
trycklig bestämmelse om hur medlemskapets 
upphörande påverkar skyldigheten att betala 
insatsen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall en före detta medlem också efter med-
lemskapets upphörande betala det belopp av 
insatsen som motsvarar medlemmens kalky-

lerade andel av andelslagets förlust i det fall 
att hela andelskapitalet har gått förlorat enligt 
det bokslut som följer efter medlemskapets 
upphörande. Enligt förslaget uppgår en före 
detta medlems betalningsskyldighet till högst 
det belopp som är obetalt av insatsen. Försla-
get skiljer sig från gällande 31 § 1 mom. på 
så sätt att ansvaret fortsätter ifall andelslagets 
bokslut inte utvisar att det finns full täckning 
för reservfonden och uppskrivningsfonden 
och dessutom för sådana andra poster av det 
egna kapitalet som har bättre företrädesrätt 
till återbetalning än andelskapitalet, och inte 
heller att det finns full täckning för andra 
poster som inte kan delas ut som överskott. 
Sådant annat eget kapital är t.ex. tilläggsan-
delskapital, kapitallån och placeringsandels-
kapital som har företrädesrätt. Andra poster 
som inte kan delas ut är bl.a. aktiverade 
utgifter för bildande av andelslaget samt 
forskningsutgifter. I förslaget har beaktats 
andelslagets finansieringsinstrument i eget 
kapital samt utvecklingen av bestämmelserna 
om utdelning av överskott. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall hela insatsen betalas trots att medlem-
skapet har upphört, om andelslaget försätts i 
likvidation eller konkurs inom ett år från ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken medlemskapet upphörde. Förslaget mot-
svarar gällande 31 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
är en avliden medlems dödsbo och dennes 
rättsinnehavare som antagits till medlem i de 
fall som avses i 2 och 3 mom. solidariskt an-
svariga för betalningen av insatsen. Förslaget 
motsvarar gällande 32 §.  

I föreslagna +���� konstateras för tydlig-
hetens skull att det som bestäms i paragrafen 
tillämpas också på minskning av antalet an-
delar. Motsvarande bestämmelse finns i gäl-
lande 26 §. 
 
3����!�
������������

10 §. 7�		� 	
���!����!�
������ �!�����������
�	����
��� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om överföring av andelar och om för-
värvarens ställning. Enligt den föreslagna pa-
ragrafens �� ��� kan en medlem överföra 
sin andel på någon annan, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna. Enligt förslaget har 
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en medlem således i regel rätt att överföra sin 
rätt t.ex. till återbetalning av insatsen. Be-
stämmelsen gäller också utdelning av över-
skott och en anslutningsavgift som andelsla-
get uppburit, om denna enligt stadgarna kan 
återbetalas till medlemmen. I stadgarna kan 
också bestämmas rätt att överföra anslut-
ningsavgifter. Enligt stadgarna kan en med-
lem också överföra en del av sina frivilliga 
andelar (3 §). En andel som omfattas av med-
lemsförpliktelserna kan överföras endast i 
samband med medlemskapets upphörande 
(1 och 2 §). 

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan en 
medlem inte överföra en del av de rättigheter 
som en andel medför. Medlemmen kan såle-
des t.ex. inte överföra rätten till en del av 
återbetalningen, eftersom han skall betala in-
satsen så som föreskrivs i stadgarna. T.ex. en 
anmälan om partiell överlåtelse av återbetal-
ningen anses i första hand som en avgångs-
anmälan eller som en minskning av antalet 
andelar. Å andra sidan kan en medlem i all-
mänhet använda sina andelar som säkerhet, 
så att t.ex. en återbetalning av insatsen på 
grund av upphörande av medlemskap betalas 
till pantinnehavaren. 

Mot förslaget svarande bestämmelser ingår 
i gällande 23 § 2 mom. och i 26 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
har en förvärvaren som godkänns som med-
lem rätt att som amortering av sin insats räk-
na det belopp av insatsen som överlåtaren har 
betalt till andelslaget. Också det belopp som 
överlåtaren har betalt för insatsen i form av 
fondförhöjning skall räknas den nya med-
lemmen till godo som amortering på insat-
sen, om inte något annat bestäms i stadgarna 
(20 § 4 mom.). En förutsättning är att förvär-
varen godkänns som medlem i enlighet med 
3 mom. Förslaget skiljer sig från gällande 
23 § 2 mom. på så sätt att som förvärvarens 
betalning av insatsen räknas också det belopp 
som överlåtaren inte skulle ha fått som åter-
betalning. Orsaken till att ändringen föreslås 
är att det är skäl att genom tvingande be-
stämmelser begränsa en medlems rätt att 
överföra sin andel endast på så sätt att för-
värvaren fortfarande inte kan få bättre rätt till 
återbetalningen än överlåtaren hade. Försla-
get minskar inte de övriga andelslagsmed-
lemmarnas rättigheter. Den föreslagna be-

stämmelser underlättar omsättningen av an-
delar. 

Enligt förslaget får en förvärvare som i en-
lighet med 3 mom. godkänns som medlem 
också de övriga på denna lag och stadgarna 
grundade ekonomiska förmåner och skyldig-
heter om överlåtaren skulle ha haft om med-
lemskapet hade fortgått. Med ekonomiska 
förmåner avses bl.a. rätten till obetalt över-
skott eller annan återbetalning för en räken-
skapsperiod under vilken överlåtaren fortfa-
rande är medlem i andelslaget, samt överlåta-
rens tidigare rätt att utnyttja andelslagets 
tjänster. En förvärvare som godkänns som 
medlem får också räkna sig till godo överlå-
tarens medlemstid, om någon av de förmåner 
som andelslaget tillhandahåller är bunden till 
medlemskapets längd. 

En förpliktelse som hänger samman med 
medlemskapet är t.ex. skyldigheten att betala 
en överförd insats till andelslaget inom sam-
ma tid som överlåtaren skulle ha varit skyl-
dig att betala den. Om överlåtaren på grund 
av andelslagets dåliga ekonomiska ställning 
enligt 9 § inte slipper betala insatsen, är över-
låtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga 
för betalningen av insatsen. En annan för-
pliktelse i anslutning till medlemskapet kan 
vara t.ex. en i stadgarna föreskriven skyldig-
het att betala extra avgifter (14 kap.) eller en 
i stadgarna föreskriven tillskottsplikt 
(15 kap.). 

Vid tillämpningen av bestämmelsen avses 
med ekonomisk förmån och förpliktelse inte 
sådana rättsförhållanden mellan överlåtaren 
och andelslaget som inte är grundade på la-
gen om andelslag eller på stadgarna. Överfö-
ring av en andel inverkar således i regel inte 
t.ex. på ett skuldförhållande mellan den med-
lem som överför andelen och andelslaget, om 
inte så bestäms i skuldvillkoren. 

I gällande 23 § 2 mom. finns en mot för-
slaget svarande bestämmelse om överföring 
av ekonomiska förmåner. I den gällande la-
gen föreskrivs om förvärvarens ansvar för 
ekonomiska förpliktelser i 23, 39, 31 och 
32 § när det gäller insatsen samt i 44 och 
49 § när det gäller tillskottsplikten. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
har en förvärvare som inte inom utsatt tid an-
söker om medlemskap eller vars ansökan 
avslås, endast samma rätt till återbetalning 



 ��������		��
��  
� �
    

 

120

som överlåtaren av andelen skulle ha haft då 
han lämnade andelslaget. Med rätt till övriga 
förmåner avses den rätt som en före detta 
medlem eventuellt enligt stadgarna har till 
återbetalning och utdelning av andelslagets 
överskott samt rätten till andelslagets behåll-
ning då det upplöses. Ansökan om medlem-
skap skall göras inom sex månader från för-
värvet eller, om förvärvet grundar sig på arv-
skifte eller avvittring efter en avliden med-
lem, inom ett år från dödsdagen. Mot försla-
get svarande bestämmelser finns i gällande 
23 § 2 mom., 25 § 1 mom. och i 26 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
gäller bestämmelserna i denna paragraf också 
en förvärvare som är medlem i andelslaget. 
Samma bestämmelser skall tillämpas också 
då en medlem minskar sitt antal andelar ge-
nom att överföra en del av sina rättigheter på 
en annan medlem. Motsvarande bestämmelse 
finns i gällande 26 §, enligt vilken på ökning 
och minskning av antalet andelar i tillämpli-
ga delar gäller vad som är stadgat om inträde 
i eller avgång ur andelslag. 

11 §. '����������!�����������������		� I 
denna paragraf föreskrivs hur till andelslaget 
skall göras anmälan om ett andelsförvärv el-
ler någon annan andelsrelaterad rätt, t.ex. 
panträtt. I den gällande lagen finns motsva-
rande bestämmelser enbart om sådana placer-
ingsandelar som avses i denna lags 12 kap. 
(173 § 1 mom. och 174 § 2 mom.). Syftet 
med ändringarna är att förtydliga och under-
lätta användningen av andelarna. I fråga om 
aktier i aktiebolag finns motsvarande be-
stämmelser i ABL 3 kap. 11 § 1 mom. 

12 §. )���		
������		��	!�����������		
���(
	��� Denna paragraf  innehåller huvudregeln 
om vem som får utöva de rättigheter som en 
andel medför i andelslaget. Enligt den före-
slagna paragrafens ����� får sådana rättig-
heter utövas endast av den som har införd i 
medlemsförteckningen eller som har medde-
lat andelslaget sitt förvärv och lagt fram ut-
redning om det. Om i andelslaget används 
sådana andelsbrev, interimsbevis och andra 
handlingar som avses i 13 § skall på utövan-
det av de rättigheter som är förenade med 
framläggandet av dem inte tillämpas detta 
moment (14 § 2 mom.) I den gällande lagen 
finns mot förslaget svarande bestämmelser 
endast om placeringsandelar (174 §). Syftet 

med ändringen är att förtydliga och underlät-
ta användningen av andelarna. Motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag finns i ABL 
3 kap. 13 § 1 mom. 

Om flera äger en andel kan de enligt den 
föreslagna paragrafens ����� utöva sina på 
andelen grundade rättigheter i andelslaget 
genom en gemensam representant. T.ex. i 
jordbruksproducentandelslag kan en del av 
andelarna vara samägda av medlemmar som 
hör till samma familj. Samma regel gäller för 
utövande av rättigheter som grundar sig på 
en andel om tillhör ett oskiftat dödsbo. Mot-
svarande bestämmelse om den rätt till med-
lemsförmåner som tillkommer en avliden 
medlems rättsinnehavare finns i 3 kap. 8 §. 
Förslaget motsvarar bestämmelserna om ut-
övande av de rättigheter om grundar sig på 
ett aktiebolags aktier (ABL 3 kap. 13 § 
2 mom.). 
 
'����� �������
�	��
�� ��
��

13 §. ?	������������������ �������������
�����
����� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om andelsbrev och interimsbevis 
som gäller andelen. Dessa är värdepapper 
som motsvarar ett aktiebolags aktiebrev och 
interimsbevis. I den gällande lagen finns mot 
förslaget svarande bestämmelser endast om 
placeringsandelsbrev som utfärdas över pla-
ceringandelar (169 §). Syftet med ändringen 
är att underlätta användningen av andelar då 
andelslagets stadgar föreskriver att som med-
lem antas den som uppfyller vissa förutsätt-
ningar, t.ex. den som har förvärvat en andel. 
Det kan vara motiverat att använda andels-
brev också då det i andelslaget pågår förbe-
redelser för att omvandla det till ett aktiebo-
lag. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i det fall att stadgarna innehåller be-
stämmelser om rätt att bli medlem i andelsla-
get, i stadgarna också bestämmas att ett an-
delsbrev skall utfärdas över andelen (3 kap. 
2 § 2 mom.). I ett sådant andelslag kan också 
utfärdas interimsbevis över en andel. En för-
utsättning är alltid en uttrycklig stadgebe-
stämmelse, vilket innebär att den som äger en 
andel inte har någon lagstadgad rätt att kräva 
ett andelsbrev på enbart den grunden att i 
stadgarna föreskrivs om rätten att bli med-
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lem. Förslaget skiljer sig sålunda från be-
stämmelserna om aktiebrev, enligt vilka en 
aktieägare på begäran skall ges ett aktiebrev 
(ABL 3 kap. 7 §). Den från ABL avvikande 
regleringen föreslås på grund av att en andel i 
regel inte är fritt överlåtbar och eftersom i 
andelslagets stadgar kan intas mera detalje-
rade bestämmelser om överlåtelsebegräns-
ningar än i ett aktiebolags bolagsordning. 

I syfte att skydda den som förvärvat ett an-
delsbrev samt den som har förvärvat en 
panträtt eller någon annan rättighet föreslås 
att bestämmelserna om andelsbrev kan stry-
kas ur stadgarna först efter det att andelsbre-
ven och interimsbevisen har ogiltigförklarats 
eller returnerats till andelslaget. Vid behov 
kan registermyndigheten avkräva andelslaget 
utredning om att värdepapperen har ogiltig-
förklarats eller returnerats, före registrering-
en av den stadgeändring genom vilken an-
vändningen av värdepapperen upphör. Om de 
nämnda kraven inte iakttas vid upphävandet 
av värdepappersbestämmelserna, kan ett be-
slut av detta slag inte åberopas gentemot en 
värdepappersinnehavare för vars värdepapper 
kraven inte har iakttagits. 

När det gäller upphävande av stadgebe-
stämmelser om användning av andelsbrev 
skall det som anförs ovan tillämpas också på 
upphävande av en bestämmelse om rätten att 
bli antagen som medlem, eftersom det vid 
upphävandet av en bestämmelse av det sist-
nämnda slaget är nödvändigt att upphäva 
också de stadgebestämmelser som gäller an-
delsbrev. Om stadgarna för ett andelslag som 
använder andelsbrev ändras så att rätten att 
överlåta en andel begränsas t.ex. genom be-
gränsning av förvärvarens rätt att bli med-
lem, måste beslutet om stadgeändringen fat-
tas med 9/10 majoritet av de vid andels-
stämman avgivna rösterna (4 kap. 22 § 
1 mom.). För att likställighetsprincipen skall 
uppfyllas kan det för en dylik begränsning 
krävas samtycke av de medlemmar vars rätt 
begränsas av ändringen. 

I momentet föreskrivs också om övriga 
förutsättningar för utfärdande av andelsbrev. 
Motsvarande bestämmelser om aktiebrev 
finns i ABL 3 kap. 5 § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ���������� 
föreskrivs om innehållet i andelsbrev. Enligt 
förslaget skall i andelsbrevet också nämnas 

en sådan begränsning som följer av lagens 
huvudregel, dvs. att andelar inte kan bytas 
ens mellan medlemmar. Förslaget motsvarar 
de bestämmelser som gäller aktiebrev (ABL 
3 kap. 5 § 2 och 3 mom.). 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs att till andelsbrevet kan fogas hand-
lingar som berättigar till överskott som utde-
las på andel, t.ex. räntekuponger. Förslaget 
motsvarar bestämmelserna om utdelningsku-
ponger som kan fogas till aktier (ABL 3 kap. 
9 § 3 mom.).  

I den förslagna paragrafens +� ��� före-
skrivs om användning av handlingar som be-
rättigar till nya andelar. Sådana bevis kan an-
vändas t.ex. då andelslaget som fond- eller 
blandförhöjning ger ut nya andelar, tilläggs-
andelar och placeringsandelar. Förslaget 
motsvarar bestämmelserna om aktiebolags 
emissionskuponger som berättigar till aktier 
(ABL 3 kap. 9 § 2 mom.). I lagen föreslås 
inga bestämmelser om bevis som motsvarar 
emissionsbevis (ABL 4 kap. 3 §), eftersom 
den som äger en andel inte direkt med stöd 
av lag har rätt att kräva ett andelsbrev. 

I den föreslagna paragrafens ,���� före-
skrivs om användning av interimsbevis. På 
grund av de till interimsbevisen fogade vill-
koren kan de användas endast i andelslag 
vilkas stadgar tillåter utfärdande av andels-
brev. Förslaget motsvarar bestämmelserna 
om interimsbevis över aktier (ABL 3 kap. 
8 §). 

14 §. 3�����	����� ��� �����
����� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om överlåtel-
se och pantsättning av andelsbrev och inte-
rimsbevis. Enligt förslaget skall på skriftliga 
handlingar av det nämnda slaget tillämpas 
vad som i lagen om skuldebrev bestäms om 
löpande skuldebrev, liksom på motsvarande 
handlingar som avser aktiebolags aktier 
(ABL 3 kap. 9 § 1 mom. 11 § 2 mom. och 
13 § 1 mom.). I den gällande lagen finns 
motsvarande bestämmelser endast om placer-
ingsandelsbrev och om interimsbevis över 
sådana. Ändringen hänförsig till att använd-
ningen av andelsbrev tillåts. 

15 §. '�	����
�����
������� ����	� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om delning 
och sammanslagning av aktiebrev samt om 
anteckningar som skall göras i aktiebrev. I 
den gällande lagen finns motsvarande be-
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stämmelser om placeringsandelsbrev (169 § 
2 mom. och 175 §). Förslaget har samband 
med att användningen av andelsbrev tillåts. 
Motsvarande bestämmelser om aktiebrev 
finns i ABL 3 kap. 6, 7 och 14 §. 

16 §. #���!��!%�
��. I denna paragraf fö-
reslås en specialbestämmelse om hur en som 
fondförhöjning utgiven andel, skall behand-
las i ett andelslag som använder andelsbrev. 
Specialbestämmelsen behövs eftersom samt-
liga andelsägare i ett sådant andelslag inte 
alltid framgår av medlemsförteckningen. I 
gällande lag finns bestämmelser om motsva-
rande situation bara gällande placeringsande-
lar (187 §). Förslaget avviker från bestäm-
melserna i ABL 4 kap. 14 § om fondförhöj-
ning av aktiekapital i ett aktiebolag genom 
att det inte i lagen om andelslag föreslås be-
stämmelser om försäljning av fondförhöj-
ningandelar som inte avhämtats. Till denna 
del finns inte behov för motsvarande be-
stämmelser som i ABL eftersom andelskapi-
tal smidigt kan sänkas med ett belopp som 
motsvarar dessa andelar. 
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�����������������
��������������

17 §. #!��	��		�
������� �!�� ����
��� ���
�����������
��. I denna paragraf föreslås 
särskilda bestämmelser om uppdelning av en 
andel i flera andelar samt om sammanslag-
ning av flera andelar till en andel så att insat-
sernas sammanlagda belopp och beloppet av 
andelskapitalet förblir oförändrat. En sådan 
ändring av antalet andelar som avses i denna 
paragraf ökar inte medlemmarnas betalnings-
skyldighet och i regel inte heller medlem-
marnas på tidigare utgivna andelar och betal-
da andelar baserade rättigheter i andelslaget. 
T.ex. en stadgebestämmelse om delning av 
den till utgivningstidpunkten bundna behåll-
ningen i ett andelslag som upplöses skall i 
samband med delningen av andelarna tilläm-
pas på så sätt att vid tillämpningen av be-
stämmelsen som utgivningstidpunkt för de 
nya andelarna skall betraktas utgivningstid-
punkten för den delade andelen, om inte 
stadgarna ändras på det sätt som avses i 
4 kap. Detsamma gäller sammanslagning av 
andelar samt de rättigheter som den för en 
delad eller sammanslagen andel betalda in-
satsen medför i andelslaget. 

I den gällande lagen finns inga motsvaran-
de uttryckliga bestämmelser. Förslaget är ba-
serat på andelslagens behov och dess syfte är 
att underlätta ändring av antalet andelar på 
ett sätt som inte inverkar på medlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter i andelslaget. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan en andel delas upp i flera andelar så att 
den i stadgarna bestämda insatsen ändras i 
förhållande till hur andelarna har delats upp 
eller slagits samman. Enligt stadgarna kan 
t.ex. en andel som motsvarar en insats på 
100 mark delas i tio andelar som var och en 
motsvaras av en tio marks insats. På motsva-
rande sätt kan flera andelar sammanslås till 
en andel på så sätt att den i stadgarna fast-
ställda insatsen höjs i motsvarande mån. 

Andelsstämman kan besluta om delning 
och sammanslagning på så sätt att stadgebe-
stämmelsen om insatserna ändras i överens-
stämmelse med delnings- eller sammanslag-
ningsförhållandet. Beslutet förutsätter i all-
mänhet 2/3 majoritet av de vid andelsstäm-
man avgivna rösterna, om inte stadgarna fö-
reskriver att beslutet skall fattas med större 
majoritet (4 kap. 21 §). Om det görs försök 
att ändra antalet andelar på ett sätt som  för-
sämrar vissa medlemmars ställning, kan be-
stämmelserna i lagens 4 kap. 19 och 22 § bli 
tillämpliga. 

Sådan delning och sammanslagning av an-
delar som avses i denna lag påverkar inte in-
satsernas sammanlagda belopp och inte hel-
ler andelskapitalets belopp, om inte åtgärder-
na påverkar andelslagets borgenärers ställ-
ning. I samband med delningen av andelarna 
är det också möjligt att genomföra en för 
medlemmarna avgiftsbelagd eller avgiftsfri 
höjning av insatsen, så som föreskrivs i detta 
kapitel eller en sådan sänkning som före-
skrivs i 10 kap. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall vid en sådan uppdelning som avses i 
1 mom. det belopp av insatsen som har be-
talts till andelslaget fördelas på insatserna i 
förhållande till hur andelarna har delats upp, 
om inte i stadgarna eller i andelsstämmans 
beslut om uppdelning av andelar bestäms nå-
got annat. Av förslaget följer t.ex. att om en 
medlem har betalt 50 mark av en 100 marks 
insats och en andel delas i tio andelar, skall 
efter uppdelningen fem mark anses ha blivit 
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betalt av varje tio marks insats, om inte något 
annat föreskrivs i stadgarna eller i den an-
delsstämmans uppdelningsbeslut. I fråga om 
sammanslagning av andelar föreslås ingen 
specialbestämmelse om sammanslagning av 
betalda insatser, eftersom en sammanslag-
ning av de insatser som har betalts för flera 
andelar i allmänhet inte är förenad med mot-
svarande tolkningsproblem som en fördel-
ning av insatser på flera andelar. Också vid 
uppdelning av det betalda insatsbeloppet på 
flera andelar och vid sammanslagning av be-
talda insatser är det skäl att beakta vad som 
ovan i samband med denna paragraf anförs 
om den inverkan som en ändring av antalet 
andelar har på medlemmarnas rättigheter. 
 
4!%�
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18 §. $�		����!���!%�
������
���	���� I den-
na paragraf föreslås bestämmelser om olika 
sätt att höja insatser. Med avvikelse från den 
gällande lagen kan insatsen enligt den före-
slagna paragrafens ����� höjas som en be-
tald förhöjning, som en avgiftsfri fondförhöj-
ning eller som en blandförhöjning, dvs. som 
en kombination av en betald förhöjning och 
en fondförhöjning. En fondförhöjning och en 
blandförhöjning kan dessutom genomföras så 
att andelslaget ger ut nya andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar. Bestämmelser 
om utgivning av tilläggs- och placeringsan-
delar finns i 11 och 12 kap. 

Syftet med en fondförhöjning kan vara att 
justera insatserna enligt förändringar i pen-
ningvärdet eller utvecklingen av andelslagets 
ekonomiska ställning på så sätt att en förhöj-
ning av insatsen för tidigare utgivna andelar 
genomförs med andelslagets egna medel, 
medan de som tar nya andelar själva måste 
betala hela den förhöjda insatsen till andels-
laget. Möjligheten att genomföra en fondför-
höjning innebär också att det blir lättare att 
omvandla insatserna till euro, t.ex. så att in-
satsen samtidigt avrundas till ett fullt eurobe-
lopp. Den föreslagna bestämmelsen om 
blandförhöjning underlättar andelslagens an-
skaffning av andelskapital. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är det andelsstämman som beslutar om höj-
ning av insatsen. På beslutet och dess regi-

strering skall tillämpas bestämmelserna om 
ändring av stadgarna (4 kap.). Förslaget skil-
jer sig från gällande 8 kap. i det avseendet att 
ett höjningsbeslut inte får fattas förrän an-
delslaget är registrerat. Syftet med den före-
slagna ändringen är att förtydliga andels-
lagsmedlemmarnas ansvar före registreringen 
av andelslaget. I syfte att trygga medlem-
marnas ställning kan det tillåtas att insatsen 
höjs genom ett majoritetsbeslut först efter att 
andelslaget slutgiltigt har bildats. Motsva-
rande bestämmelse för aktiebolag finns i 
ABL 4 kap. 1 § 2 mom. 

För tydlighetens skull föreslås i ����� en 
uttrycklig bestämmelse om att på betalning 
av förhöjning, uppbörd och kvittning skall 
tillämpas detta kapitels 6—9 §. I den gällan-
de lagen finns inga motsvarande uttryckliga 
bestämmelser, som föreslås för att förtydliga 
regleringen. Motsvarande bestämmelser för 
aktiebolag finns i ABL 4 kap. 12 § 1 mom. 

19 §. )�	���� �!��!%�
��� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om betald förhöjning 
av insatsen. Enligt den föreslagna paragra-
fens �� ��� skall en betald förhöjning 
genomföras så att den bestämmelse i stad-
garna som gäller insats ändras och medlem-
marna förpliktas att till andelslaget betala 
förhöjningsbeloppet så som bestäms i stad-
garna. I den gällande lagen finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om höjning av insat-
sen, men förslaget stämmer överens med nu-
varande praxis.                                                                                  

Enligt förslaget krävs för en stadgeändring 
enligt vilken insatsen höjs ett beslut som fat-
tas med 2/3 majoritet av de vid andelsstäm-
man avgivna rösterna (4 kap. 21 § 1 mom.). 
Om förhöjningen är exceptionellt stor och 
om den inte är förenlig med andelslagets syf-
te, kan höjningsbeslutet stå i strid med gene-
ralklausulen i 4 kap. 19 §. En stor förhöjning 
kan strida mot generalklausulen närmast i det 
fall att syftet med förhöjningen är att tvinga 
vissa medlemmar att avgå. Motsvarande be-
stämmelser finns i gällande 63 § 1 mom. och 
66 §.  

I stadgarna kan föreskrivas att betalningsti-
den och -villkoren för en förhöjning avviker 
från tidigare stadgebestämmelser om insats-
betalning. 

I 4 kap. föreslås specialbestämmelser om 
kallelse till den andelsstämma som skall be-
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handla en förhöjning av insatsen, om besluts-
förslaget och dess bilagor, om hur medlem-
mar som inte deltar i stämman skall underrät-
tas om ett beslut som avviker från kallelsen 
samt om en medlems extra rätt att avgå och 
få återbetalning. 

Enligt förslaget är det, till åtskillnad från 
vad som är fallet vid ökning av ett aktiebo-
lags aktiekapital, inte nödvändigt att i förhöj-
ningsbeslutet och beslutsförslaget nämna or-
saken till förhöjningen eller grunderna för 
beräkningen av förhöjningens storlek. Orsa-
ken till att sådana uppgifter inte behöver 
lämnas är att en förhöjning av detta slag på 
samma sätt gäller samtliga andelar och att en 
medlem kan slippa betala genom att avgå 
från andelslaget.  

Eftersom det inte behöver nämnas i stad-
garna att en medlem har rätt att betala en för-
höjning genom kvittning, föreslås i �� ��� 
en bestämmelse om att eventuell kvittnings-
rätt skall nämnas i förhöjningsbeslutet och 
beslutsförslaget. Om förhöjningen kan beta-
las med apportegendom eller annars enligt 
särskilda villkor, skall också detta nämnas i 
förhöjningsbeslutet och beslutsförslaget. I 
den gällande lagen finns inga motsvarande 
bestämmelser. I fråga om kvittningsrätten 
motiveras de föreslagna ändringarna med 
jämlikheten mellan medlemmarna och med 
borgenärsskyddet. I fråga om apport och and-
ra särskilda villkor har förslaget samband 
med föreslagna 7 §, som tillåter sådana vill-
kor. 

20 §. #���!��!%�
��. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser om fondförhöjning av 
insatsen. I den gällande lagen finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om denna möjlighet, 
men för betalning av insatsen kan det över-
skott som skall utdelas till medlemmen an-
vändas (29 och 36 §). Den föreslagna änd-
ringen är motiverad med tanke på andelsla-
gens behov. En insats kan betalas också så att 
andelslaget överför utdelningsbart överskott 
som betalning för medlemmens insats, så om 
föreskrivs i detta kapitels 6 § och i 8 kap. 4 §. 
Bestämmelser om aktiebolags fondemission 
finns i ABL 4 kap. 13 och 14 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall en fondförhöjning genomföras så att 
stadgebestämmelsen om insatserna ändras 
och utdelningsbart överskott överförs till 

medlemmens insats i samma proportion som 
överskott kan delas ut till medlemmen enligt 
denna lag och stadgarna. Ett beslut om fond-
förhöjning förutsätter att stadgarna ändras 
med 2/3 kvalificerad majoritet (4 kap. 21 § 
1 mom.). I stadgarna kan föreskrivas om 
större kvalificerad majoritet. 

Med avvikelse från lagen om aktiebolag fö-
reslås att för fondförhöjning får användas en-
dast utdelningsbart överskott eftersom insat-
sen då medlemskapet upphör återbetalas så 
att andelskapitalet minskas, utan att borgenä-
rerna hörs. Bestämmelser om utdelningsbart 
överskott finns i 8 kap. 3—5 §. 

Enligt förslaget skall vid fondförhöjning 
tillämpas samma lagrum och stadgebestäm-
melser som när överskott delas ut till med-
lemmarna. På grund av jämlikhetsprincipen 
förutsätter en överföring av utdelningsbart 
överskott på någon annan grund, att de med-
lemmar har gett sitt samtycke för vilkas in-
satser överförs mindre utdelningsbara belopp 
än de hade fått om medlen skulle ha delats ut 
som överskott. 

Av förslaget följer att en förhöjning av in-
satsen i praktiken kan genomföras som en 
ren fondförhöjning endast i ett andelslag vars 
samtliga insatser är helt inbetalda och enligt 
vars stadgar överskott kan återbetalas i pro-
portion till de till andelslaget betalda insat-
serna, t.ex. som ränta på andelskapitalet. I 
andra andelslag skall en fondförhöjning i 
praktiken i allmänhet genomföras på så sätt 
att nya andelar, tilläggsandelar eller placer-
ingsandelar ges (5 mom. samt 11 och 
12 kap.) eller så att insatsen höjs genom en 
sådan blandförhöjning som avses i 21 §. 

I momentet föreslås dessutom bestämmel-
ser om vem som har rätt till fondförhöjning. 
Orsaken till att denna bestämmelse behövs är 
att antalet medlemmar och insatser i princip 
fortlöpande kan variera i alla andelslag. En-
ligt förslaget har den rätt till fondförhöjning 
som är medlem i andelslaget när beslutet om 
förhöjningen fattas, om inte något annat be-
stäms i denna paragraf eller i förhöjningsbe-
slutet. Andelsstämman kan också besluta om 
saken inom de gränser som lagen och stad-
garna uppställer. 

Nya medlemmar har i allmänhet rätt till 
fondförhöjning om överskott kan delas ut till 
dem. Om det t.ex. föreskrivs i stadgarna att 
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överskott kan delas ut endast till medlemmar 
som har antagits under den senast avslutade 
räkenskapsperioden har den som därefter bli-
vit medlem inte rätt till fondförhöjning, även 
om hans medlemskap skulle ha börjat före 
den andelsstämma som fattade beslut om 
förhöjningen. Också med tanke på situationer 
där medlemskap har upphört föreslås att rät-
ten till fondförhöjning i lagens presumtions-
bestämmelse sammankopplas med förhöj-
ningsbeslutet. I förhöjningsbeslutet kan ock-
så bestämmas en senare tidpunkt. Tilläggs-
andelar och placeringsandelar medför rätt till 
fondförhöjning endast om så föreskrivs i 
stadgarna (11 och 12 kap.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i beslutet om fondförhöjning och be-
slutsförslaget skall nämnas det belopp som 
överförs till andelskapitalet. Denna bestäm-
melse behövs med tanke på enhetligheten i 
de bestämmelser som skall tillämpas på be-
slut om användning av andelslagets över-
skott. En överföring till andelskapitalet 
minskar det utdelningsbara överskottet med 
motsvarande belopp. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
får andelsstämman inte besluta om större 
fondförhöjning än vad styrelsen föreslår eller 
godkänner. Förslaget motsvarar bestämmel-
sen i 8 kap. 6 § 2 mom. om användning av 
överskott. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att fondförhöj-
ningen inte räknas till det belopp som av in-
satsen har betalts för en medlems del, när 
man räknar ut det belopp som skall återbeta-
las av insatsen eller det överskott som skall 
delas ut på det betalda beloppet av insatsen.  

Utgångspunkten för förslaget är den att till 
en medlem skall återbetalas fondförhöjning-
ens belopp på samma sätt som en insats som 
medlemmen själv har betalt. Detsamma gäll-
er medlemmens rätt till återbetalning i sam-
band med fusion och delning. 

En begränsning av återbetalningen av en 
fondförhöjning kan behövas t.ex. då insatsen 
höjs i syfte att öka nya medlemmars betal-
ningsskyldighet och då man samtidigt vill 
säkerställa att ett mot fondförhöjningen sva-
rande belopp av andelskapitalet blir kvar i 
andelslaget då medlemskap upphör eller 
medlemmarnas skyldigheter minskas. Den 

sistnämnda begränsningen kan vara motive-
rad med tanke på jämlikheten mellan med-
lemmarna, om andelslagets överskott delas ut 
enligt stadgarna endast i proportion till med-
lemmarnas insatser och inte t.ex. enligt hur 
mycket medlemmarna har utnyttjat andelsla-
gets tjänster. 

För tydlighetens skull nämns i momentet 
att samma bestämmelser gäller också den på 
vilken medlemmens rätt har övergått. Enligt 
den huvudregel som framgår av 10 § kan en 
medlem inte på en annan överföra bättre rätt 
till andelslagets tillgångar än han själv har. 
Enligt förslaget skall i medlemsförteckningen 
antecknas beloppet av en sådan fondförhöj-
ning, eftersom begränsningen kan ha en vä-
sentlig betydelse också för andra rättigheter 
som andelen medför samt för andelens värde 
t.ex. från en förvärvares eller panthavares 
synpunkt. 

I stadgarna kan också intas en bestämmelse 
som uppskjuter återbetalningen av en fond-
förhöjning enligt 10 kap. 3 §. Andelsstäm-
man fattar med 2/3 kvalificerad majoritet be-
slut om att i stadgarna ta in en bestämmelse 
om begränsning av återbetalningen av en 
fondförhöjning eller av överskott som utdelas 
på denna, i det fall att beslutet om stadgeänd-
ringen fattas i samband med fondförhöjning-
en. Om en sådan begränsning fogas till stad-
garna senare krävs för beslutet 9/10 majoritet 
av de vid andelsstämman avgivna rösterna, i 
det fall att stadgeändringen innebär att åter-
betalningen av fondförhöjningen skjuts upp 
(4 kap. 22 § 1 mom.), eller samtliga vid 
stämman företrädda medlemmars understöd i 
det fall att stadgeändringen minskar det be-
lopp som skall återbetalas av insatsen (4 kap. 
22 § 2 mom.). 

Om en fondförhöjning enligt stadgarna inte 
får återbetalas skall en sådan del av andels-
kapitalet i bokföringen och bokslutet tas upp 
separat under eget kapital, enligt de för detta 
gällande villkoren. Om en fondförhöjning tas 
upp som en mot andelskapitalet motsvarande 
post, får ett beslut on lindring av återbetal-
ningsbegränsningar verkställas om ett år efter 
utgången av den redovisningsperiod under 
vilken stadgeändringen registreras (4 kap. 
21 § 3 mom.). Om fondförhöjningen tas upp  
som en mot reservfonden svarande post, skall 
på en ändring av villkoren i tillämpliga delar 
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iakttas vad som i 8 kap. 10 § bestäms om 
nedsättning av reservfonden. 

Enligt den i 10 kap. 1 § ingående huvudre-
geln skall, när det belopp som skall återbeta-
las räknas ut, beloppet av en fondförhöjning 
som omfattas av återbetalningsförbud dras av 
också från de medel som används för återbe-
talning av insatsen. När beloppet av en sådan 
återbetalning räknas ut skall den fondförhöj-
ning av insatsen som inte kan återbetalas så-
ledes behandlas på motsvarande sätt som re-
servfonden. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
kan en fondförhöjning genomföras också så 
att medlemmarnas ges nya andelar. I andels-
stämmans beslut och beslutsförslag skall i så 
fall nämnas dels det belopp som överförs till 
andelskapitalet, dels också antalet nya ande-
lar. Av jämlikhetsprincipen följer att samtliga 
medlemmar i en sådan fondförhöjning skall 
ges nya andelar i samma förhållande som 
överskott kunde användas för en i stadgarna 
angiven fondförhöjning av insatsen. 

En fondförhöjning som avses i detta mo-
ment träder i kraft omedelbart då de nya an-
delarna har givits medlemmarna, om förhöj-
ningen inte förutsätter att stadgarna ändras. 
Om förhöjningen har samband med en stad-
geändring träder den i kraft så snart ändring-
en har registrerats och de nya andelarna gi-
vits ut. 

I den föreslagna paragrafens ,���� kon-
stateras för tydlighetens skull att en fondför-
höjning kan genomföras också genom utgiv-
ning av nya tilläggsandelar och placerings-
andelar, så som föreskrivs i 11 och 12 kap. I 
så fall skall i beslutet om fondförhöjningen 
nämnas vilka antal och slag av andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som 
skall ges ut. Av jämlikhetsprincipen följer att 
samtliga medlemmar vid en sådan fondför-
höjning i regel skall ges nya andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar i sam-
ma förhållande som överskott kunde använ-
das för en i stadgarna föreskriven höjning av 
insatsen. 

21 §. )�����!��!%�
��. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser enligt vilka en höjning 
av insatsen kan genomföras delvis som en 
betald förhöjning och delvis som en avgiftsfri 
fondförhöjning ( �����!��!%�
��). Enligt den 
föreslagna paragrafens �� ��� skall vid en 

blandförhöjning en del av förhöjningen av 
insatsen överföras till en medlems insats från 
det utdelningsbara överskottet, medan med-
lemmen betalar en del av förhöjningen. På 
det förhöjningsbelopp som betalas av med-
lemmen tillämpas de allmänna bestämmel-
serna om höjning av insatsen. För en stadge-
ändring gällande blandförhöjning krävs ett 
beslut med 2/3 kvalificerad majoritet (4 kap. 
21 § 1 mom.). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i ett beslut och beslutsförslag om gäller 
blandförhöjning nämnas de uppgifter om den 
betalda förhöjningsandelen och fondförhöj-
ningsandelen som förutsätts i 19 och 20 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���  
kan en blandförhöjning genomföras också så 
att medlemmarna ges nya andelar. Utgiv-
ningen av nya andelar genomförs i regel på 
motsvarande sätt som enligt 20 § 5 mom. vid 
en fondförhöjning, där medlemmarna utan 
betalning ges nya andelar. I ett beslut och be-
slutsförslag  om blandförhöjning skall utöver 
de uppgifter som avses i 20 § 5 mom. dessut-
om nämnas det belopp som vid fondförhöj-
ning överförs som betalning för en medlems 
insats. 

I ett beslut om blandförhöjning skall jäm-
likhetsprincipen beaktas på så sätt att alla 
medlemmar har möjlighet att ta nya andelar i 
samma proportion som till dem kan delas ut 
överskott. En på annat sätt genomförd bland-
förhöjning kan avvika från principerna om 
utdelning av överskott på så sätt att för beslu-
tet krävs samtycke också av de medlemmar 
som inte enligt huvudregeln får rätt till nya 
andelar som delvis har betalts genom fond-
förhöjning. 

Utgående från jämlikhetsprincipen kan en 
blandförhöjning genomföras också så att var-
je medlem först under en skälig tid har före-
trädesrätt att ta nya andelar i den ordning 
som nämns ovan. Om alla medlemmar inte 
utnyttjar sin företrädesrätt kan andra med-
lemmar ta de andelar som blivit över. Också 
utövandet av den subsidiära rätten skall ord-
nas i enlighet med jämlikhetsprincipen, t.ex. 
så att medlemmarna då de utnyttjar sin före-
trädesrätt kan anmäla sig vara villiga att ta ett 
större antal andelar. I lagen föreslås ingen ut-
trycklig bestämmelse om hur lång tid som 
skall reserveras för utnyttjandet av företrä-
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desrätten, eftersom det inte heller till övriga 
delar föreslås några specialbestämmelser om 
medlemmarnas företrädesrätt att ta nya ande-
lar.  

En skälig tid för utnyttjande av företrädes-
rätten kan anses vara åtminstone två veckor 
från det att medlemmarna hos andelslaget 
kan ansöka om nya andelar vid en blandför-
höjning. Enligt de i ABL 4 kap. 2 § ingående 
bestämmelserna om aktieägares teckningsrätt 
skall för utnyttjande av rätten att teckna nya 
aktier reserveras minst två veckor räknat från 
början av teckningstiden. 

22 §. 2���
�����������
���	����		� 	������(
���� I denna paragraf föreslås sådana be-
stämmelser om antalet insatser, som innebär 
ändring av stadgarnas föreskrifter om med-
lemmarnas skyldighet att ta andelar. Andels-
stämman kan i allmänhet besluta om en så-
dan stadgeändring med 2/3 kvalificerad ma-
joritet av de vid stämman avgivna rösterna 
(4 kap. 21 § 1 mom.). Vid beslutsfattandet 
skall beaktas jämlikhetsprincipen och förbu-
det mot givande av otillbörlig fördel (4 kap. 
19 §). I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande bestämmelse, men förslaget stäm-
mer överens med andelslagspraxis. För tyd-
lighetens skull föreslås en uttrycklig be-
stämmelse om saken. 

 
10 kap. ,��
�����������������6������

�����������������������������?
������������
 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
återbetalning av insatsen när medlemskapet  
har upphört eller när en medlem minskar sitt 
antal andelar. Bestämmelserna gäller också 
återbetalning till den som har förvärvat en 
andel. Dessutom föreslås bestämmelser om 
nedsättning av insatsen samt om minskning 
av antalet andelar. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
på så sätt att grunderna för uträkning av åter-
betalningen ändras i motsvarighet till änd-
ringen av det utdelningsbara överskottet 
(8 kap. 3—5 §). Med avvikelse från den gäl-
lande lagen föreslås dessutom att det blir till-
låtet att i stadgarna ta in bestämmelser om 
uppskjuten återbetalning, snabb återbetalning 
och efterhandsåterbetalning. Avsikten är att 
underlätta finansieringen av andelslag samt 

att förtydliga bestämmelserna om medlem-
marnas och borgenärernas ställning. Änd-
ringarna innebär att det blir möjligt att ge-
nom stadgebestämmelser förbättra andelska-
pitalets beständighet eller tillåta att smärre 
delar av andelskapitalet återbetalas omedel-
bart. Ändringarna innebär också att det i 
stadgarna kan bestämmas om en före detta 
medlems rätt att senare som efterhandsåter-
betalning få tillbaka den del av insatsen som 
till följd av andelslagets ekonomiska ställ-
ning inte kan återbetalas då medlemskapet 
upphör. 

Det kan vara befogat att förbättra andels-
kapitalets beständighet t.ex. för att uppfylla 
soliditetskraven eller för att skaffa annan fi-
nansiering i eget eller främmande kapital. En 
till beloppet begränsad snabb återbetalning 
av insatser kan vara befogad särskilt i andels-
lag vilkas medlemsunderlag varierar från ett 
år till ett annat och i vilka den insats som 
uppbärs för en andel som är förutsättning för 
medlemskap är liten i förhållande till med-
lemsförmånerna. Möjligheten till efteråterbä-
ring kan behövas för att andelskapital skall 
kunna anskaffas. Efterhandsåterbetalning kan 
komma i fråga också för att säkerställa ett 
jämlikt bemötande av medlemmarna i situa-
tioner då andelslagets ekonomiska ställnings 
varierar, t.ex. på grund av att verksamheten 
är säsongbetonad. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
också på så sätt att i lagen föreslås uttryckli-
ga bestämmelser om andelsstämmans rätt att 
besluta om minskning av antalet andelar samt 
bestämmelser om andelar som är förenade 
med återbetalningsvillkor. Avsikten är att till 
dessa delar förtydliga och förenhetliga med-
lemmarnas och borgenärernas ställning med 
avseende på bestämmelserna om ändring av 
stadgarna, återbetalning av insatsen och ut-
delning av överskott. De nya bestämmelserna 
om minskning av antalet andelar kan öka an-
delslagens egenfinansiering av sin verksam-
het. 

Förslagen skiljer sig från vad som i ABL 
föreskrivs om nedsättning av aktiekapitalet 
och inlösen av aktier framförallt i det avse-
endet, att en insats fortfarande en viss tid ef-
ter att medlemskapet har upphört kan återbe-
talas utan ett sådant tillstånd av registermyn-
digheten som erfordras för motsvarande ned-
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sättning av aktiekapitalet. Förslaget skiljer 
sig från ABL också i det avseendet att det för 
återbetalning av insatsen fortfarande i all-
mänhet räcker att att en medlem eller förvär-
vare kräver återbetalning, till åtskillnad från 
vad som är fallet med aktiebolag. I aktiebo-
lag är det nämligen i allmänhet bolagsstäm-
man som beslutar om nedsättning av aktieka-
pitalet och inlösning av aktier. 

Förfarandet vid nedsättning av insatsen och 
det belopp som har betalats för den skiljer sig 
i det avseendet från nedsättning av aktiekapi-
talet, att de på andelen baserade rättigheterna 
i flera fall bestäms på basis av det belopp 
som har betalts för insatsen till andelslaget. 
T.ex. en vederlagsfri nedsättning av insatsens 
nominella belopp minskar alltid det belopp 
som skall återbetalas av insatsen. Annorlunda 
förhåller det sig i aktiebolag, där en nedsätt-
ning av aktiens nominella belopp i allmänhet 
inte påverkar aktieägarnas rättigheter i bola-
get. På grund av insatsens särdrag kan fortfa-
rande endast en enhällig andelsstämma be-
sluta t.ex. om nedsättning av  insatsens no-
minella belopp, i det fall att den överskjutan-
de delen av den tidigare betalda insatsen inte 
kan återbetalas. 

 
0	�� �	���
������
���	�����������������	�
����!��

1 §. 0	�� �	���
������ 
���	�� I denna para-
graf föreslås bestämmelser om huvudregeln 
för återbetalning av insatser under den tid 
som andelslaget är verksamt. Paragrafens be-
stämmelser gäller också minskning av antalet 
andelar samt den rätt som en förvärvare av en 
andel har att få insatsen återbetald. I 9 kap. 
9 § förskrivs om en före detta medlems skyl-
dighet att betala en insats som är obetald då 
medlemskapet upphör. I 6 § i detta kapitel 
och i 19 kap. finns bestämmelser om den rätt 
som en andel medför till ett andelslags me-
del, då andelslaget efter likvidation upplöses 
eller avregistreras.  

I paragrafens 1 mom. finns bestämmelser 
om en före detta medlems rätt att få tillbaka 
sin insats. I paragrafens 2 mom. ingår huvud-
regeln för hur stor del av de utdelningsbara 
medlen som en medlem har rätt till. I para-
grafens 3 mom. ingår huvudregeln för uträk-
ning av de utdelningsbara medlen. På uträk-

ningen av det belopp som skall återbetalas 
och de utdelningsbara medlen tillämpas vid 
behov också specialbestämmelserna i 
2, 3 och 6 §. I paragrafens 4 mom. ingår hu-
vudreglerna för när beloppet skall räknas ut 
och återbetalas. I samma moment finns också 
en specialbestämmelse om den på återbetal-
ningen tillämpliga tidpunkten för medlem-
skapets upphörande, i det fall att medlem-
skapet upphör på grund av dödsfall. 

Bestämmelserna om olaglig utdelning av 
medel kan komma att tillämpas på sådana ar-
rangemang som i praktiken innebär återbe-
talning av insatsen. En sådan situation kan 
uppkomma t.ex. när andelslaget i samband 
med att medlemskapet upphör lånar åt sin ti-
digare medlem ett belopp som motsvarar den 
insats som efter vänteåret kan återbetalas. 

Samma lagrum och stadgebestämmelser 
skall tillämpas också på återbetalning av en 
tilläggsandelsavgift, om inte något annat be-
stäms i 11 kap. eller föreskrivs i stadgarna. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���  
har en före detta medlem rätt att få tillbaka 
sin insats efter att medlemskapet har upphört. 
Den som har förvärvat en andel har motsva-
rande rätt till återbetalning av insatsen. Enligt 
föreslagna 10 § gäller samma regel för 
minskning av en medlems antal andelar. 
Återbetalningens belopp kan i regel inte 
överskrida den insats som har betalts för 
medlemmen. I stadgarna kan emellertid be-
stämmas om en före detta medlems rätt till 
exempelvis andelslagets överskott, enligt vad 
som föreskrivs i 3 kap. 6 § 3 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
består det belopp av insatsen som skall åter-
betalas av en på det belopp som har betalts 
av insatsen kalkylerad andel av det egna ka-
pital som kan användas för återbetalningen. 
En medlems andel av de medel som återbeta-
las skall enligt förslaget räknas ut på motsva-
rande sätt som enligt gällande 30 § 1 mom., 
dvs. i förhållande till de betalda insatserna 
och inte i förhållande till antalet utgivna och 
eventuellt endast delvis betalda andelar.  

Med en insats som har betalts för en med-
lem avses fortfarande, utöver belopp som har 
betalts av andra än andelslagets medel, en 
sådan överskottsandel som i enlighet med la-
gen, stadgarna eller andelslagets förhöj-
ningsbeslut har använts för betalning av med-
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lemmens andel. Enligt förslaget räknas också 
en fondförhöjning i samband med återbetal-
ningen som en insats som har betalts för en 
medlem, om inte något annat bestäms i stad-
garna. Förfarandet att genom stadgebestäm-
melser begränsa återbetalningen av en fond-
förhöjning behandlas ovan i detaljmotiver-
ingen till 9 kap. 20 §. 

Den föreslagna paragrafens �� ��� inne-
håller huvudregeln för uträkning av de till-
gångar som  kan användas för återbetalning 
av insatserna. Förslaget skiljer sig från den 
gällande lagen i det avseendet att det beaktar 
den utveckling som bokföringslagstiftningen 
har undergått. Dessutom föreslås att de ut-
delningsbara tillgångarna skall räknas utgå-
ende från andelslagets eget kapital. Den sist-
nämnda ändringen föreslås i syfte att fören-
hetliga bestämmelserna om det belopp av in-
satsen som återbetalas, med bestämmelserna 
om det utdelningsbara överskottet. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
skall det belopp som återbetalas räknas ut på 
basis av bokslutet för den räkenskapsperiod 
under vilken medlemskapet upphörde. An-
delslaget skall återbetala beloppet inom ett år 
från utgången av räkenskapsperioden. Mot-
svarande bestämmelse finns i gällande 30 § 
1 mom. Med avvikelse från den gällande la-
gen kan tidpunkten för uträkning och återbe-
talning skjutas upp eller tidigareläggas ge-
nom att ta in bestämmelser om saken i stad-
garna, så som föreskrivs i 3 eller 4 §. 

Det insatsbelopp om återbetalas räknas 
som andelskapital till dess att andelslaget en-
ligt denna lag har rätt att återbetala insatsen. 
En före detta medlem kan således inte an-
vända t.ex. en återbetalningsfordran som inte 
har förfallit till betalning för att kvitta ett be-
lopp som han är skyldig andelslaget. Det-
samma gäller andelslagets rätt till kvittning 
av återbetalningen mot fordringar på en före 
detta medlem. 

I momentet föreslås dessutom en presum-
tionsbestämmelse om när återbetalningen an-
ses ha skett. Enligt förslaget anses insatsen 
ha blivit betald när det återbetalda beloppet 
kan lyftas hos andelslaget, om inte något an-
nat bestäms i stadgarna eller avtalas. Med av-
tal avses t.ex. att en avgående medlem med 
tanke på återbetalningen meddelar andelsla-
get sitt bankkonto. 

I den gällande lagen finns ingen motsva-
rande bestämmelse, men förslaget motsvarar 
andelslagspraxis. Förslaget skiljer sig från 
den för betalning av skulder gällande all-
männa principen enligt vilken betalningen 
skall ske hos borgenären, i detta fall hos den 
före detta medlemmen ( 3 § skuldebrevsla-
gen, 622/1947). I situationen att ett medlem-
skap upphör förekommer det att andelslaget 
inte har uppdaterade kontaktuppgifter för 
återbetalningen. Kostnaderna för att skaffa 
fram uppgifterna och överföra betalningen 
kan också vara oproportionerligt stora i för-
hållande till det belopp som skall återbetalas. 
Den föreslagna presumtionsbestämmelsen 
skall tillämpas också då medlemskapet upp-
hör på grund av att medlemmen har uteslutits 
ur andelslaget eller då andelsstämman beslu-
tar minska antalet andelar. Från denna hu-
vudregel kan i stadgarna avvikas t.ex. så att 
andelslaget betalar tillbaka insatsen på ett 
bankkonto som den före detta medlemmen 
har uppgivit. Om andelslaget inte har den 
före detta medlemmens kontouppgifter skall 
denne särskilt kräva återbetalning av insat-
sen. 

I momentet föreslås dessutom en special-
bestämmelse om tidpunkten för återbetal-
ningen i det fall att medlemskapet upphör på 
grund av dödsfall. I den gällande lagen finns 
ingen motsvarande bestämmelse. Med stöd 
av den gällande lagen är det i princip möjligt 
att andelslaget blir skyldigt att återbetala in-
satsen omedelbart i det fall att andelslaget får 
kännedom om dödsfallet först ett år efter ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken medlemskapet upphörde. Ändringen är 
ägnad att förtydliga och förenhetliga be-
stämmelser om återbetalning av insatser. 

Enligt +���� finns bestämmelser om hur 
tilläggsandels- och placeringsandelsbetal-
ningar till andelslaget samt kapitallån som 
andelslaget upptagit skall beaktas i samband 
med återbetalningen av insatser i 11 kap. 9 §, 
12 kap. 1 § och 13 kap. 2 §. Enligt de pre-
sumtionsbestämmelser som föreslås i de 
nämnda lagrummen medför tilläggsandelar 
och placeringsandelar bättre rätt än insatser-
na till andelslagets tillgångar under den tid 
andelslaget är verksamt, på så sätt att förlus-
ter och andra poster som avses i 1 § 3 mom. 
2 punkten skall dras av i första hand från det 
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egna kapital som kan användas för återbetal-
ning av insatser i sådana fall då insatsen åter-
betalas under verksamhetstiden. Presum-
tionsbestämmelsen skall tillämpas t.ex. i an-
delslag vars andelskapital bestående av helt 
betalda insatser och tilläggsinsatser på 
100 euro uppgår till 10 000 euro, vars 
tilläggsandelskapital uppgår till 10 000 euro 
och vars förlust under räkenskapsperioden 
uppgår till 5 000 euro, så att av den insats 
som har krävts tillbaka under räkenskapspe-
rioden återbetalas 50 euro och av tilläggsan-
delsavgiften 100 euro. Det belopp som åter-
betalas av insatsen kan betalas inom ett år 
från räkenskapsperiodens utgång och 
tilläggsinsatsen kan återbetalas redan sex 
månader efter räkenskapsperiodens utgång. 
På motsvarande sätt gäller för kapitallån pre-
sumtionen att ett sådant lån inte skall beaktas 
vid uträkningen av det egna kapital som kan 
användas för återbetalning av insatser. 

Utgångspunkten för den gällande lagen är 
den att andelar och tilläggsandelar medför 
samma rätt till det för återbetalning av insat-
ser och tilläggsinsatser disponibla egna kapi-
talet. Enligt den gällande lagen är det oklart 
om det i stadgarna kan föreskrivas om en 
tilläggsandels bättre rätt till återbetalning un-
der den tid som andelslaget är verksamt (30 § 
och 163 § 2 mom.). Presumtionsbestämmel-
sen föreslås bli ändrad på grund av de behov 
som har förekommit i praktiken. I andelsla-
gen har den bedömningen gjorts att t.ex. 
tilläggsandelar också efter reformen i all-
mänhet är förenade med motsvarande villkor 
när det gäller finansiering i eget kapital, så 
att på tilläggsandelar vanligen delas ut en 
som ränta uträknad gottgörelse för överskott. 
När andelslaget upplöses medför tilläggsan-
delarna i allmänhet endast rätt till återbetal-
ning av tilläggsinsatsen och till icke betald 
gottgörelse för överskott. I ändringsförslaget 
har också den omständigheten beaktats att 
tilläggsandelar och placeringsandelar enligt 
lagförslaget kan ges inte bara medlemmar 
utan också placerare som inte har rösträtt el-
ler andra förfoganderättigheter vid andels-
stämman. 

Enligt 21 § 3 mom. i den föreslagna verk-
ställighetslagen skall den gamla lagen tilläm-
pas på återbetalning av en tilläggsandel som 
har givits under den nya lagens giltighetstid. 

En tilläggsandel som har givits under den 
gamla lagens giltighetstid medför således 
inte nödvändigtvis bättre rätt till återbetal-
ning under andelslagets verksamhetstid än 
enligt den nya presumtionsbestämmelsen. 

I stadgarna och kapitallånevillkoren kan 
avvikas från presumtionsbestämmelserna om 
tilläggs- och placeringsandelar samt om kapi-
tallån på så sätt att förlust och andra poster 
som nämns i 1 § 3 mom. 2 punkten helt eller 
delvis dras av från det egna kapital som är 
disponibelt för återbetalning av insatser och 
tilläggsinsatser. I stadgarna kan t.ex. före-
skrivas att de nämnda posterna skall dras av 
från de för återbetalning av insatser och 
tilläggsinsatser disponibla medlen i förhål-
lande till de olika slagen av andelskapital, el-
ler att de nämnda posterna i första hand skall 
dras av från kapitallånet på ett sätt som be-
gränsar återbetalningen av detta. 

2 §. ��������������	���	�� �	���
��� ����
����� ���
	��� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om en tilläggsbegränsning som 
skall tillämpas på medel  som i moderandels-
laget kan användas till återbetalning av insat-
ser. Enligt den föreslagna paragrafens 
����� är beloppet av det egna kapital som 
kan användas till återbetalning det mindre av 
de belopp som balansräkningen och kon-
cernbalansräkningen utvisar. I den gällande 
lagen finns ingen motsvarande begränsning. 
Syftet med tilläggsbegränsningen är att sä-
kerställa att definitionen av de utdelningsbara 
medlen är baserad på en korrekt bild av mo-
derandelslagets ekonomiska ställning. I mo-
derandelslagets bokslut kan ingå t.ex. kon-
cernens interna vinst, inbördes ägande samt 
interna fordringar och skulder, vilka leder till 
att andelslagets egen balansräkning inte ger 
en korrekt bild av andelslagets eget kapital. 
Ändringen förenhetligar bestämmelserna om 
utdelning av andelslagets tillgångar. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall det belopp enligt koncernbalansräk-
ningen som kan användas för återbetalning i 
tillämpliga delar räknas ut med iakttagande 
av 1 §. För tydlighetens skull föreslås en ut-
trycklig bestämmelse om uträkningen. 

3 §. ?����%�	��� �	�� �	���
��� Enligt för-
slaget kan i stadgarna bestämmas om upp-
skjutande av återbetalningen av insatsen.  

I gällande lag finns inte någon motsvarande 
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bestämmelse. Ett uppskjutande kan vara 
nödvändigt för att andelskapitalets bestånd 
skall ökas. Andelskapitalets bestånd är av 
särskild betydelse t.ex. i andelsbanker, andra 
kreditinstitut i andelslagsform och t.ex. i an-
delslag som bedriver omfattande industriell 
verksamhet. Trots att återbetalningen av en 
insats skjuts upp upphör medlemskapet i an-
delslaget i överensstämmelse med bestäm-
melserna i 3 kap. 

Bestämmelserna i paragrafen kan tillämpas 
på uppskjutande av återbetalning av insats i 
de situationer som regleras i denna lag. Det 
är då närmast fråga om medlemskaps upphö-
rande, överföring av andelar, minskning av 
antalet andelar på yrkande av en medlem 
samt om andelsstämmans beslut om sänkning 
av insatsen eller av belopp som har betalts 
för insatsen. Det kan också vara fråga om 
andelsstämmans beslut om minskning av an-
talet andelar samt om ett i stadgarna fastställt 
återbetalningsvillkor. För tydlighetens skull 
är det i allmänhet skäl att i stadgarna också ta 
in en bestämmelse om i vilka situationer ett 
uppskjutande villkor skall tillämpas samt om 
hur uppskjutande av återbetalningen skall 
tillämpas på tilläggsinsatser. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att insatsen åter-
betalas senare än vad som föreskrivs i 1 § 
4 mom. I så fall skall i stadgarna tas in en be-
stämmelse om återbetalningstidpunkten Ut-
gångspunkten är den att lagen varken begrän-
sar uppskovets längd  eller uppskovsgrun-
derna. Bestämmelser om dessa omständighe-
ter kan tas in i stadgarna. I stadgarna kan så-
ledes föreskrivas t.ex. att insatsen återbetalas 
inom fem år från utgången av den räken-
skapsperiod under vilken medlemskapet 
upphörde. Återbetalningstidpunkten kan bin-
das också till andra omständigheter, t.ex. till 
andelslagets ekonomiska ställning. I stadgar-
na kan således föreskrivas t.ex. att insatsen 
återbetalas då fem år har förflutit från den 
ifrågavarande räkenskapsperiodens utgång 
och då andelslagets ekonomiska ställning en-
ligt det efter tidsfristen följande bokslutet 
uppfyller de kännetecken som anges i stad-
garna. 

Rätten att få tillbaka insatsen medan an-
delslaget är verksamt är en av de viktigaste 
medlemsrättigheterna. Andelsstämman kan 

besluta om en stadgeändring som uppskjuter 
återbetalningen av insatserna för redan tidi-
gare utgivna andelar endast i det fall att be-
slutet understöds av nio tiondedelar av de vid 
stämman avgivna rösterna. På grund av åter-
betalningsrättens betydelse och de allmänna 
principer som framgår av 4 kap. 19 § kan 
återbetalningen av insatsen inte utan sam-
tycke av de tidigare antagna medlemmarna, 
genom ändring av stadgarna skjutas upp för 
en obegränsad tid eller för en mycket lång 
tid. Också ett kortare uppskov kan strida mot 
den nämnda allmänna principerna i det fall 
att andelslagets verksamhet eller medlems-
förmåner ändras i något väsentligt avseende 
under uppskovet. En sådan ändring kan t.ex. 
bestå i en väsentlig ändring av andelslagets 
verksamhetsområde eller i nedläggning av ett 
verksamhetsställe. 

I stadgarna kan inte bestämmas att ett an-
delslagsorgan har prövningsrätt i fråga om 
återbetalningstidpunkten, eftersom en med-
lem i regel har rätt att få sin insats tillbaka 
enligt vad som med önskvärd tydlighet fram-
går av lagen och stadgarna. 

En förutsättning för att jämlikhetsprincipen 
skall kunna iakttas är i allmänhet att en stad-
geändring som skjuter upp rätten till återbe-
talning i regel skall tillämpas på samma sätt 
på alla sådana andelar som har utgivits före 
stadgeändringen. 

I lagen föreslås ingen uttrycklig bestäm-
melse om det längsta uppskovet med återbe-
talningen av en insats, eftersom det före-
kommer stora variationer i andelslagens 
verksamhet och finansieringsbehov. T.ex. i 
ett konsumentandelslag med stort medlems-
underlag kan återbetalningen av en liten in-
sats i allmänhet skjutas upp en kortare tid än 
i ett producentandelslag som har få medlem-
mar och i första hand är verksamt inom sin 
medlemskrets samt vars finansiering av pro-
duktionsmedlen och verksamheten väsentli-
gen kan påverkas av andelskapitalets belopp. 

Om återbetalningen skjuts upp skall i stad-
garna också bestämmas före detta medlem-
mars rättigheter under tiden mellan medlem-
skapets upphörande och återbetalningen av 
insatsen. I stadgarna kan t.ex. bestämmas att 
före detta medlemmar endast har rätt att få 
tillbaka insatsen eller att de ända till återbe-
talningen har de rättigheter som avses i 
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3 kap. 6 § 3 mom. Med avvikelse från lagens 
huvudregel skall i stadgarna således alltid fö-
reskrivas om medlemmarnas rättigheter från 
medlemskapets upphörande till återbetal-
ningen, i det fall att återbetalningen skjuts 
upp. Syftet med specialbestämmelsen är att 
beakta den omständigheten att det i samband 
med att återbetalningen skjuts upp i allmän-
het är skäl att bedöma hur före detta med-
lemmars ställning skall ordnas i sådana fall 
då tiden mellan medlemskapets upphörande 
och insatsens återbetalning är längre än nor-
malt. Om återbetalningen av insatsen skjuts 
upp för en längre tid ökar också sannolikhe-
ten för olika typer av konfliktsituationer. 

Det är skäl att i stadgarna föreskriva om 
före detta medlemmars rättigheter också av 
den anledningen att de som överväger att bli 
medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna bil-
da sig en uppfattning om medlemsvillkoren i 
ett andelslag där insatsen betalas tillbaka en 
osedvanligt lång tid efter att medlemskapet 
upphört. Det är motiverat att i stadgarna ta in 
bestämmelser om dessa medlemmars rättig-
heter också av den anledningen att det inte 
uttryckligen bestäms någon gräns för hur 
länge återbetalningen av insatsen får skjutas 
upp. 

En före detta medlem kan enligt stadgarna 
ha rätt endast till andelslagets överskott eller 
andra tillgångar eller rätt att utnyttja andels-
lagets tjänster (3 kap. 6 § 3 mom.). I stadgar-
na kan t.ex. bestämmas att återbetalda insat-
ser berättigar till en i ränteform uträknad an-
del av överskottet till dess att insatsen har be-
talts tillbaka. Bestämmelserna om före detta 
medlemmars ekonomiska rättigheter kan 
också avvika från vad som i stadgarna före-
skrivs om ekonomiska rättigheter under med-
lemskapet. 

Enligt förslaget skall på före detta med-
lemmar tillämpas jämlikhetsprincipen samt 
förbudet mot givande av otillbörlig fördel 
(4 kap. 19 § och 5 kap. 11 §) till dess att an-
delslaget efter uppskovet har betalat tillbaka 
insatsen. De ovan relaterade allmänna be-
stämmelserna förutsätter t.ex. att de på stad-
garna baserade ekonomiska rättigheter som 
tillkommer före detta medlemmar endast 
med dessa samtycke får försämras under ti-
den från medlemskapets upphörande till in-
satsens återbetalning. En före detta medlem 

kan för skada som orsakas av ett beslut som 
ett andelsorgan har fattat i strid med de 
nämnda bestämmelserna, för egen del kräva 
skadestånd av andelslagets medlemmar, led-
ning och revisorer enligt vad som i 20 kap. 
föreskrivs om en borgenärs rätt till skades-
tånd. Syftet med förslaget är att minska be-
hovet av detaljerade stadgebestämmelser i 
sådana fall då återbetalningen av insatser 
skjuts upp enligt stadgarna. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan det utan hinder av 1 § 4 mom. bestäm-
mas i stadgarna att det belopp som återbeta-
las skall räknas ut på basis av ett senare bok-
slut. Denna från huvudregeln avvikande tid-
punkt för uträkningen kan användas endast i 
det fall att det i stadgarna också föreskrivs att 
återbetalningen skall skjutas upp så som fö-
reslås i 1 mom. Tillämpningen av undantaget 
kan vara befogad i synnerhet i det fall att 
återbetalningen skjuts upp med flera räken-
skapsperioder eller i det fall att i stadgarna 
föreskrivs om sådan efterhandsåterbetalning 
som avses i 5 §. 

4 §. $��  ��	�� �	���
��� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om att i stadgarna kan 
föreskrivas att en medlem kan få tillbaka sin 
insats genom snabb återbetalning, inom ra-
men för det utdelningsbara överskottet. Be-
stämmelserna kan tillämpas på sådan återbe-
talning av insatser som avses i denna lag, om 
inte något annat bestäms. Snabb återbetal-
ning av insatser kan inte ske under likvida-
tion eller konkurs (6 §). För tydlighetens 
skull är det i allmänhet skäl att i stadgarna 
också föreskriva på vilka typer av situationer 
bestämmelserna om snabb återbetalning skall 
tillämpas samt hur dessa bestämmelser skall 
tillämpas på tilläggsandelar. 

En förutsättning för att en insats skall kun-
na betalas tillbaka snabbare än enligt huvud-
regeln i 1 § 4 mom. är enligt förslaget att an-
delslaget har ett mot återbetalningarna sva-
rande belopp utdelningsbart överskott, som 
inte får delas ut förrän insatsen återbetalas 
enligt huvudregeln. Den snabba återbetal-
ningen påverkar således inte andelslagets 
borgenärers ställning. Enligt förslaget kan 
den snabba återbetalningen uppgå till högst 
10 % av det andelskapital som bokslutet ut-
visar. Andelslagen anser den sistnämnda be-
gränsningen vara viktig med tanke på an-
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delskapitalets beständighet. 
I den gällande lagen finns inga bestämmel-

ser om snabb återbetalning av insatser. Förfa-
randet kan vara behövligt särskilt i stora kon-
sumentandelslag och andelslagsgrupper. Det 
föreslagna maximibeloppet begränsar inte i 
onödan användningen av snabb återbetalning 
i konsumentandelslag med stora och varie-
rande medlemsunderlag. Å andra sidan 
minskar maximibegränsningen möjligheterna 
att använda det snabba återbetalningsförfa-
randet i producentandelslag med små med-
lemsunderlag. I sådana fall har det emellertid 
inte heller ansetts föreligga något särskilt be-
hov av snabb återbetalning. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan det föreskrivas i stadgarna att en medlem 
kan få tillbaka sin insats inom ramen för det 
utdelningsbara överskottet omedelbart efter 
det att medlemskapet upphört eller inom en i 
stadgarna bestämd tid från det att medlem-
skapet upphörde. I stadgarna kan också före-
skrivas att insatsen skall betalas tillbaka un-
der samma förutsättningar inom någon annan 
kortare tid än den i huvudregeln i 1 § 4 mom. 
angivna tiden efter medlemskapets upphö-
rande. 

Det utdelningsbara belopp som är en förut-
sättning för snabb återbetalning skall räknas 
ut på samma sätt som vid utdelning av över-
skott (denna paragrafs 3 mom. och 8 kap. 
3—5 §). Med avvikelse från den av 1 § 
4 mom. framgående huvudregeln bestäms 
förutsättningarna för snabb utbetalning i all-
mänhet på basis av den balansräkning och 
koncernbalansräkning som har fastställts för 
den avslutade räkenskapsperiod som föregår 
utbetalningen. Från det utdelningsbara över-
skott som detta bokslut utvisar skall dras av 
det till medlemmarna utdelade eller annars 
använda beloppet samt de på basis av samma 
bokslut snabbt återbetalade insatserna. I 
samband med den snabba återbetalningen 
skall beaktas också förutsättningarna för fast-
ställande av annat utdelningsbart överskott. 

En medlem som avgår från ett andelslag 
som tillämpar förfarandet med snabb återbe-
talning kan inte alltid direkt med stöd av la-
gen eller stadgarna konstatera på vilket bok-
slut återbetalningsbeloppet räknas ut och när 
återbetalningen skall ske. 

Exempel: Ett andelslags räkenskapsperiod 

sammanfaller med kalenderåret. Medlemmen 
A avgår 20.12.2002. Medlemmens insats kan 
då betalas tillbaka omedelbart, förutsatt att 
andelslaget enligt sin i april 2002 fastställda 
balansräkning för räkenskapsperioden 2001 
har minst motsvarande belopp utdelningsbart 
överskott som inte har använts och förutsatt 
att det inte heller finns något annat hinder för 
en överskottsutdelning som motsvarar den 
insats som skall återbetalas. Den följande dag 
avgående medlemmen B:s insats kan inte 
återbetalas omedelbart om andelslaget inte 
längre på grund av betalningen till A har kvar 
tillräckligt mycket utdelningsbart överskott. 
Det belopp som återbetalas till B skall räknas 
ut på den balansräkning som i april 2003 
fastställs för räkenskapsperioden 2002. Om 
det enligt bokslutet för räkenskapsperioden 
2002 finns utdelningsbart överskott, kan B:s 
insats återbetalas i april 2003 efter att bokslu-
tet har fastställts.  

I stadgarna kan inte föreskrivas att med-
lemmarna har ovillkorlig rätt till snabb åter-
betalning i det fall att balansräkningen utvi-
sar att det finns utdelningsbara tillgångar. De 
allmänna principerna för utdelning av över-
skott förutsätter att andelslagets ledning av-
håller sig från snabb återbetalning om det 
finns anledning att anta att ett mot de krävda 
återbetalningarna svarande belopp inte längre 
kan utdelas som överskott. 

Någon ovillkorlig rätt till snabb återbetal-
ning kan inte ges heller av den orsaken att 
jämlikhetsprincipen i en situation då andels-
lagens ekonomiska ställning försämras samt 
de allmänna principerna för ledningen av an-
delslaget, kan förutsätta att medlemmar som 
hör till andelslagets ledning och har bättre in-
syn i andelslagets affärer inte favoriseras ge-
nom snabb återbetalning. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i stadgarna bestämmas den största andel 
som de snabbare än enligt huvudregeln åter-
betalade insatserna får utgöra av andelskapi-
talet samt den ordning som skall iakttas vid 
återbetalningen. Syftet med förslaget är att 
främja ett jämlikt bemötande av medlem-
marna samt andelskapitalets varaktighet. 

Enligt förslaget kan de insatser som betalas 
tillbaka snabbare än enligt huvudregeln upp-
gå till högst 10 % av andelskapitalet som det 
bokslut utvisar, på basis av vilket också det 
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utdelningsbara överskott räknas ut som är en 
förutsättning för återbetalningen. 

Med återbetalningsordningen avses för det 
första i vilken ordning meddelanden om att 
medlemmar har avgått och andelar minskats 
samt beslut om uteslutning av medlemmar 
medför rätt till återbetalning av insatserna. 
Av jämlikhetsprincipen följer att insatserna i 
regel skall betalas tillbaka i den ordning som 
meddelandena och besluten utvisar, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. För det and-
ra skall i stadgarna bestämmas ordningsfölj-
den mellan återbetalningen av de olika typer-
na av insatser, om det finns också tilläggsan-
delar i andelslaget. Detta gäller också ord-
ningsföljden mellan enligt stadgarna återbe-
talningsbara anslutningsavgifter. 

I den föreslagna paragrafens �� ��� be-
gränsas användningen av överskott för snabb 
återbetalning. Ett mot återbetalningarna sva-
rande belopp av det utdelningsbara överskot-
tet får inte delas ut eller användas på annat 
sätt förrän ett år har förflutit från utgången av 
den räkenskapsperiod under vilken medlem-
skapet upphörde. Av förslaget följer att den 
snabba utdelningen inte påverkar andelsla-
gets borgenärers ställning. 

5 §. 8�	��������	�� �	���
��. I denna para-
graf föreslås bestämmelser om före detta 
medlemmars rätt till återbetalning av insat-
sen, till den del som insatsen till följd av an-
delslagets dåliga ekonomiska ställning inte 
kan återbetalas så som föreskrivs i 1—3 §. 
Enligt den föreslagna paragrafens ����� är 
lagens utgångspunkt fortfarande den att en 
före detta medlem inte förlorar sin rätt till 
den del av insatsen som andelslaget inte kan 
återbetala efter medlemskapets upphörande, 
till följd av att andelslagets balansräkning ut-
visar förlust eller andra poster som minskar 
det belopp som återbetalas av insatsen. 

Med avvikelse från den gällande lagen kan 
i andelslagets stadgar emellertid enligt för-
slaget bestämmas att en medlem har rätt att 
få ett innestående belopp av insatsen senare 
(efterhandsåterbetalning). En före detta med-
lem får efter återbetalning enligt 1—3 § det 
resterande beloppet som efterhandsåterbetal-
ning om andelslagets ekonomiska ställning 
senare förbättras. 

Det har ansetts vara ett missförhållande en-
ligt den gällande lagen att det belopp som 

återbetalas av insatsen bestäms i viss mån 
slumpmässigt, eftersom beloppet alltid be-
stäms uteslutande på basis av det första bok-
slutet efter att medlemskapet upphört. 
Slumpmässigheten ökas av den omständighe-
ten att en före detta medlem inte på något sätt 
kan påverka det bokslut som andelsstämman 
fastställer. Förfarandet med efterhandsåterbe-
talning kan vara behövligt också då andelsla-
get skaffar tilläggsfinansiering genom frivil-
liga andelar eller tilläggsandelar. 

Beslut om att i stadgarna ta in bestämmel-
ser om efterhandsåterbäring fattas av andels-
stämman. För beslutet krävs 2/3 kvalificerad 
majoritet av de avgivna rösterna (4 kap. 21 § 
1 mom.). När det gäller uteslutning eller be-
gränsning av den i stadgarna föreskriva möj-
ligheten till efterhandsåterbetalning i fråga 
om tidigare utgivna andelar skall de strängare 
beslutskrav tillämpas som gäller minskning 
av medlemmarnas rättigheter (4 kap. 22 §). 
En förutsättning för tillämpning av jämlik-
hetsprincipen är att stadgeändringen om ef-
terhandsåterbetalning på samma sätt gäller 
alla tidigare utgivna andelar. 

Bestämmelserna om efterhandsåterbetal-
ning kan tillämpas på alla situationer där in-
satser återbetalas, också på återbetalning av 
tilläggsinsatser. För tydlighetens skull är det i 
allmänhet skäl att i stadgarna ta in närmare 
bestämmelser om efterhandsåterbetalning av 
insatser. Vidare är det skäl att i stadgarna fö-
reskriva också om den rätt till efterhands-
återbäring som tilläggsinsatser medför, om 
andelslaget har gett  ut sådana. 

Enligt föreslaget skall i stadgarna föreskri-
vas på basis av vilket bokslut efterhandsåter-
betalningen räknas ut, när insatsen betalas 
tillbaka samt när rätten till efterhandsåterbe-
talning upphör. Om efterhandsåterbetalning 
enligt stadgarna kan erläggas för flera räken-
skapsperioder, skall det i stadgarna föreskri-
vas att efterhandsåterbetalningen skall räknas 
ut för flera än ett bokslut. Om återbetalning 
skall erläggas för flera räkenskapsperioder 
avses i allmänhet på varandra följande räken-
skapsperioder, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. 

I de stadgebestämmelser som gäller tid-
punkten då efterhandsåterbetalningen skall 
räknas ut och erläggas skall beaktas de be-
stämmelser om återbetalning av insatsen som 
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ingår i 1 § 4 mom. och 3 §. I stadgarna kan 
således föreskrivas att efterhandsåterbetal-
ningens belopp skall räknas ut på basis av ett 
bokslut som har fastställts före återbetalning-
en. 

I lagen föreslås inga bestämmelser om hur 
länge rätten till efterhandsåterbetalning gäll-
er. De situationer i vilka andelslagen behöver 
en möjlighet till efterhandsåterbetalning kan 
variera en hel del, beroende på andelslaget 
och dess finansieringsbehov. Att fastställa en 
ovillkorlig tidsfrist skulle inte väsentligen 
förtydliga behandlingen av andelskapitalet. 
Från andelslagens sida har den bedömningen 
gjorts att med tanke på återbetalningssyste-
mets klarhet kommer efterhandsåterbetalning 
i allmänhet i fråga endast för helt betalda in-
satser. Å andra sidan kan jämlikhetsprincipen 
leda till att den sistnämnda begränsningen i 
praktiken kan tillämpas endast på nya ande-
lar. 

Enligt förslaget skall i stadgarna för tydlig-
hetens skull alltid föreskrivas om före detta 
medlemmars rättigheter under tiden mellan 
medlemskapets upphörande och efterhandså-
terbetalningen. Oavsett att medlemskapet har 
upphört skall på en före detta medlem inom 
den nämnda tiden tillämpas de allmänna be-
stämmelserna om jämlikhetsprincipen och 
förbud mot givande av otillbörlig fördel 
(4 kap. 19 § och 5 kap. 11 §).  

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om uträkning av efterhandsbetalning-
ens belopp. I den uträkning som baseras på 
bokslutet för den tidpunkt då efterhandsutbe-
talningen räknas ut skall den insats som en 
före detta medlem har betalat till andelslaget 
beaktas till fullt belopp. Från det sålunda er-
hållna kalkylerade återbetalningsbeloppet 
skall dras av det belopp som tidigare har be-
talts till den före detta medlemmen. Summan 
av återbetalningarna kan således uppgå till 
högst det belopp som av insatsen har betalts 
till andelslaget. Också en efterhandsåterbe-
talning skall alltid räknas ut på basis av det 
fastställda bokslutet. Efterhandsåterbetalning 
skall erläggas med iakttagande av vad som i 
1—4 och 6 § bestäms om återbetalning av in-
satsen. 

6 §. 0	�� �	���
����
���
��
��	
�������(
����� ���	� �
�� �����
�	���
��� I denna para-
graf föreskrivs om återbetalning av insatsen 

efter att andelslaget har försatts i likvidation 
eller konkurs. Enligt förslaget kan insatsen 
efter den nämnda tidpunkten återbetalas först 
efter att andelslagets samtliga skulder har be-
talts. Förslaget skiljer sig från gällande 30 § 
2 mom. för det första på så sätt att i det beak-
tas de i 3—5 § föreskrivna möjligheterna till 
snabb återbetalning och uppskjuten återbe-
talning samt möjligheten till efterhandsåter-
betalning. 

Den föreslagna bestämmelsen skall tilläm-
pas på förfarandet med snabb återbetalning 
endast i det fall att andelslaget försätts i lik-
vidation eller konkurs innan den snabba be-
talningen sker. Den föreslagna bestämmelsen 
skall tillämpas också på uppskjuten återbe-
talning, alltid då andelslaget försätts i likvi-
dation eller konkurs före återbetalningen. 
Den föreslagna bestämmelsen skall tillämpas 
separat på varje post av efterhandsåterbetal-
ningen. 

De föreslagna bestämmelserna skiljer sig 
från den gällande lagen också i det avseendet 
att återbetalningen alltid är efterställd i för-
hållande till andelslagets skulder, i sådana 
fall då återbetalningen inte har skett före 
konkursen eller likvidationen. Enligt den gäl-
lande lagen skall på återbetalningen tillämpas 
bestämmelserna om upplösning endast om 
andelslaget försätts i konkurs eller likvida-
tion inom ett år från den första bokslutsdag 
som följer efter medlemskapets upphörande. 
Syftet med den föreslagna ändringen är att 
förtydliga och förenhetliga bestämmelserna 
om att andelskapitalet är efterställt i förhål-
lande till andelslagets övriga förpliktelser, på 
så sätt att en insats som inte har återbetalts är 
efterställd, oberoende av om andelslaget för-
sätts i konkurs en dag före eller efter den för-
sta möjliga återbetalningsdagen. Förslaget 
innebär att det finns mindre orsak att förhala 
en konkurs. 

 
"���	����������		�
��������	� �������� �(
	��	���������

7 §. $�		����!�������		�
������
���	�� I den-
na paragraf föreskrivs om olika sätt på vilka 
insatsen och det för denna betalda beloppet 
kan nedsättas. Enligt den föreslagna paragra-
fens ����� kan insatsen genom ändring av 
stadgarna nedsättas för återbetalning av in-
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satsen till medlemmarna (������	��) eller för 
minskning av medlemmarnas betalnings-
skyldighet (�� ����	��). Insatsen kan genom 
ändring av stadgarna nedsättas också så att 
andelskapital överförs till reservfonden eller 
överskott till motsvarande fond (�� ����	��) 
eller så att andelskapital används för att täcka 
en förlust som den fastställda balansräkning-
en utvisar (*�����	��). Enligt den föreslagna 
paragrafens �� ��� kan en förlust täckas 
också så att det av insatserna betalda belop-
pet minskas utan att stadgarna ändras. Enligt 
förslaget får det av insatsen betalda beloppet 
således inte utan ändring av stadgarna 
nedsättas i syfte att återbetala insatsen eller 
överföra den till en annan fond. 

I gällande 37 § föreskrivs uttryckligen en-
dast om förfarandet att använda det belopp 
av insatsen som har betalts till andelslaget för 
att täcka förlust på båda de sätt som avses i 
förslaget. Dessutom föreskrivs i gällande 
63 § om sådana särskilda beslutskrav som 
tillämpas t.ex. på stadgeändringar som be-
gränsar återbetalningen av insatser. I gällan-
de 65 § föreskrivs om uppskjutande av verk-
ställigheten av sådana stadgeändringar som 
gäller nedsättning av insatsen. Fullständigare 
bestämmelser om nedsättning av insatsen fö-
reslås i syfte att förtydliga medlemmarnas 
ställning, andelskapitalets betydelse och 
skyldigheten att betala insatsen. 

8 §. 9����		�
��� ����	. I denna paragraf 
föreskrivs om beslut att minska insatsen. En-
ligt föreslagna �� ��� är det alltid andels-
stämman som beslutar om nedsättning av in-
satsen och det belopp som har betalts av den. 
På nedsättningsbeslutet skall tillämpas de be-
stämmelser i 4 kap. 21—23 § som gäller 
stadgeändring och andra särskilda beslut av 
andelsstämman. Om det i samband med ned-
sättningen fattas beslut om att ändra stadgar-
nas bestämmelser om insatsen, skall på an-
delsstämmans beslut tillämpas majoritetsbe-
stämmelserna i 4 kap. 21 och 22 §. Om an-
delsstämman beslutar att förlusten skall täck-
as utan ändring av stadgarna, skall på beslu-
tet tillämpas 4 kap. 23 §. I momentet föreslås 
dessutom med jämlikhetsprincipen överens-
stämmande presumtionsbestämmelser om 
hur nedsättningen av de olika insatserna skall 
genomföras. 

De föreslagna beslutskraven skiljer sig från 

gällande 37 och 63 § så att på ett beslut om 
förlusttäckning enligt förslaget skall tilläm-
pas de särskilda kraven i 4 kap. 23 § också i 
det fall att förlusten täcks utan ändring av 
stadgarna. Ändringen föreslås av den anled-
ningen att täckningen av förlusten i vartdera 
fallet på samma sätt påverkar medlemmens 
rätt att få tillbaka sin insats. 

Andelsstämman kan i allmänhet med 2/3 
majoritet av de avgivna rösterna besluta om 
nedsättning av insatsen på så sätt att till varje 
medlem betalas tillbaka skillnaden mellan 
det belopp av insatsen som har betalts till an-
delslaget och den nedsatta insatsen (4 kap. 
21 § 1 mom.). Detta innebär att t.ex. en 
100 euros insats nedsätts till 50 euro på så 
sätt att den som har betalt hela insatsen får 
tillbaka 50 euro medan den om har betalat 
70 euro får tillbaka 20 euro, medan den om 
har betalat 50 euro inte får tillbaka någonting 
alls. Ett sådant beslut kan fattas under förut-
sättning att andelslagets till grund för återbe-
talningen liggande  balansräkning inte utvisar 
förlust eller andra poster som skall dras av 
från det egna kapital som kan användas för 
återbetalningen. I praktiken kan ett nedsätt-
ningsbeslut i allmänhet fattas endast i ett an-
delslag som enligt det senast fastställda bok-
slutet har utdelningsbart överskott och vars 
ekonomiska ställning är stabil, eftersom det 
egna kapital som kan användas för att verk-
ställa nedsättningsbeslutet, med tanke på 
borgenärsskyddet skall räknas ut på det bok-
slut som fastställs närmast efter registrering-
en av beslutet (3 mom.). På grund härav är 
det i allmänhet ändamålsenligt att besluta om 
återbetalning av insatsen först i slutet av rä-
kenskapsperioden, för att det då beslutet fat-
tas skall vara möjligt att med tillräcklig san-
nolikhet förutse hur stort belopp av det egna 
kapitalet som kan användas för återbetal-
ningen. 

Om det till följd av andelslagets ekonomis-
ka ställning inte är möjligt att i sin helhet be-
tala tillbaka skillnaden mellan den gamla och 
den nedsatta insatsen och beslutet innebär att 
samma belopp dras av från den rätt till åter-
betalning som det till andelslaget betalda be-
loppet av insatsen medför, måste beslutet om 
stadgeändringen understödas av alla de vid 
stämman företrädda medlemmarna. Orsaken 
till detta är att beslutet minskar medlemmar-
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nas rätt till återbetalning av insatsen (4 kap. 
22 § 2 mom.). I så fall kan andelsstämman 
under samma förutsättningar besluta att 
skillnaden mellan det belopp varmed insatsen 
har nedsatts och det belopp som återbetalas 
skall användas för att täcka förlusten. Ett så-
dant beslut kan fattas i ett andelslag där 
samma belopp är obetalt av varje insats. 

Om skillnaden mellan en gammal och en 
ny insats inte kan återbetalas i sin helhet och 
beslutet med olika belopp minskar den med 
insatserna sammanhängande rätten att senare 
få återbetalning, förutsätter jämlikhetsprinci-
pen att för nedsättningen som beslutats i en-
lighet med 4 kap. 22 § 2 mom. erhålls sam-
tycke också av de medlemmar vilkas rätt be-
gränsas i större utsträckning än de övriga 
medlemmarnas (4 kap. 19 §). Det är fråga om 
ett sådant nedsättningsbeslut t.ex. då endast 
en del av insatserna har betalts i sin helhet 
och då andelslagets ekonomiska ställning är 
sådan att hela nedsättningsbeloppet inte kan 
återbetalas. 

Insatserna  kan nedsättas enbart i syfte att 
minska medlemmarnas betalningsskyldighet 
i sådana fall då andelslaget inte har fått full 
betalning för en enda insats. Ett sådant beslut 
kan fattas med två tredjedels kvalificerad ma-
joritet av de vid andelsstämman avgivna rös-
terna (4 kap. 21 § 1 mom.) . I andra fall inne-
bär en nedsättning av insatserna, med åtföl-
jande minskning av vissa medlemmars betal-
ningsskyldighet, för de övriga medlemmar-
nas vidkommande återbetalning på insatser-
na, avsättning till en fond eller täckning av 
förlust, vilket innebär att på beslut om ned-
sättning skall tillämpas de krav som gäller 
för de nämnda nedsättningsförfarandena. 

Ett beslut om nedsättning av insatsen i syf-
te att täcka förlust skall i allmänhet understö-
das av samtliga vid andelsstämman företräd-
da medlemmar, eftersom beslutet i allmänhet 
innebär en minskning av deras rätt att senare 
få sin insats tillbaka (4 kap. 22 § 2 mom.). 
Det är fråga om sådan nedsättning av insat-
sen t.ex. då det belopp som betalts av varje 
100 euros insats sänks med 50 euro för täck-
ande av förlust. Maximibeloppet för en sådan 
nedsättning kan räknas ut så att antalet utgiv-
na andelar multipliceras med det minsta be-
lopp som har betalts för en insats. Om de för 
insatserna betalda beloppen nedsätts i något 

annat förhållande, för att täcka förlust, förut-
sätter jämlikhetsprincipen att för den enligt 
4 kap. 22 § 2 mom. beslutade nedsättningen 
dessutom erhålls samtycke av de medlemmar 
vilkas rätt till en senare återbetalning begrän-
sas mera än de övriga medlemmarnas rätt 
(4 kap. 19 §). Andelsstämmans beslut om 
täckande av en förlust kan med tanke på jäm-
likheten mellan medlemmarna vara proble-
matiskt också i det fallet att ett senare upp-
kommande utdelningsbart överskott enligt 
lagen eller stadgarna kan fördelas på något 
annat sätt än i förhållande till de belopp som 
har betalts av insatserna. 

Det som ovan sägs om täckande av förlust 
gäller också nedsättning av insatsen i sam-
band med överföring av andelskapital till nå-
gon annan fond. 

Beslut om nedsättning av insatsen inom 
ramen för en sådan fondförhöjning som en-
ligt stadgarna inte kan återbetalas och på vil-
ken inte betalas gottgörelse för överskott kan 
dock i allmänhet fattas på andelsstämman 
med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna 
(4 kap. 21 §). Det är inte nödvändigt att till-
lämpa i 4 kap. 2 och 23 § avsedda strängare 
majoritetskrav i sådana fall då en nedsättning 
av insatsen inte inverkar på medlemmens rät-
tigheter i andelslaget. Om en sådan nedsätt-
ning dock på olika sätt ökar medlemmarnas 
skyldighet att betala insats, kan jämlikhets-
principen förutsätta att för beslutet också fås 
en sådan medlems samtycke i fråga om vars 
andel betalningsskyldigheten ökar mera än 
någon annan medlems betalningsskyldighet. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om det egna kapital som används för 
återbetalning av insatsen och som är disponi-
belt för avsättning till en fond som motsvarar 
överskott. Enligt förslaget skall det för åter-
betalning disponibla egna kapitalet räknas ut 
på basis av bokslutet för den räkenskapsperi-
od under vilken beslutet om nedsättning regi-
streras. Enligt vad som i 4 kap. 21 § 3 mom. 
föreskrivs om verkställighet av stadgeänd-
ringen kan återbetalningen av insatsen ske 
inom ett år efter den nämnda räkenskapsperi-
odens slut. Uträkningen av det belopp som 
skall återbetalas och tidpunkten för återbetal-
ningen skall i övrigt fastställas på samma sätt 
som om insatsen återbetalas på grund av att 
medlemskapet upphör eller då en medlem 
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anmäler om minskning av antalet andelar. 
Motsvarande bestämmelser föreslås med tan-
ke på borgenärsskyddet enhetlighet. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan beslut om nedsättning av insatsen och 
det belopp som betalts av den fattas först ef-
ter att andelslaget har registrerats. Dessutom 
kan beslut om återbetalning eller överföring 
av insatsen till en fond som motsvarar över-
skott enligt förslaget fattas endast med styrel-
sen samtycke. I den gällande lagens finns 
inga motsvarande bestämmelser. Registre-
ringskravet föreslås i syfte att förtydliga de 
rättsliga förhållandena i det skedet då andels-
laget bildas. Kravet på styrelsens samtycke 
motsvarar de bestämmelser om utdelning av 
överskott som föreslås i 8 kap. 6 § 2 mom. 
Mot förslaget motsvarande bestämmelser för 
aktiebolag finns i ABL 6 kap. 2 §. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om innehållet i nedsättningsbeslutet 
och beslutsförslaget. Enligt förslaget skall i 
nedsättningsbeslutet och beslutsförslaget 
nämnas syftet med nedsättningen och ned-
sättningsbeloppet samt tidpunkten för återbe-
talningen. Dessutom kan i beslutet nämnas 
en villkorlig återbetalning, som räknas utgå-
ende från det bokslut som upprättas efter att 
beslutet har registrerats. Om insatsen sänks i 
syfte att betala tillbaka det belopp som har 
betalts av den, och det i samband med verk-
ställigheten framgår att till medlemmarna 
inte kan återbetalas insatsen i enlighet med 
huvudregeln i 1 mom., får beslutet verkstäl-
las endast om detta alternativ har beaktats i 
nedsättningsbeslutet. 

9 §. 6����	���
���	� ��� �����		�
��� ���  �(
������
��� ��� �	����
����� ��� !�����		� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om 
verkställighet av nedsättning och om be-
gränsning av utdelningen av överskott då in-
satsen nedsätts i syfte att täcka förlust. Enligt 
föreslagna �� ��� skall en stadgeändring 
som gäller nedsättning av insatsen anmälas 
för registrering inom en månad. I annat fall 
förfaller ändringen. I den gällande lagen 
finns ingen motsvarande specialbestämmelse. 
Ändringen föreslås i syfte att minska oviss-
heten om huruvida en sänkning av andelska-
pitalet har genomförts. Motsvarande be-
stämmelse för aktiebolag finns i ABL 6 kap. 
5 § 2 mom. och i 8 §. 

I den föreslagna paragrafens ����� hänvi-
sas till vad som i 4 kap. 21 § föreskrivs om 
verkställighet av stadgeändringar. Om insat-
sen genom en stadgeändring nedsätts i syfte 
att täcka förlust, träder nedsättningen i kraft 
då stadgeändringen har registrerats. Andra 
stadgeändringar i syfte att nedsätta insatsen 
kan verkställas ett år efter utgången av den 
räkenskapsperiod under vilken stadgeänd-
ringen registreras. Om det belopp som har 
betalts av insatsen nedsätts i syfte att täcka 
förlust, utan stadgeändring, träder nedsätt-
ningen enligt specialbestämmelsen i detta 
moment i kraft då beslutet har fattats. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om begränsning av överskottsutdel-
ning i samband med täckande av förlust. En-
ligt förslaget får andelslaget inte dela ut 
överskott förrän ett år har förflutit från ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken den stadgeändring som gäller nedsätt-
ning registreras eller beslut fattas om att det 
belopp som betalts av en insats skall nedsät-
tas utan stadgeändring. Av det belopp som 
tillfaller en medlem vid den utdelning av 
överskott som beslutas efter att förlusten har 
täckts, skall hälften innehållas som betalning 
för det belopp som inte har betalts av med-
lemmens insats, om inte något annat bestäms 
i stadgarna (8 kap. 4 § 2 mom.). Enligt gäl-
lande 37 § 2 mom. skall hela den 
överskottsandel som tillkommer en medlem 
innehållas som betalning för medlemmens 
insats, om det för denna betalda beloppet har 
använts för att täcka förlust. Om förlusten 
täcks genom ändring av stadgarna kan över-
skottet enligt den gällande lagen å andra si-
dan delas ut redan ett år efter att en sådan 
stadgeändring har registrerats (65 §). Syftet 
med den föreslagna ändringen är att förenhet-
liga bestämmelserna. Begränsningen sträcker 
sig tillräckligt långt med tanke på borgenärs-
skyddet och bestämmelser om en motsvaran-
de tidsfrist föreslås också när det gäller åter-
betalning av insatsen. En mot gällande 37 § 
2 mom. svarande ovillkorlig utdelningsbe-
gränsning föreslås inte, eftersom en sådan 
inte är nödvändig med tanke på borgenärs-
skyddet och den i onödan kunde försvåra an-
skaffandet av andelskapital. 

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
gäller den i 3 mom. föreskrivna utdelnings-
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begränsningen emellertid inte i det fall att 
andelskapitalet, reservfonden, överkursfon-
den och placeringsandelskapitalet samman-
lagt har ökats med minst beloppet av ned-
sättningen. I den gällande lagen finns ingen 
motsvarande undantagsbestämmelse om be-
gränsningar när det gäller utdelning av över-
skott. Motsvarande undantagsbestämmelse 
för aktiebolag finns i ABL 6 kap. 4 § 3 mom. 

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

10 §. ������������� ��		
���	��� I denna 
paragraf föreskrivs om en medlems rätt att 
minska sitt antal frivilliga andelar samt om 
återbetalning av den insats som motsvarar en 
frivillig insats då medlemskapet upphör. 
Motsvarande bestämmelser finns i gällande 
26 §. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� har en medlem rätt att minska sitt antal 
frivilliga andelar och att få tillbaka sin insats, 
på samma grunder som medlemmen har rätt 
att avgå från andelslaget och få tillbaka sin 
insats.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
innebär medlemskapets upphörande på grund 
av att medlemmen avgår eller dör att antalet 
frivilliga andelar minskar så att insatser som 
motsvarar andelarna återbetalas enligt vad 
som föreskrivs i detta kapitel. 

Enligt föreslagna �� ��� skall på minsk-
ning av antalet frivilliga andelar och på åter-
betalning av insatsen tillämpas det som be-
stäms i 9 kap. 3 § och i 1—6 § i detta kapitel. 
Minskning av antalet andelar skall meddelas 
andelslaget skriftligen på det sätt som be-
stäms i 3 kap. 4 och 6 § samt i 23 kap. 2 § 
1 mom. Rätten att minska antalet andelar kan 
med stöd av specialbestämmelsen i 9 kap. 3 § 
skjutas upp för en viss tid, vars längd inte fö-
reslås bli begränsad. Den extra avgångsrätten 
i anslutning till vissa beslut av andelsstäm-
man gäller också rätten att minska antalet 
frivilliga andelar (4 kap. 25 §). Den frivilliga 
rätten anses ha sagts upp då andelslaget har 
tagit emot ett meddelande om minskning av 
antalet frivilliga andelar, om rätten till av-
gång eller minskning av antalet frivilliga an-
delar inte har begränsats i stadgarna. Detta 
gäller också medlemskapets upphörande till 
följd av att medlemmen har avgått eller dött. 
Förutsättningarna för överlåtelse av frivilliga 

andelar motsvarar dem som gäller för överlå-
telse av en obligatorisk andel, med det un-
dantaget att ett meddelande om överlåtelse av 
enbart frivilliga andelar inte betraktas som ett 
avgångsmeddelande. 

Bestämmelserna om återbetalning av insat-
sen skall på frivilliga insatser tillämpas så att 
det belopp som återbetalas i regel räknas ut 
på basis av bokslutet för den räkenskapsperi-
od under vilken den frivilliga andelen har 
sagts upp på grund av minskning av antalet 
andelar eller medlemskapets upphörande 
(1 och 2 §). Återbetalningen av en insats som 
är baserad på en frivillig andel kan skjutas 
upp och försnabbas på samma sätt som åter-
betalningen av insatser för obligatoriska an-
delar (3 och 4 §). På återbetalningen av fri-
villiga andelar tillämpas också bestämmel-
serna om efterhandsåterbetalning och om 
återbetalning i samband med likvidation och 
konkurs (5 och 6 §). 

11 §. '���������	����		
���	��� I denna och 
följande paragraf föreslås bestämmelser om 
andelslagets rätt att minska antalet frivilliga 
andelar. I den gällande lagen finns inga mot-
svarande uttryckliga bestämmelser, vilket in-
nebär att andelslagets rätt att minska antalet 
utgivna frivilliga andelar i andra samman-
hang än då en medlem utesluts inte är helt 
entydig. Det har bl.a. ansetts vara oklart vil-
ket majoritetskrav som skall tillämpas på ett 
sådant beslut. Ändringen föreslås i syfte att 
underlätta anskaffningen av andelskapital 
och förtydliga regleringen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan andelsstämman besluta om minskning av 
antalet frivilliga andelar mot återbetalning el-
ler utan återbetalning, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. I allmänhet förutsätter 
en minskning av antalet andelar inte att stad-
garna ändras. Enligt lagens huvudregel kan 
andelsstämman sålunda besluta om minsk-
ning av antalet andelar på så sätt att de mot 
andelarna svarande insatserna återbetalas, så 
att medlemmarnas betalningsskyldighet 
minskas samt så att insatserna används för att 
täcka förlust och ett mot insatserna svarande 
belopp av andelskapitalet överförs till en an-
nan fond. Genom stadgarna kan andelslagets 
beslutanderätt minskas t.ex. så att ett beslut 
om minskning av antalet andelar kan först 
fattas en viss tid efter att andelarna har givits 
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ut eller något annat villkor har uppfyllts. Be-
gränsningen av andelslagets beslutanderätt 
kan förenas med ett villkor som begränsar 
medlemmarnas uppsägningsrätt (9 kap. 3 §) 
på så sätt att en sådan frivillig andel i prakti-
ken från någondera sidan kan sägas upp först 
efter en viss tid. I stadgarna kan också be-
stämmas att antalet andelar inte genom an-
delsstämmans beslut får minskas t.ex. för att 
täcka förlust. 

Den föreslagna bestämmelsen gäller också 
minskning av antalet andelar som har givits 
före den nya lagens ikraftträdande. Härvid är 
det skäl att särskilt beakta jämlikhetsprinci-
pen och förbudet mot givande av otillbörlig 
fördel (4 kap. 19 §), eftersom medlemmarna i 
ett sådant andelslag inte har kunnat beakta 
den föreslagna möjligheten att minska antalet 
andelar i samband med att de frivilliga ande-
larna gavs. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan andelsstämman också bemyndiga styrel-
sen att besluta om sådan minskning av anta-
let andelar so  innebär att det belopp som har 
betalts för insatsen återbetalas i sin helhet 
inom ett år från utgången av den räkenskaps-
period under vilken beslut om minskning fat-
tades. Bemyndigandet kan vara i kraft i högst 
ett års tid efter andelsstämmans beslut. Det 
föreslås att användningen av bemyndigandet 
begränsas till situationer där en minskning av 
antalet andelar i allmänhet inte minskar med-
lemmens rättigheter på det sätt som avses i 
4 kap. 22 och 23 §. Bemyndigandets före-
slagna giltighetstid är tillräckligt lång med 
beaktande av att bemyndigandet endast kan 
gälla situationer där insatsen kan återbetalas i 
sin helhet. 

Enligt den gällande lagen finns ingen mot-
svarande möjlighet att ge bemyndiganden. 
Ett bemyndigande kan behövas t.ex. för att 
ett andelslag som överväger att minska anta-
let andelar inte mot slutet av räkenskapsperi-
oden skall behöva ordna en extra andels-
stämma för uppsägningen av de frivilliga an-
delarna av den anledningen, att förutsättning-
arna för återbetalning av insatserna skall 
kunna bedömas med tillräcklig säkerhet. 

Av den föreslagna paragrafens �� ��� 
framgår att uteslutning av en medlem gäller 
också frivilliga andelar i fråga om vilka åter-
betalningen av det betalda beloppet bestäms 

enligt den tidpunkt då medlemskapet upp-
hörde, om inte något annat bestäms i stad-
garna. I stadgarna kan t.ex. bestämmas att 
uppskjutande av en återbetalning som avses i 
3 § också i samband med uteslutning av en 
medlem gäller alla de insatser som återbeta-
las för andelarna. 

12 §. '������	������� ����	���� �����
(
������ I denna paragraf föreslås särskilda be-
stämmelser om andelsstämmans beslut om 
minskning av antalet frivilliga andelar. I den 
gällande lagen finns inga motsvarande be-
stämmelser, eftersom det i lagen inte överhu-
vudtaget finns några särskilda bestämmelser 
om andelsstämmans beslut att minska antalet 
andelar. De uttryckliga bestämmelserna före-
slås i syfte att förtydliga regleringen. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på andelsstämmans beslut om minsk-
ning av antalet andelar och om bemyndigan-
det för styrelsen tillämpas de majoritetskrav 
som avses i 4 kap. 21—23 §. Dessa krav 
skall tillämpas på beslut om minskning av 
antalet andelar på motsvarande sätt som när 
det gäller minskning av insatsen och det be-
lopp som har betalts av den (se motiveringen 
till 8 §). I ett beslut om minskning av antalet 
andelar skall dessutom beaktas de i 4 kap. 
19 § ingående allmänna bestämmelserna om 
jämlikhet mellan medlemmarna och förbud 
mot givande av otillbörlig fördel. De nämnda 
allmänna bestämmelserna kan ha betydelse 
för beslut om minskning av antalet andelar 
t.ex. i ett andelslag vars behållning då andels-
laget upplöses enligt stadgarna skall delas ut 
helt eller delvis i förhållande till antalet ande-
lar eller i förhållande till det belopp som har 
betalts för dem till andelslaget.  

I momentet föreslås dessutom presum-
tionsbestämmelser om hur nedsättningsbeslu-
tet skall verkställas. Presumtionsbestämmel-
serna motsvarar det som i föreslagna 8 § 
1 mom. bestäms om beslut som gäller ned-
sättning av insatsen. Presumtionsbestämmel-
serna och jämlikhetsprincipen skall tillämpas 
t.ex. på följande sätt: I ett andelslag vars in-
sats är 100 euro och i vilket A har fyra helt 
betalda andelar och B tio till hälften betalda 
andelar, kan ett för samtliga medlemmar gäl-
lande beslut om halvering av antalet frivilliga 
andelar i regel fattas med 2/3 kvalificerad 
majoritet, t.ex. så att A:s innehav minskas 
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med två andelar och B:s med fem andelar, 
varvid A får tillbaka 200 euro av insatsen och 
B får 250 euro. I exemplet kan ett beslut om 
minskning av samtliga medlemmars andelar i 
syfte att täcka förlust i regel fattas av en en-
hällig andelsstämma, t.ex. så att A:s innehav 
minskas med två andelar och B:s med fyra. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall det egna kapital som kan användas för 
återbetalning av insatser och för avsättning 
till fonder räknas ut på motsvarande sätt som 
vid nedsättning av insatsen, med det undan-
taget att kapitalet räknas ut på basis av bok-
slutet för den räkenskapsperiod under vilket 
nedsättningsbeslutet fattades, i det fall att 
minskningen av antalet andelar inte förutsät-
ter ändring av stadgarna. Om minskningen av 
antalet frivilliga andelar förutsätter ändring 
av en eventuell stadgebestämmelse om mi-
nimiantalet sådana andelar, skall det egna 
kapitalet räknas på basis av bokslutet för den 
räkenskapsperiod under vilken stadgeänd-
ringen registreras. De föreslagna bestämmel-
serna om att nedsättningsbeslut skall bindas 
till andelslagets registrering och om att sty-
relsens samtycke är en förutsättning för åter-
betalning av insatsen, motsvarar de ovan 
nämnda förutsättningarna för nedsättning av 
insatsen (8 § 3 mom.). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om minimiinnehållet i beslut och be-
slutsförslag som gäller nedsättning av insat-
serna och bemyndigandet för styrelsen. En-
ligt ������	�� skall i beslutet och beslutsför-
slaget nämnas sättet för minskning av antalet 
andelar (7 § 1 mom. och 11 § 1 mom.). En-
ligt denna punkt skall det också nämnas om 
de betalda insatserna, med avvikelse från hu-
vudregeln, återbetalas endast delvis eller om 
förlust täcks på ett från huvudregeln avvi-
kande sätt. Enligt ������	�� skall det nämnas 
vilka frivilliga andelar minskningen omfattar. 
I allmänhet räcker det att nämna att minsk-
ningen gäller frivilliga andelar, eftersom ut-
gångspunkten är den att alla andelar medför 
samma rättigheter i andelslaget. Det kan 
emellertid vara befogat att närmare ange vil-
ka andelar minskningen omfattar, i det fall att 
andelarna med stöd av stadgarna medför oli-
ka rättigheter t.ex. till behållningen i ett an-
delslag som upplöses. Med stöd av ������	�� 
skall det nämnas i vilken ordning andelarna 

minskas. Härmed avses t.ex. att andelarna lö-
ses in i förhållande till de insatser som har 
betalts för frivilliga andelar eller i förhållan-
de till medlemmarnas innehav av andelar. 
Med stöd av denna punkt skall det också 
nämnas hur mycket som skall dras av från 
varje medlems andel då minskningen inte 
sker i förhållande till innehaven utan i någon 
annan avtalad ordning. Enligt *�����	�� skall 
tidpunkten för återbetalningen nämnas i det 
fall att antalet andelar minskas i syfte att be-
tala tillbaka insatserna. Tidpunkten bestäms 
med stöd av 2 mom., huvudregeln i 1 § och 
eventuella stadgebestämmelser (3—5 §). En-
ligt +�����	�� skall i ett beslut om bemyndi-
gande att minska antalet andelar nämnas be-
myndigandets giltighetstid, vars maximi-
längd bestäms i 11 § 2 mom.  

Enligt den föreslagna paragrafens *� ��� 
skall i styrelsens beslut om minskning av an-
talet andelar nämnas samma omständigheter 
som i andelsstämmans beslut. 

Enligt den föreslagna paragrafens +� ��� 
skall på verkställighet av beslut om minsk-
ning av antalet andelar och begränsningar av 
användningen av överskott tillämpas be-
stämmelserna i 9 §. I allmänhet behöver 
minskningsbeslutet emellertid inte registreras 
och beslutet träder i kraft då det fattas, efter-
som minskningen i normala fall inte förutsät-
ter ändring av stadgarna. Om antalet andelar 
minskas i syfte att täcka förlust får andelsla-
get inte dela ut överskott förrän ett år har för-
flutit från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken beslut om minskning av antalet 
andelar fattas eller en eventuell stadgeänd-
ring registreras. Begränsningen av 
överskottsutdelningen tillämpas inte ifall an-
delslagets eget kapital ökas på det sätt som 
avses i momentet, dvs. med ett belopp som 
motsvarar den täckta förlusten. 

13 §. '�����������
��!��
����
����� I den-
na paragraf föreslås bestämmelser om ande-
lar med inlösningsvillkor. I den gällande la-
gen finns inga motsvarande specialbestäm-
melser. Syftet med förslaget är att underlätta 
anskaffningen av andelskapital. För aktiebo-
lag gällande bestämmelser om aktier med in-
lösningsvillkor finns i ABL 6 kap. 9 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan det bestämmas i stadgarna om andelsla-
gets rätt att minska antalet frivilliga andelar 
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på det sätt som avses i 7 § 1 mom. (andelar 
med inlösningsvillkor). Den på stadgarna ba-
serade inlösningsrätten kan begränsas till att 
gälla t.ex. enbart återbetalning av insatsen, så 
att det till andelslaget betalda beloppet åter-
betalas i sin helhet. I stadgarna kan också be-
stämmas om andra inlösningsvillkor, t.ex. om 
den tidsfrist efter vilken andelslaget kan ut-
nyttja sin inlösningsrätt. En sådan bestäm-
melse kan tas in i andelslagets stadgar före 
utgivandet av frivilliga andelar, i samband 
med utgivandet av andelar eller senare. Om 
en sådan bestämmelse tas in i stadgarna efter 
att de ifrågavarande andelarna har givits ut, 
skall på stadgeändringen tillämpas också de 
särskilda beslutskrav som avses i 4 kap. 22 §, 
om inlösningen enligt stadgarna kan påverka 
medlemmarnas ställning på det sätt som av-
ses i den nämnda paragrafen. 

I stadgarna skall utöver inlösningssituatio-
ner regleras också de ärenden som avses i 
12 § 2 mom. 1—4 punkten och som skall 
nämnas i beslut om minskning av antalet an-
delar.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
beslutar andelsstämman om användning av 
inlösningsrätten, om inte något annat bestäms 
i stadgarna. Andelsstämman kan också direkt 
med stöd av lagen bemyndiga styrelsen att 
besluta om inlösning på det sätt som i 11 och 
12 § bestäms. I stadgarna kan föreskrivas 
t.ex. om styrelsens rätt att besluta om inlös-
ning. Särskilt i andelslag med stort medlems-
underlag är det i allmänhet skäl att i stadgar-
na begränsa det inlösningsbemyndigande 
som ges styrelsen till situationer där de be-
talda insatserna återbetalas till fullt belopp. 
Om stadgarna utöver detta villkor innehåller 
också bestämmelser som begränsar med-
lemmarnas rätt att minska sitt antal andelar 
och som skjuter upp återbetalningen på 
grundval av en medlems meddelande, kan 
sådana andelar i praktiken vara tidsbundna 
frivilliga andelar. I stadgarna kan föreskrivas 
också om ett inlösningsprogram som andels-
lagets ledning skall verkställa. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på eget kapital som kan användas för 
återbetalning av insats och avsättning till 
fond, på överföring till fond och på begräns-
ning av utdelning av överskott tillämpas 
samma bestämmelser som i det fall att antalet 

andelar med stöd av andelsstämmans beslut 
eller bemyndigande minskas på det sätt som 
bestäms i 11 och 12 §. Det är skäl att tilläm-
pa samma bestämmelser med tanke på fören-
hetligandet av andelskapitalets beständighet 
samt borgenärsskyddet. För tydlighetens 
skull föreslås en uttrycklig hänvisningsbe-
stämmelse. 

 
11 kap. !���6�������
 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
tilläggsandelar. Med en tilläggsandel avses 
en i gällande 17 a kap. angiven tilläggsinsats 
som medför sådana rättigheter och skyldig-
heter i andelslaget som avses i denna lag och 
i stadgarna. I lagförslaget avses med en 
tilläggsinsats ett i stadgarna angivet belopp 
som skall betalas till andelslaget för en 
tilläggsandel. Den tilläggsinsats som skall 
betalas för en tilläggsandel anger således an-
delsinnehavarens betalningsskyldighet till 
andelslaget. Det belopp av tilläggsinsatsen 
som har betalts till andelslaget är i sin tur lik-
tydigt med maximibeloppet för återbetalning 
av tilläggsinsatsen i det fall att tilläggsinsat-
sen betalas tillbaka under den tid som andels-
laget är verksamt. I stadgepraxis är också de 
övriga ekonomiska rättigheter som tilläggs-
andelarna medför i allmänhet bundna till det 
belopp av tillägginsatsen som i det enskilda 
fallet har betalts till andelslaget. Den före-
slagna preciseringen av begreppen motsvarar 
för andelarnas vidkommande det som anförs 
ovan i detaljmotiveringen till 2 kap.  

Förslaget skiljer sig från det som i den gäl-
lande lagen föreskrivs om tilläggsinsatser på 
så sätt att de för tilläggsandelarnas villkor 
gällande  bestämmelsernas dispositiva karak-
tär ökas avsevärt. I förslaget finns t.ex. inga 
tvingande bestämmelser om ränta på 
tilläggsandelar eller om annan gottgörelse 
och inte heller om den rätt till andelslagets 
behållning som tilläggsandelarna medför. 
Enligt lagförslaget kan man i stadgarna be-
stämma fritt om förutsättningarna för om-
sättningen av tilläggsandelar. Enligt förslaget 
kan det således i stadgarna bestämmas också 
om tilläggsandelar som medför rätt till be-
hållningen i ett andelslag som upplöses och 
som kan ges också till andra än medlemmar. 
Vidare kan i stadgarna bestämmas om snabb 
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återbetalning av tilläggsinsatser samt om 
uppskjutande av återbetalningen och om ef-
terhandsåterbetalning, på motsvarande sätt 
som när det gäller återbetalning av insatser 
(10 kap. 3—5 §). 

I kapitlet föreslås nya presumtionsbestäm-
melser om de rättigheter som tilläggsandelar 
medför då andelslagets överskott delas ut, då 
insatser återbetalas till följd av att medlem-
skap har upphört eller till följd av en med-
lems anmälan om minskning av antalet ande-
lar, eller då andelsstämman beslutar ändra in-
satsens eller tilläggsinsatsens belopp eller an-
talet andelar eller tilläggsandelar. Utgångs-
punkten för presumtionsbestämmelserna är 
en tilläggsandel vars villkor motsvarar kapi-
tallån med undantag för förutsättningarna av 
återbetalning av tilläggsinsatsen under den 
tid som andelslaget är verksamt. Förutsätt-
ningarna för återbetalning av tilläggsinsatser 
motsvarar dem som gäller för återbetalning 
av insatser, med det mot den gällande lagen 
svarande undantaget att en tilläggsinsats kan 
betalas tillbaka redan ett halvt år efter ut-
gången av den räkenskapsperiod då uppsäg-
ningen sker. Syftet med presumtionsbestäm-
melserna är att förtydliga andelslagspraxis. 

Med avvikelse från den gällande lagen 
skall i stadgarna enligt förslaget alltid före-
skrivas om de rättigheter som en tilläggsan-
del medför i sådana fall då andelslaget fusio-
neras, delas, ombildas till ett aktiebolag, för-
sätts i likvidation eller avregistreras utan lik-
vidationsförfarande. Det är i allmänhet skäl 
föreskriva om dessa situationer i stadgarna, 
eftersom tilläggsandelar inte ger rösträtt och 
eftersom också andra än medlemmar kan 
förvärva tilläggsandelar om så föreskrivs i 
stadgarna. Å andra sidan föreslås inga pre-
sumtionsbestämmelser med tanke på dessa 
situationer, eftersom det veterligen inte finns 
någon allmänt tillämpad stadgepraxis. 

Enligt förslaget kan det bestämmas i stad-
garna att andelslaget kan utfärda tilläggsan-
delsbrev, dvs. värdepapper som motsvarar 
aktiebrev. I den gällande lagen finns inga 
motsvarande bestämmelser. Syftet med för-
slaget är att andelslagen tillräckligt effektivt 
skall kunna underlätta omsättningen av 
tilläggsandelar. 

Enligt förslaget kan det i stadgarna också 
bestämmas om andelslagets rätt att utfärda 

till tilläggsandelar berättigande optionsrätter 
och konvertibla skuldebrev. Syftet med också 
detta förslag är att andelslagen skall få 
tilläckligt effektiva metoder att ordna sin fi-
nansiering samt utveckla löne- och motiva-
tionssystemen för sina anställda. 

Ändringarna motiveras i punkt 3.2.10. av 
den allmänna motiveringen. 

Förslaget skiljer sig i det avseendet från de 
bestämmelser om preferensaktier utan röst-
rätt som fogades till ABL år 1997 att det fö-
reslås presumtionsbestämmelser om omstän-
digheter som enligt ABL alltid skall bestäm-
mas i bolagsordningen, med de undantag 
som nämns ovan. Den avvikande regleringen 
föreslås av den anledningen att presumtions-
bestämmelserna  huvudsakligen motsvarar 
andelslagens nuvarande tilläggsandelspraxis. 

 
'������� ��	���������

1 §. >
�������������. I denna paragraf före-
slås bestämmelser om rätten att ge ut 
tilläggsandelar. Enligt ����� kan i stadgar-
na bestämmas att andelslaget utöver de ande-
lar som avses i 9 kap. kan ge ut också sådana 
tilläggsandelar som avses i detta kapitel. 
Motsvarande bestämmelse finns i gällande 
163 § 1 mom. Beslut om en stadgeändring 
som gör det möjligt att ge ut tilläggsandelar 
skall fattas av andelsstämman på det sätt som 
föreskrivs i 4 kap. Med avvikelse från den 
gällande lagen föreslås att det för en stadge-
ändring som denna i allmänhet räcker med 
kvalificerad majoritet enligt huvudregeln, 
dvs. 2/3 av de vid stämman avgivna rösterna. 
Beslutet kan fattas vid en enda andelsstämma 
om inte stadgarna innehåller bestämmelser 
om strängare beslutskrav (4 kap. 21 §). Änd-
ringen föreslås i syfte att förtydliga andelsla-
gets beslutsfattande och underlätta anskaff-
ningen av finansiering. Närmare motivering, 
också när det gäller utgivandet av tilläggsan-
delar, finns vid 4 kap. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas att tilläggsandelar 
kan ges till andra än medlemmarna. Den som 
äger en tilläggsandel kan också överlåta den-
na till en medlem eller någon annan som an-
delslaget kunde ge motsvarande andel, om 
inte något annat bestäms i stadgarna (10 §). 
Motsvarande bestämmelse finns inte i den 
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gällande lagen. Ändringen föreslås i syfte att 
göra det lättare för andelslaget att skaffa fi-
nansiering. Som en följd av ändringen kan 
andelslaget också ta emot sådana placeringar 
av andra än medlemmar som i fråga om rän-
tan på kapitalet eller annan gottgörelse samt 
återbäring av kapitalet motsvarar dessa med-
lemmarnas andelsplaceringar. 

2 §. $	����������
�
�

�������� I paragra-
fen föreslås bestämmelser om minimi-
innehållet i stadgebestämmelserna om till-
läggsandelarna. Förslaget skiljer sig från den 
gällande lagen på så sätt att i stadgarna enligt 
förslaget alltid skall bestämmas också om 
utgivande och betalning av andelar samt om 
den ränta eller gottgörelse av annat slag som 
ur överskottet skall betalas på tilläggsande-
len. Bestämmelserna om dessa krav föreslås i 
syfte att förtydliga andelslagspraxis. De nya 
kraven kommer i praktiken inte att öka an-
delslagets kostnader för utgivande av till-
läggsandelar, eftersom beslut om dessa om-
ständigheter för närvarande huvudsakligen 
fattas i samband med att i stadgarna tas in 
bestämmelser om tilläggsandelar. Också i 
övergångsskedet kommer kostnaderna att 
vara måttliga eftersom på villkoren för en 
tilläggsinsats som har givits i enlighet med 
den gamla lagen, enligt övergångsbestäm-
melserna skall tillämpas den gamla lagen, 
medan andelslaget på basis av en stadgebe-
stämmelse som har anmälts för registrering 
under den gamla lagens giltighetstid kan ge 
ut nya tilläggsandelar i fem års tid från den 
nya lagens ikraftträdande (21 § 1 mom. verk-
ställighetslagen). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ����
������	�� skall i stadgarna alltid bestämmas 
om tilläggsandelarnas antal och grunden för 
utgivande av andelarna samt om tiden och 
sättet för betalning av tilläggsinsatser på det 
sätt som bestäms i 9 kap. 3 § 1 mom. Enligt 
hänvisningsbestämmelsen skall i stadgarna 
antingen fastställas de nämnda omständighe-
terna eller också skall i stadgarna föreskrivas 
att andelsstämman skall besluta om eller be-
myndiga styrelsen att besluta om utgivande 
av tilläggsandelar. I den gällande lagen finns 
inga motsvarande uttryckliga bestämmelser. I 
praktiken har vid utgivandet av tilläggsande-
lar i allmänhet i tillämpliga delar iakttagits 
bestämmelserna om andelar. Enligt den gäl-

lande lagen kan andelslagets styrelse sålunda 
i princip ge ut ett obegränsat antal tilläggsan-
delar, om inte något annat bestäms i stadgar-
na. Det är motiverat att på det föreslagna sät-
tet närmare bestämma förutsättningarna för 
utgivande av tilläggsandelar, eftersom utgi-
vandet av nya tilläggsandelar kan påverka ti-
digare utgivna andelars och tilläggsandelars 
värde. Mera detaljerade stadgebestämmelser 
behövs i allmänhet också i det fall att 
tilläggsandelar utan rösträtt kan ges ut också 
till andra än medlemmar. 

Enligt ������	�� skall i stadgarna bestäm-
mas beloppet av de tilläggsinsatser som skall 
betalas till andelslaget för tilläggsandelar. 
Tilläggsinsatsens belopp kan vara ett annat 
än insatsens. Enligt föreslagna 4 § kan an-
delslaget också ha sådana tilläggsandelar av 
olika slag för vilka till andelslaget skall beta-
las olika stora tilläggsinsatser. I praktiken är 
det ofta ändamålsenligt att insatsen och 
tilläggsinsatsen är lika stora, åtminstone i an-
delslag där en medlems skyldighet att ta nya 
andelar kan variera under medlemskapet. 
Andelarnas lika stora nominella belopp gör 
det då lättare att omvandla andelar till 
tilläggsandelar och tvärtom. Förslaget skiljer 
sig från gällande 163 a § 1 mom. i det avse-
endet att också tilläggsinsatserna enligt för-
slaget kan vara olika stora.  

Enligt ������	�� skall i stadgarna bestäm-
mas om den ränta eller gottgörelse av annat 
slag som ur överskottet betalas på andelen. 
Gottgörelsen för tilläggsandelen kan be-
stämmas på ett sätt som skiljer sig från den 
gottgörelse som delas ut på andelarna ur 
överskottet (2 mom.). Enligt den gällande la-
gen kan på en tilläggsandel betalas ränta ur 
överskottet endast om så föreskrivs i stadgar-
na. Av den gällande lagen framgår dessutom 
att det i stadgarna kan föreskrivas om sådan 
ränta på tilläggsinsatserna som ger bättre rätt 
till överskottet än insatserna (163 §). I prak-
tiken ingår i stadgarna alltid en bestämmelse 
om ränta på tilläggsinsatser, om sådana enligt 
stadgarna får ges ut. I andelslagspraxis har 
det ansetts oklart om det i stadgarna kan fö-
reskrivas att tilläggsinsatserna ger lägre ränta 
än insatserna. Syftet med förslaget är att för-
tydliga rättsläget så att det i stadgarna inom 
ramen för lagens allmänna principer fritt kan 
föreskrivas om räntan på tilläggsinsatserna, 
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inklusive att ingen ränta överhuvudtaget be-
talas på dem. 

Enligt *�����	�� skall det i stadgarna före-
skrivas vilka rättigheter tilläggsandelarna ger 
när andelslaget fusionernas med ett annat an-
delslag, delas, ombildas till aktiebolag, för-
sätts i likvidation eller när beslut fattas om 
avregistrering av andelslaget utan likvida-
tion. Beroende på andelslaget kan villkorens 
ändamålsenliga utformning variera t.ex. vad 
gäller fusion, delning och ombildning av 
sammanslutningsformen, från inlösning av 
tilläggsandelar och återbetalning av tilläggs-
insatser till utgivande av motsvarande 
tilläggsinsatser i det övertagande andelslaget. 
I fråga om beslut om frivillig likvidation och 
avregistrering kan i stadgarna utöver be-
stämmelser om utdelningsgrunderna också 
föreskrivas t.ex. att för andelsstämmans be-
slut om en sådan åtgärd även krävs samtycke 
av dem som äger en viss andel av samtliga 
tilläggsandelar eller av de tilläggsandelar 
som är företrädda vid en i stadgarna angiven 
stämma. Motsvarande bestämmelse om vad 
som i bolagsordningen skall föreskrivas om 
aktiebolags preferensaktier finns i ABL 
3 kap. 1 c §. 

I den föreslagna paragrafens ����� kon-
stateras för tydlighetens skull att i stadgarna 
kan tas in avvikande bestämmelser om de 
rättigheter som tilläggsandelarna ger. I an-
delslaget kan också finnas olika slag av 
tilläggsandelar som medför olika rättigheter 
(4 §). I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande allmän bestämmelse. För tydlighe-
tens skull föreslås en uttrycklig bestämmelse 
om saken. 

3 §. >
������
��� ���  ��	����������� ��
�������� I denna paragraf föreskrivs allmänt 
hur denna lags bestämmelser om frivilliga 
andelar, insatser, medlemmar och medlems-
förteckning skall tillämpas på tilläggsandelar 
och deras ägare, tilläggsinsatser och 
tilläggsandelsförteckningen. I paragrafen in-
går huvudregeln för tillämpning av bestäm-
melserna om andelar, insatser och medlem-
skap (1 mom.) samt om undantag från hu-
vudregeln (2 och 3 mom.). Dessutom före-
skrivs i kapitlet om vissa undantag t.ex. i frå-
ga om betalning och återbetalning av 
tilläggsinsatser, överföring av tilläggsandelar 
samt användning av tilläggsandelsbrev (7, 9, 

10 och 14 §). I den gällande lagen finns en-
dast vissa uttryckliga bestämmelser om hur 
bestämmelserna om insatser skall tillämpas 
på tilläggsinsatser. Mera täckande och detal-
jerade bestämmelser föreslås i syfte att för-
tydliga regleringen av tilläggsandelar. En så-
dan reglering behövs också för att tilläggsan-
delar enligt förslaget kan ges ut också till 
andra än medlemmar. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
är den som äger en tilläggsandel inte person-
ligen ansvarig för andelslagets skuld (1 kap. 
3 §). Utgångspunkten för detta förslag är att 
tilläggsandelen inte heller kan förenas med 
tillskottsplikt eller skyldighet att betala extra 
avgifter (2 mom. 6 punkten). Förslaget skiljer 
sig från gällande 1 och 163 § på så sätt att det 
i stadgarna dock skall kunna föreskrivas om 
en tilläggsandelsägares tillskottsplikt och 
skyldighet att betala extra avgifter. Enligt 
förslaget skall bestämmelser om den sist 
nämnda betalningsskyldigheten i allmänhet 
tas in i stadgarna senast i samband med be-
slutet att ge ut sådana tilläggsandelar. Syftet 
med den föreslagna ändringen är att underlät-
ta användningen av tilläggsandelar. 

Med stöd av den föreslagna hänvisningsbe-
stämmelsen skall 2 kap. 2—4 § tillämpas på 
tilläggsandelar och dessas ägare samt på 
tilläggsinsatser. Härav följer bl.a. att i stiftel-
seurkunden skall nämnas också de i samband 
med bildandet utgivna tilläggsandelarna samt 
att det för tilläggsandelarna betalda beloppet, 
i den händelse att bildandet förfaller, skall 
återbetalas på motsvarande sätt som insatser-
na. Av hänvisningsbestämmelsen följer ock-
så att registreringen av andelslaget begränsar 
tilläggsandelsägarnas rätt att åberopa olika 
typer av fel, på samma sätt som registrering-
en begränsar medlemmarnas motsvarande 
sätt i fråga om andelarna. 

Enligt den föreslagna hänvisningsbestäm-
melsen skall på tilläggsandelsägare i tillämp-
liga delar iakttas det som i 3 kap. bestäms om 
medlemmar, medlemsförteckning och med-
lemskapets upphörande samt i 9 kap. om fri-
villiga andelar. Med stöd av hänvisningsbe-
stämmelsen skall skriftlig ansökan om 
tilläggsandelar lämnas in till andelslaget och 
beslut om utgivande av tilläggsandelar fattas 
av andelslagets styrelse, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. I stadgarna kan be-
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stämmas att beslut om  utgivande av tilläggs-
andelar skall fattas av förvaltningsrådet eller 
andelsstämman eller att andelsstämman kan 
bemyndiga styrelsen att besluta om saken så 
som bestäms i 9 kap. 3 §. I stadgarna kan 
också bestämmas att andelslaget skall ge ut 
tilläggsandelar till sökande som uppfyller 
vissa krav. I samband med utgivandet av 
tilläggsandelar kan andelslaget utöver 
tilläggsinsatser också uppbära anslutningsav-
gifter (9 kap. 4 §). Specialbestämmelser om 
betalning av tilläggsandelar samt om de rät-
tigheter och skyldigheter som de medför fö-
reslås i detta kapitels 7 §, vilket innebär att 
på tilläggsandelar inte skall tillämpas 3 kap. 
2 § 3 mom. Över tilläggsavgifterna och deras 
ägare skall föras en tilläggsandelsförteck-
ning, i tillämpliga delar med iakttagande av 
vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om medlems-
förteckning. Tilläggsandelsförteckningen kan 
också föras i samband med medlemsförteck-
ningen. Om tilläggsandelar kan överlåtas 
också till andra än medlemmar, är utgångs-
punkten den att envar har rätt att få uppgifter 
ur tilläggsandelsförteckningen. 

Med stöd av momentets hänvisningsbe-
stämmelse skall 3 kap. 4—6 § tillämpas på 
tilläggsandelsägarens meddelande om 
minskning av antalet tilläggsandelar eller om 
avstående från samtliga tilläggsandelar, på 
andelslagets beslut att en överträdelse av 
stadgarna leder till att vederbörande fråntas 
tilläggsandelarna samt på tidpunkten då den 
rätt upphör som en tilläggsandel medför. Den 
som äger en tilläggsandel kan t.ex. i regel när 
som helst kräva återbetalning av tilläggsin-
satsen. Motsvarande uttryckliga bestämmelse 
finns i gällande 163 d § 1 mom. I den gällan-
de lagen föreskrivs i övrigt inte uttryckligen 
om minskning av antalet tilläggsandelar. 

På överföring av en tilläggsandel tillämpas 
detta kapitels 10 och 11 § samt vad som i 
9 kap. 10 § föreskrivs om överlåtelse av en 
andel. En överlåtelse av en tilläggsandel skil-
jer sig på så sätt från en överlåtelse av en an-
del, att fri överlåtbarhet av tilläggsandelar är 
huvudregeln åtminstone vad gäller medlem-
marna. En tilläggsandel medför aldrig rätt till 
de tjänster som andelslaget erbjuder sina 
medlemmar, vilket innebär att 3 kap. 8 § inte 
skall tillämpas på tilläggsandelar. 

Enligt den föreslagna hänvisningsbestäm-

melsen skall jämlikhetsprincipen, förbudet 
mot givande av otillbörlig fördel samt förbu-
det mot verkställande av beslut som strider 
mot lagen eller stadgarna tillämpas också till 
förmån för en tilläggsandelsägare som inte är 
medlem i andelslaget (4 kap. 19 § och 5 kap. 
11 §). Av förslaget följer t.ex. att den som 
äger en tilläggsandel inte med stöd av denna 
lag kan kräva skadestånd i det fall att andels-
lagets medel delas ut i strid med lagen eller 
stadgarna så att utdelningen skadar ägarens 
ekonomiska intressen. Med stöd av detta ka-
pitels 6 § 3 mom. har den som äger en 
tilläggsandel också alltid rätt att klandra an-
delsstämmans beslut om detta ger någon an-
nan otillbörlig fördel på tilläggsandelsäga-
rens bekostnad. 

Med stöd av den föreslagna hänvisningsbe-
stämmelsen skall på tilläggsinsatserna till-
lämpas bokslutsbestämmelserna i 6 kap. För-
slaget motsvarar den gällande lagen. För tyd-
lighetens skull skall tilläggsinsatserna och 
det tilläggsandelskapital som det av dessa till 
andelslaget betalda beloppet utgör nämnas 
också i bokslutsbestämmelserna. 

Med stöd av den föreslagna hänvisningsbe-
stämmelsen skall på den gottgörelse som ur 
överskottet betalas på en tilläggsandel, på 
annan vinstutdelning till tilläggsandelsägare 
samt på finansiering av tilläggsandelar med 
andelslagets medel tillämpas det som i 8 kap. 
föreskrivs om tillåten vinstutdelning, om rät-
ten till överskott, om bestämmande av utdel-
ningsbart överskott, om andelsstämmans be-
slut om utdelning av överskott, om begränsad 
finansiering av egna andelar samt om olaglig 
vinstutdelning. 

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen 
skall i fråga om tilläggsandelar i tillämpliga 
delar iakttas vad som i 9 kap. föreskrivs om 
frivilliga andelar, andelskapital och anslut-
ningsavgifter, om inte något annat bestäms i 
detta kapitel. Av hänvisningsbestämmelsen 
följer bl.a. att alla tilläggsinsatser är lika sto-
ra och att tilläggsandelarna ger samma rättig-
heter i andelslaget. Med stöd av specialbe-
stämmelsen i detta kapitels 4 § kan i stadgar-
na bestämmas om tilläggsandelar av olika 
slag. Motsvarande tilläggsinsatser skall emel-
lertid med stöd av hänvisningsbestämmelser-
na vara lika stora. I stadgarna kan givetvis 
bestämmas att andelslaget för tilläggsandelar 
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som medför olika rättigheter skall uppbära 
olika stora anslutningsavgifter. Gällande 
163 a § 1 mom. har tolkats så att i stadgarna 
inte kan föreskrivas om tilläggsandelar av 
olika slag. Syftet med ändringarna är att un-
derlätta användningen av tilläggsandelar. 

På definitionen av tilläggsandelskapitalet 
tillämpas inte 9 kap. 5 § utan motsvarande 
specialbestämmelse i detta kapitels 8 §, som 
för tydlighetens skull föreslås bli fogad till 
lagen. I gällande 163 a § 2 mom. finns en be-
stämmelse som motsvarar den föreslagna de-
finitionen av tilläggsandelskapital. 

Till åtskillnad från en insats skall en 
tilläggsinsats i regel betalas på en gång, me-
dan de rättigheter som tilläggsandelen med-
för t.ex. vid utdelning av överskott uppkom-
mer först då tilläggsinsatsen i sin helhet har 
betalts till andelslaget. Förslaget avviker från 
gällande 163 a § 2 mom. på så sätt att det kan 
bestämmas i stadgarna att tilläggsinsatsen 
skall betalas i flera poster och att de rättighe-
ter som den medför börjar före eller efter att 
hela beloppet har betalts. Med avvikelse från 
den gällande lagen kan också en tilläggsandel 
enligt förslaget ges ut mot apportegendom el-
ler annars på särskilda villkor (9 kap. 7 §). 
Syftet med de ändringar som gäller betal-
ningen av tilläggsandelar är att underlätta an-
vändningen av tilläggsandelarna. 

På kvittning och uppbörd av en tilläggsin-
sats samt på en tilläggsandelsägares skyldig-
het att erlägga en obetald post efter uppsäg-
ning av tilläggsandelen skall tillämpas mot-
svarande bestämmelser om insatser i 9 kap. 
8 och 9 §. Med stöd av hänvisningsbestäm-
melsen skall på försummelse att betala en 
tilläggsinsats tillämpas 9 kap. 8 §, enligt vil-
ken styrelsen vid behov kan konstatera att 
rätten till en tilläggsandel på grund av betal-
ningsförsummelsen har gått förlorad och 
överlämna andelen till någon annan. I villko-
ren för tilläggsandelen kan dessutom be-
stämmas andra påföljder för försummad be-
talning. Av hänvisningsbestämmelsen följer 
vidare att tilläggsandelsägarens skyldighet att 
betala tilläggsinsats i allmänhet upphör då 
denne meddelar andelslaget om minskning 
av sitt innehav. Å andra sidan är ägaren skyl-
dig att betala det obetalda beloppet av 
tilläggsinsatsen också efter sitt meddelande 
om minskningen av antalet tilläggsandelar, i 

det fall att andelslagets ekonomiska ställning 
försämras på det sätt som avses i 9 kap. 9 §. 
Med avvikelse från den gällande lagen före-
slås uttryckliga bestämmelser om betalningen 
och uppbörden av tilläggsinsatser, eftersom 
det enligt förslaget är möjligt att betala en 
tilläggsinsats i flera poster samt att föreskriva 
att de rättigheter som en andel medför inträ-
der redan före insatsen är helt betald. 

På de rättigheter och skyldigheter som för-
värvaren av en tilläggsandel har, skall med 
stöd av detta kapitels 10 § och hänvisnings-
bestämmelsen tillämpas vad som i 9 kap. 
10—12 § föreskrivs om den som har förvär-
vat en andel. Med avvikelse från de bestäm-
melser, som skall tillämpas på överlåtelse av 
en andel, föreslås att en tilläggsandel kan 
överlåtas till en medlem utan andelslagets 
samtycke om inte stadgarna begränsar rätten 
att överlåta och förvärva tilläggsandelar. 
Samma regel föreslås bli tillämpad också på 
överlåtelse av en tilläggsandel till en sådan 
annan förvärvare som andelslaget enligt 
stadgarna kan ge tilläggsandelar. Förslaget 
skiljer sig på så sätt från gällande 163 b § 
1 mom. att den i fråga om andelsöverlåtelse 
avvikande presumtionsbestämmelsen gäller 
överlåtelse av tilläggandelar också utanför 
den ovan nämnda kretsen av delägare.  

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen har 
den som får förvärva en tilläggsandel rätt att 
som avkortning på sin tilläggsinsats räkna sig 
till godo det belopp som har betalts till an-
delslaget av överlåtarens tilläggsinsats. I så 
fall får förvärvaren också de övriga på denna 
lag och stadgarna baserade ekonomiska för-
måner och förpliktelser som överlåtaren skul-
le ha haft om hans ägande hade fortgått. 

På delning och sammanslagning av 
tilläggsandelar skall med stöd av hänvis-
ningsbestämmelsen tillämpas 9 kap. 17 §. På 
tilläggsandelsbrev som utfärdas över en 
tilläggsandel skall med stöd av hänvisnings-
bestämmelsen tillämpas 9 kap. 13—16 § och 
specialbestämmelserna i detta kapitels 11 §. 

På förhöjning av tilläggsinsatsen, på den 
med tilläggsandelar sammanhängande rätten 
till nya andelar, på tilläggsandelar och på 
placeringsandelar skall med stöd av hänvis-
ningsbestämmelsen i 3 § 1 mom. tillämpas 
9 kap. 18—21 § samt specialbestämmelserna 
i detta kapitel (bl.a. 2 och 3 mom. i denna pa-
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ragraf). Enligt specialbestämmelserna i detta 
kapitel medför en tilläggsandel inte i något 
fall rätt till nya andelar (2 mom. 3 punkten), 
vilket innebär att hänvisningsbestämmelserna 
skall tillämpas på tilläggsandelsägare i såda-
na fall då insatsen höjs eller andelslaget ger 
ut nya andelar, som fondförhöjning eller 
blandförhöjning. Å andra sidan kan med-
lemmarna ges nya tilläggsandelar som fond-
förhöjning och blandförhöjning. 

Utgångspunkten för förslaget är också den 
att andelsstämman inte kan besluta om en 
avgiftsbelagd förhöjning av tilläggsinsatsen 
(2 mom. 6 punkten och 3 mom.). Om en så-
dan förhöjning är tillåten enligt stadgarna 
skall på den med stöd av hänvisningsbe-
stämmelsen tillämpas vad som i 9 kap. 
18 och 19 § bestäms om motsvarande insats-
förhöjning samt eventuella stadgebestämmel-
ser. I stadgarna kan t.ex. bestämmas att för 
ett förhöjningsbeslut krävs också understöd 
av dem som äger tilläggsandelar och som ut-
gör en i stadgarna föreskriven majoritet av de 
vid stämman företrädda tilläggsandelsägarna. 

En utgångspunkt är dessutom att en 
tilläggsandel inte medför rätt till fondförhöj-
ning, tilläggsandelar eller placeringsandelar, 
om inte något annat bestäms i stadgarna 
(2 mom. 5 punkten och 3 mom.). Härav föl-
jer t.ex. att en fondförhöjning av insatsen i 
regel inte kan genomföras utan en fondför-
höjning av tilläggsinsatsen. Detsamma gäller 
genomförande av en fondförhöjning eller 
blandförhöjning på så sätt att andelslaget ger 
sina medlemmar helt eller delvis avgiftsfri 
andelar. Utgångspunkten är på motsvarande 
sätt den att andelslaget kan ge ut nya 
tilläggsandelar och placeringsandelar utan 
medverkan av ägarna till tidigare utgivna 
tilläggsandelar samt att nya tilläggsandelar 
och placeringsandelar inte behöver erbjudas 
ägarna till de tidigare utgivna tilläggsande-
larna. 

Om det i stadgarna föreskrivs att tilläggs-
andelar ger rätt till fondförhöjning, skall på 
beslut om sådana förhöjningar med stöd av 
hänvisningsbestämmelsen tillämpas vad som 
i 9 kap. 20 § samt i eventuella stadgebe-
stämmelser föreskrivs om fondförhöjning av 
insatser. I stadgarna kan t.ex. föreskrivas i 
vilket förhållande en fondförhöjning fördelas 
mellan insatser respektive tilläggsinsatser. 

Om en tilläggsinsats med stöd av stadgarna 
medför rätt till nya tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar, har de som äger tilläggsande-
lar samma rätt till dessa andelar som med-
lemmarna har, om inte något annat bestäms i 
stadgarna (4 kap. 19 § och 9 kap. 1 § 
2 mom.). I stadgarna kan också till denna del 
bestämmas om den rätt som en tilläggsandel 
medför på ett sätt som avviker från den rätt 
som tillkommer en medlem, t.ex. så att en 
tilläggsandel medför rätt endast till sådana 
nya tilläggsandelar som ges i samband med 
fondförhöjning eller blandförhöjning. 

Enligt förslaget kan i stadgarna föreskrivas 
om medlemmarnas skyldighet att ta nya 
tilläggsandelar samt om andelslagets skyl-
dighet att ge medlemmarna nya andelar 
(3 mom.). När det gäller ändring av en med-
lems skyldigheter skall med stöd av hänvis-
ningsbestämmelsen tillämpas 9 kap. 22 § om 
ändring av skyldigheten att ta andelar. Enligt 
förslaget finns det inte heller något hinder för 
att i stadgarna bestämma om omvandling av 
en tilläggsandel till en andel, t.ex. i det fall 
att medlemmen enligt stadgarna är skyldig att 
ta flera andelar. 

Enligt hänvisningsbestämmelsen skall på 
återbetalning av tilläggsandelsavgiften till-
lämpas de i 10 kap. och 19 kap. ingående 
allmänna bestämmelserna om frivillig återbe-
talning av det belopp som har betalts av en 
insats samt specialbestämmelserna i detta 
kapitel. Bestämmelserna om återbetalning av 
insatser skall när det gäller återbetalning av 
tilläggsinsatser tillämpas så att det egna kapi-
tal som under den tid andelslaget är verksamt 
kan användas för återbetalning av tilläggsin-
satser skall räknas ut enligt 10 kap. 1 och 2 § 
samt enligt specialbestämmelsen i detta kapi-
tels 9 §. Den föreslagna huvudregeln är den 
att de poster som minskar det belopp som 
återbetalas i första hand skall dras av från det 
egna kapital som kan användas för återbetal-
ning av insatser samt att tilläggsinsatser skall 
återbetalas sex månader tidigare än insatser. 
Förslaget skiljer sig på så sätt från gällande 
163 d § 1 mom. att andelslagets koncerns 
ekonomiska ställning begränsar återbetal-
ningen av tilläggsinsatser på motsvarande 
sätt som återbetalningen av insatser (10 kap. 
2 §). Förslaget skiljer sig från den gällande 
lagen också på så sätt att den föreslagna pre-
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sumtionsregeln är att en tilläggsinsats har 
bättre rätt till det för återbetalning disponibla 
egna kapitalet, medan det enligt den gällande 
lagen skall föreskrivas i stadgarna om bättre 
rätt. Enligt 21 § 3 mom. i den föreslagna 
verkställighetslagen ger på dem gamla lagen 
baserade tilläggsinsatser inte motsvarande fö-
reträdesrätt med stöd av lagen. Med tanke på 
borgenärsskyddet måste koncernbokslut be-
aktas vid uträkningen av det belopp som 
skall återbetalas. Den ändrade presumtions-
bestämmelsen om företrädesrätten för återbe-
talning av tilläggsinsatser svarar mot andels-
lagens behov. 

I stadgarna kan föreskrivas att tilläggsin-
satserna ger efterställd rätt till återbetalning 
också under den tid som andelslaget är verk-
samt (9 §) samt om uppskjutande av återbe-
talningen, snabb återbetalning och efterhand-
såterbetalning (10 kap. 3—5 §). I den gällan-
de lagen finns inga motsvarande bestämmel-
ser. Ändringen föreslås i syfte att underlätta 
anskaffningen av tilläggsandelskapital. 

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen kan 
tilläggsinsatsen återbetalas först efter att 
samtliga skulder har betalts, ifall andelslaget 
försätts i likvidation eller konkurs innan 
tilläggsinsatsen har återbetalts (10 kap. 6 §). 
Motsvarande bestämmelse finns i gällande 
163 d § 2 mom. 

Utgångspunkten för förslaget är den att an-
delsstämman inte får besluta om nedsättning 
av tilläggsinsatsen eller minskning av antalet 
tilläggsandelar om inte något annat bestäms i 
stadgarna (2 mom. 7 punkten). Om det finns 
en sådan bestämmelse i stadgarna skall på 
nedsättningen och minskningen tillämpas vad 
som bestäms i 10 kap. 7—9 § och 11—13 §. 
I så fall krävs för andelsstämmans beslut med 
stöd av detta kapitels 6 § också tilläggsan-
delsägarnas samtycke, ifall beslutet på det 
sätt som avses i 4 kap. 22 § eller 23 § 1 mom. 
påverkar den rätt som tillkommer ägaren till 
en tidigare utgiven tilläggsandel. I stadgarna 
kan också bestämmas att tilläggsinsatsen får 
nedsättas och antalet tilläggsandelar minskas 
endast på ett visst sätt, t.ex. för att till fullt 
belopp återbetala tilläggsinsatsen. Härvid 
krävs för andelsstämmans beslut i allmänhet 
inte tilläggsandelsägarnas understöd, efter-
som för motsvarande beslut om nedsättning 
av insatsen eller minskning av antalet andelar 

i allmänhet inte tillämpas de nämnda, sträng-
are beslutskraven. I den gällande lagen finns 
uttryckliga bestämmelser endast om sänkning 
av tilläggsinsatsen i syfte att minska förlust 
(163 c §) samt om uteslutande av bestämmel-
ser om tilläggsinsats (163 f §). Enligt den 
gällande lagen skall beslut om täckande av 
förlust fattas vid två stämmor och vid den se-
nare av dessa skall alla de företrädda med-
lemmarna understöda beslutet. Beslut om 
uteslutande av stadgebestämmelser skall fat-
tas vid två stämmor och vid den senare av 
dessa skall beslutet understödas med minst ¾ 
av de avgivna rösterna. Syftet med ändring-
arna är att underlätta användningen av 
tilläggsandelar och att förenhetliga andelsla-
gets beslutsfattande om dem i förhållande till 
motsvarande krav gällande andelar. I försla-
get har det beaktats att tilläggsandelar efter 
reformen kan ges också till andra än med-
lemmar som har rösträtt vid andelsstämman. 

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen 
gäller i fråga om tilläggsandelar och deras 
ägare i tillämpliga delar bestämmelserna om 
andelar och medlemmar i det fall att andels-
laget fusioneras, delas, ombildas till ett ak-
tiebolag, upplöses eller avregistreras, om inte 
något annat bestäms i stadgarna (detta kapi-
tels 2 § 1 mom. 4 punkten och 9 § samt 16—
19 kap.). Med stöd av specialbestämmelserna 
i detta kapitel skall i stadgarna tas i bestäm-
melser om de rättigheter som tilläggsandelar 
medför dessa i situationer. Dessutom finns i 
detta kapitels 9 kap. en presumtionsbestäm-
melse om den företrädesrätt som en 
tilläggsandel har till återbetalning i det fall 
att andelslaget upplöses eller avregistreras. 
Med stöd av hänvisningsbestämmelsen kan 
t.ex. en tilläggsandelsägare som motsätter sig 
en fusion kräva att det för tilläggsinsatsen be-
talda beloppet skall återbetalas i sin helhet i 
enlighet med 16 kap. 12 § och 4 kap. 25 §, 
om inte något annat bestäms i stadgarna. 

I fråga om en tilläggsandelsägares skades-
tåndsansvar och rätt att kräva skadestånd 
skall i tillämpliga delar iakttas de skades-
tåndsbestämmelser som hänför sig till an-
delslagsmedlemmars rättigheter och ansvar 
(20 kap.). Ägarna av tilläggsandelar kan di-
rekt med stöd av lag ha i 20 kap. 4 och 5 § 
avsedd rätt att att för andelslagets räkning 
yrka ersättning endast i vissa ärenden, efter-
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som en tilläggsandel enligt förslaget ger för-
foganderättigheter endast i vissa angelägen-
heter. Med stöd av hänvisningsbestämmelsen 
skall också på tilläggsandelar och deras ägare 
tillämpas vad som i 22 och 23 kap. föreskrivs 
om forum, delgivning, skiljeförfarande, regi-
strering och straffpåföljder. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om de allmänna undantag som gäller 
tillämpning av bestämmelserna om andelar 
och medlemskap på tilläggsandelar och deras 
ägare. Det föreslagna 2 mom. och det därtill 
hörande 3 mom. skiljer sig på så sätt från gäl-
lande 163 § 3 mom. att enligt förslaget 

- andelsstämman inte kan besluta om betald 
höjning av tilläggsinsatsen, om inte något 
annat föreskrivs i stadgarna, 

- i stadgarna kan föreskrivas om extra av-
gift och tillskottsplikt som baserar sig på 
ägande av tilläggsandelar, och att 

- i stadgarna kan föreskrivas om den rätt till 
fondförhöjning som en tilläggsandel medför, 
om rätt till nya tilläggsandelar och placer-
ingsandelar samt om rätt till behållningen i 
ett andelslag som upplöses. Syftet med den 
föreslagna ändringen  är att underlätta an-
skaffningen av tilläggsandelskapital. 

Enligt förslaget medför en tilläggsandel 
fortfarande inte rösträtt :�� ����	��;, rätt att 
begagna andelslagets medlemstjänster 
:������	��; eller rätt till nya andelar :������(
	��;. 

Dessutom föreslås presumtionsbestämmel-
ser enligt vilka en tilläggsandel inte medför 
annan rätt vid utdelning än sådan rätt till 
gottgörelse som eventuellt har bestämts i 
stadgarna :*� ����	��;, rätt till fondförhöj-
ning, nya tilläggsandelar och placeringsande-
lar eller rätt till andelslagets behållning vid 
dess upplösning :+�����	��;. Förslaget utgår 
också ifrån att andelsstämman inte kan beslu-
ta om betald förhöjning av tilläggsinsats eller 
erläggande av extra avgift eller tilläggsavgift 
på basis av innehavet av tilläggsandelar och 
inte heller om minskning av antalet tilläggs-
andelar eller nedsättning av tilläggsinsatsen 
eller det belopp som av den har betalts till 
andelslaget, om inte något annat bestäms i 
stadgarna :,����-�����	��;. I stadgarna kan 
tas in från presumtionsbestämmelserna avvi-
kande bestämmelser om de rättigheter som 
tilläggsandelarna medför samt om andelsla-

gets rätt att besluta t.ex. om betald förhöjning 
av tilläggsinsatsen, om nedsättning av 
tilläggsinsatsen och om minskning av antalet 
tilläggsandelar. I samband med att nya 
tilläggsinsatser ges ut kan andelsstämman i 
regel besluta om fogande av sådana bestäm-
melser till stadgarna med 2/3 kvalificerad 
majoritet av de avgivna rösterna. Strängare 
beslutsbestämmelser än de som avses i la-
gens 4 kap. 22 och 23 § kan tillämpas särskilt 
i sådana fall då stadgebestämmelserna om 
tilläggsandelar ändras i efterskott. Den sist-
nämnda stadgeändringen kan vara av det sla-
get att beslutet om den måste understödas 
också av tilläggsandelsägarna (6 §). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna avvikas från presumtionsbe-
stämmelserna i 2 mom. 4—7 punkten t.ex. på 
så sätt att tilläggsandelarna medför rätt till 
nya tilläggsandelar och fondförhöjning samt 
till andelslagets behållning vid dess upplös-
ning.                               

Enligt förslaget kan i stadgarna också före-
skrivas att en medlem är skyldig att ta en el-
ler flera tilläggsandelar eller att andelslaget 
skall ge medlemmen tilläggsandelar. I den 
gällande lagen finns inga bestämmelser om 
medlemmarnas stadgeenliga skyldighet att ta 
tilläggsandelar. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att det skall vara möjligt att i 
stadgarna friare bestämma villkoren för de 
nya kapitalinsatser som medlemmarna skall 
betala i samband med växande medlemsför-
pliktelser. En bestämmelse som innebär att 
medlemsförpliktelserna fastställs t.ex. som 
tilläggsandelar med företrädesrätt kan också 
fylla samma behov som den stadgeenliga 
skyldighet att betala en extra avgift som det 
föreslås bestämmelser om i 14 kap. 

4 §. >
������������������
�������� I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om tilläggs-
andelar av olika slag. I den gällande lagen 
finns inga motsvarande bestämmelser. Syftet 
med den föreslagna ändringen är att underlät-
ta andelslagets anskaffning av finansiering i 
eget kapital. Till följd av ändringen kan an-
delslaget använda tilläggsandelar av olika 
slag t.ex. på det sättet att de tilläggsandelarna 
medför olika rätt vid utdelning av överskott. 

Enligt presumtionsbestämmelsen i den fö-
reslagna paragrafens �� ��� ger alla 
tilläggsandelar samma rättigheter i andelsla-
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get. Tilläggsandelarna är således alla av 
samma slag, om inte stadgarna föreskriver att 
de ger olika rättigheter.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan i stadgarna bestämmas om tilläggsande-
lar av olika slag. I stadgarna skall i så fall 
nämnas skillnaderna mellan tilläggsandelar-
na. I stadgarna kan bestämmas om tilläggs-
andelar av olika slag inom de gränser som 
gäller definitionen av villkoren för tilläggs-
andelarna. Enligt hänvisningsbestämmelsen i 
kapitlets 3 § 1 mom. skall de mot samtliga 
tilläggsandelar svarande tilläggsinsatserna 
vara av samma storlek (9 kap. 2 § 3 mom.). I 
stadgarna kan emellertid bestämmas att för 
olika slag av tilläggsandelar skall uppbäras 
olika stora anslutningsavgifter. Fastställandet 
av villkoren för tilläggsandelar av olika slag 
begränsas också av de övriga allmänna in-
skränkningarna av de rättigheter som 
tilläggsandelar ger (t.ex. 3 § 2 mom. 1—
3 punkten). 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
slås en specialbestämmelse om tilläggsan-
delsförteckning i andelslag som har olika 
slag av tilläggsandelar. I ett sådant andelslag 
skall i förteckningen också antecknas av vil-
ket slag tilläggsandelarna är. 

 
'���������	�� ����	����������	
��������������

5 §. )����	��������������	������� I denna 
paragraf föreslås för tydlighetens skull ut-
tryckliga bestämmelser om andelsstämmans 
beslut om tilläggsandelar. En förutsättning 
för utgivning av tilläggsandelar är att stad-
garna innehåller bestämmelser om sådana. I 
stadgarna för ett andelslag som skall bildas 
kan tas in bestämmelser om tilläggsandelar. 
Efter att andelslaget har bildats måste stad-
garna ändras innan tilläggsandelar får ges ut.  

Andelsstämman beslutar om ändring av 
stadgarna så som föreskrivs i 4 kap. Det-
samma gäller ändring och strykning av såda-
na bestämmelser t.ex. i det fall att andels-
stämman enligt stadgarna kan besluta om 
nedsättning av tilläggsinsatsen eller om 
minskning av antalet tilläggsandelar (3 § 
2 mom. 7 punkten och 3 mom.). Kraven på 
andelsstämmans beslut om ändring av stad-
garna föreslås bli lindrade på så sätt jämfört 
med gällande 163 e § och 163 f § att beslut 

om ändringen i allmänhet kan fattas vid en 
stämma med 2/3 kvalificerad majoritet, också 
i det fall att tilläggsandelarna ger bättre rätt 
än andelarna vid utdelning av överskott, eller 
då stadgebestämmelserna om tilläggsandelar 
stryks. Syftet med den föreslagna ändringen 
är att underlätta anskaffningen av tilläggsan-
delskapital samt att förenhetliga beslutskra-
ven. Ändringen försvagar inte medlemmar-
nas ställning. Medlemmarnas tillgång till in-
formation om andelsstämmans beslut föreslås 
bli förbättrad genom de ändringar som refe-
reras i detaljmotiveringen till 4 kap. På beslut 
om ändring av stadgarna och utgivning av 
tilläggsandelar skall enligt förslaget tillämpas 
jämlikhetsprincipen och förbudet mot givan-
de av otillbörlig fördel. De krav som tilläm-
pas på andelslagets organs beslut om 
tilläggsandelar behandlas ovan i detaljmoti-
veringen till 4 kap. 21—23 §. Beroende på 
stadgarna kan beslut om fogande av bestäm-
melser om nya tilläggsandelar till stadgarna 
förutsätta också samtycke av ägarna till tidi-
gare utgivna tilläggsandelar, så som före-
skrivs i 6 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall beslut om utgivning av tilläggsandelar 
fattas av det organ i andelslaget som beslutar 
om antagande av medlemmar, om inte något 
annat bestäms i stadgarna. Om det i stadgar-
na finns bestämmelser om förutsättningarna 
för utgivning av tilläggsandelar på det sätt 
som avses i 9 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 
skall beslut om utgivning av tilläggsandelar 
fattas av det organ i andelslaget som beslutar 
om antagning av medlemmar, om det inte be-
stäms i stadgarna att något annat organ som 
nämns i denna lag skall besluta om saken. Ett 
annat alternativ är att i stadgarna föreskriva 
att andelsstämman beslutar om utgivning av 
tilläggsandelar eller bemyndigar styrelsen el-
ler förvaltningsrådet att besluta om saken 
(9 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten). I gällande 
17 a kap. finns inga bestämmelser om det 
sistnämnda alternativet. Ändringen föreslås i 
syfte att underlätta anskaffningen av 
tilläggsandelskapital och för att förenhetliga 
bestämmelserna om andelslagets medelsan-
skaffning. Motsvarande ändring föreslås 
ovan i 9 kap. i fråga om frivilliga andelar. 

6 §. $��	����� ��� ������� 	
��� 	
����������(
���� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
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om det understöd från tilläggsandelsägarnas 
sida som krävs för vissa beslut av andels-
stämman. För de i paragrafen avsedda beslu-
ten krävs sålunda utöver andelsstämmans be-
slut enligt 4 kap. också de vid stämman före-
trädda tilläggsandelsägarnas understöd, enligt 
vad som föreskrivs i denna paragraf. Enligt 
den föreslagna paragrafens ����� krävs så-
dant understöd om beslutet på det sätt som 
avses i 4 kap. 22 § och 23 § 1 mom. gäller en 
redan utgiven tilläggsandel eller dess ägare. 
Tilläggsandelsägarnas understöd krävs också 
i det fall att till stadgarna fogas en bestäm-
melse som avses i 3 § 3 mom. i detta kapitel 
Också för ändring av en stadgebestämmelse 
av det sistnämnda slaget krävs tilläggsan-
delsägarnas understöd i det fall att ändringen 
innebär att det genom andelsstämmans beslut 
blir möjligt att öka betalningsskyldigheten 
för ägaren till en tidigare utgiven tilläggsan-
del eller minska de rättigheter som tilläggs-
andelen ger i andelslaget. 

I den gällande lagen finns inga särskilda 
bestämmelser om tilläggsandelsägarnas un-
derstöd  för vissa av andelsstämmans beslut. 
Enligt den gällande lagen kan endast de med-
lemmar som har rösträtt vid andelsstämman 
äga tilläggsandelar. Den gällande lagens mot 
förslaget svarande bestämmelser om kravet 
på samtycke gäller placeringsandelar som 
kan ges också andra än medlemmar. Det fö-
reslagna kravet på understöd för vissa av an-
delsstämmans beslut är baserat på den 
omständigheten att också tilläggsandelar, 
med avvikelse från den gällande lagen, kan 
ges till utomstående placerare. Kravet på 
tilläggsandelsägarnas understöd innebär i 
praktiken att de vid andelsstämman företräd-
da ägarna av tilläggsandelarna kan förhindra 
att andelsstämman fattar beslut som minskar 
eller begränsar deras på denna lag eller på 
stadgarna baserade rättigheter. 

Enligt föreslaget krävs för beslut som avses 
i 4 kap. 22 § och 23 § 1 mom. understöd av 
de tilläggsandelsägare som har en mot den 
för andelsstämmans beslut svarande majoritet 
av de röster som har avgivits av de 
tilläggsandelsägare som är företrädda vid 
stämman. Vid omröstningen om understödet 
har varje ägare av en tilläggsandel en röst, 
om det inte i stadgarna bestäms något annat 
om röstetalet (3 mom.). Av hänvisningsbe-

stämmelsen i detta moment följer t.ex. att om 
stadgeändringen innebär att återbetalningen 
av tilläggsinsatsen för en tidigare utgiven 
tilläggsandel skjuts upp, krävs för stadgeänd-
ringen dels ett beslut av de vid andelsstäm-
man företrädda medlemmarna, dels under-
stöd av de tilläggsandelsägare som har 9/10 
av rösterna vid omröstningen om understö-
det. Av hänvisningsbestämmelsen följer ock-
så att i stadgarna kan tas in bestämmelser en-
dast om strängare krav på understöd, t.ex. så 
att de ägare av tilläggsandelar som understö-
der beslutet skall ha också en viss andel av 
de vid stämman företrädda tilläggsandelarna. 

Om beslutet gäller fogande av en i 3 § 
2 mom. 6 eller 7 punkten eller en annan i 3 § 
3 mom. avsedd bestämmelse till stadgarna 
krävs det understöd av de ägarna av tilläggs-
andelar, som har 2/3 av rösterna vid omröst-
ningen om understödet. Å andra sidan kan i 
stadgarna också vad gäller dessa beslut be-
stämmas om strängare krav på understöd. 

I den föreslagna paragrafens ����� kon-
stateras för tydlighetens skull att i stadgarna 
kan bestämmas att det också för andra beslut 
av andelsstämman krävs att ägarna av 
tilläggsandelar biträder beslutet. T.ex. om 
stadgarna tillåter nedsättning av tilläggsinsat-
sen och minskning av antalet andelar så att 
tilläggsinsatsen återbetalas i sin helhet, kan i 
stadgarna dessutom föreskrivas att ett sådant 
beslut av andelsstämman skall understödas 
också av dem som äger tilläggsandelar. På 
motsvarande sätt kan det bestämmas i stad-
garna att också de som äger tilläggsandelar 
skall understöda en stadgeändring som upp-
häver deras stadgeenliga rätt att utse revisor. 
Om en sådan bestämmelse tas in i stadgarna 
är det skäl att samtidigt bestämma hur stort 
understöd av tilläggsandelsägarna som krävs 
för beslutet. De bestämmelser om kvalifice-
rad majoritet som föreslås i 3 mom. gäller 
endast sådana beslut av andelsstämman för 
vilka med stöd av 1 mom. krävs understöd av 
dem som äger tilläggsandelar. 

Utgångspunkten för den föreslagna para-
grafens �� ��� är att varje ägare av en 
tilläggsandel har en röst vid omröstningen 
om tilläggsandelsägarnas understöd. I stad-
garna kan emellertid bestämmas att 
tilläggsandelsägarna har något annat röstetal. 
På en sådan stadgebestämmelse tillämpas 



 ��������		��
��  
� �
    

 

153

inte den i 4 kap. 7 § 2 mom. ingående be-
gräsningen gällande medlemmarnas olika 
röstetal. En tilläggsandel ger, med undantag 
för rösträtt, övriga medlemsrättigheter i ären-
den där för beslut krävs understöd av dem 
som äger tilläggsandelar. Till de rättigheter 
som tillkommer en tilläggsandelsägare hör de 
allmänna förfoganderättigheter som en med-
lem har i samband med andelsstämman. 
Bland dessa rättigheter kan nämnas bl.a. rät-
ten att få möteskallelse, rätten att närvara och 
yttra sig vid andelsstämman, rätten att lägga 
fram förslag samt rätten att ställa frågor och 
klandra beslut. 

Vidare föreslås att en tilläggsandelsägare 
skall ha rätt att klandra också sådana andra 
beslut av andelsstämman som innebär att nå-
gon skulle få en otillbörlig fördel på 
tilläggsandelsägarens bekostnad. På denna 
grund kan tilläggsandelsägaren klandra t.ex. 
ett beslut om en mot stadgarna stridande ut-
delning av överskott, ifall beslutet åsamkar 
honom ekonomisk skada. 

I det föreslagna *� ��� bestäms om en 
tilläggsandels ägares extra rätt till återbetal-
ning av tilläggsinsats på det sätt som i 4 kap. 
25 § bestäms om en medlems rätt till återbe-
talning av insats. I gällande lag finns inte 
motsvarande bestämmelse. Ändringen hänför 
sig till den föreslagna 1 §, enligt vilken 
tilläggsandelar kan ges även till andra än 
medlemmar. 

 
)�	���
������	
������
���	�����	
��������(
�������
	���

7 §. )�	���
������	�������	������		
���(
	��� ��� �����
���	��� I denna paragraf före-
slås bestämmelser om betalning av tilläggs-
insats och om de rättigheter och skyldigheter 
som en tilläggsinsats medför. Enligt den fö-
reslagna paragrafens �� ��� skall en 
tilläggsinsats betalas i en post, om inte något 
annat bestäms i stadgarna. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
uppkommer de rättigheter och skyldigheter 
som en tilläggsandel ger i andelslaget när de 
stadgebestämmelser som gäller tilläggsandel 
har registrerats och, om inte något annat be-
stäms i stadgarna, när tilläggsinsatsen har be-
talts till andelslaget. De föreslagna bestäm-
melserna skiljer sig såtillvida från gällande 

163 a § 2 mom. att det enligt förslaget kan 
bestämmas i stadgarna om betalning av en 
tilläggsinsats i flera poster samt om att de rät-
tigheter som en tilläggsandel ger uppkommer 
före eller efter att hela beloppet har betalts. 
Syftet med den föreslagna ändringen är att 
underlätta anskaffningen av tilläggsandels-
kapital. 

8 §. >
���������������
	��. I denna paragraf 
föreslås för tydlighetens skull en specialbe-
stämmelse som definierar begreppet 
tilläggsandelskapital. Motsvarande bestäm-
melse finns i gällande 163 a § 1 mom. 
 
0	�� �	���
������	
������
���	�����!����!(
�
������	
������������

9 §. 0	�� �	���
������	
������
���	�����
�(
��	�� I denna paragraf föreslås specialbe-
stämmelser om återbetalning av tilläggsin-
sats. Dessa skiljer sig från de i 10 kap. ingå-
ende bestämmelserna om frivilliga andelar 
och insatser som med stöd av hänvisningsbe-
stämmelsen i 3 § 1 mom. annars skall tilläm-
pas på tilläggsinsatser. Förslaget innehåller 
presumtionsbestämmelser om snabb återbe-
talning av tilläggsinsatser samt om återbetal-
ningens företrädesrätt i förhållande till åter-
betalning av insatser under den tid andelsla-
get är verksamt samt då det upplöses. I den 
gällande lagen finns inga mot förslaget sva-
rande bestämmelser om företrädesrätt för 
återbetalning av tilläggsinsatser. De före-
slagna ändringarna gäller inte tilläggsinsatser 
som är baserade på den gamla lagen (21 § 
3 mom. verkställighetslagen). Syftet med den 
föreslagna ändringen är att underlätta an-
vändningen av tilläggsandelar. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall en tilläggsinsats, liksom enligt gällande 
163 d § 1 mom., i regel återbetalas inom sex 
månader från utgången av den räkenskapspe-
riod under vilken rätten till tilläggsandelen 
upphörde eller yrkandet på återbetalning av 
tilläggsinsatsen lades fram. Enligt förslaget 
leder  medlemskapets upphörande dock inte 
direkt med stöd av lagen  till återbetalning av 
tilläggsinsatsen, om också andra än med-
lemmar enligt stadgarna kan äga tilläggsan-
delar. 

Om återbetalningen av en tilläggsinsats är 
baserad på en stadgeändring som innebär 
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nedsättning av tilläggsinsatsen eller på 
minskning av antalet tilläggsandelar, kan 
återbetalningen enligt huvudregeln i 4 kap. 
21 § 3 mom. göras ett år efter utgången av 
den räkenskapsperiod under vilken stadge-
ändringen registreras. Om andelslaget beslu-
tar om nedsättning av antalet tilläggsinsatser 
utan ändring av stadgarna, kan återbetalning-
en i allmänhet göras sex månader efter ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken beslutet fattas. Samma principer gäller 
för överföring av överskott till en motsvaran-
de fond. 

Med stöd av den ovan nämnda hänvis-
ningsbestämmelsen (3 § 1 mom.) kan i stad-
garna bestämmas om uppskjutande av rätten 
att säga upp en tilläggsandel och om upp-
skjutande av återbetalningen av en tilläggsin-
sats samt om snabbare återbetalning och ef-
terhandsåterbetalning på motsvarande sätt 
som i fråga om insatser (9 kap. 3 § 5 mom. 
och 10 kap. 3—5 §). I stadgarna kan före-
skrivas på olika sätt om den rätt som insatser 
respektive tilläggsinsatser ger till återbetal-
ning samt om deras ställning i samband med 
nedsättning av insatser eller tilläggsinsatser 
eller i samband med att andelslaget beslutar 
om minskning av antalet insatser eller 
tilläggsinsatser. I andelslaget kan också fin-
nas tilläggsandelar som också i dessa avse-
enden medför olika rättigheter. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
ger en tilläggsandel under den tid som an-
delslaget är verksamt företrädesrätt till åter-
betalning av tilläggsinsatsen före återbetal-
ningen av insatserna, om inte något annat be-
stäms i stadgarna. Företrädesrätten är baserad 
på den omständigheten att förlust och andra 
poster som begränsar det belopp som kan 
återbetalas skall dras av i första hand från det 
egna kapital som kan användas för återbetal-
ning av insatser. I den gällande lagen finns 
inga uttryckliga bestämmelser om hur det be-
lopp som skall återbetalas av en tilläggsandel 
räknas ut, men enligt 163 c § skall samtliga 
insatser, inklusive tilläggsinsatserna, använ-
das i samma mån för täckande av förlust. 
Syftet med den föreslagna ändringen är att 
underlätta användningen av tilläggsandelar. 
Ändringen gäller inte tilläggsinsatser som 
andelslaget har givit med stöd av den gamla 
lagen (21 § verkställighetslagen). 

Enligt presumtionsbestämmelsen i den fö-
reslagna lagens ����� ger en tilläggsandel 
företrädesrätt till återbetalning av tilläggsin-
satsen också i samband med andelslagets 
upplösning. Enligt den gällande lagen ger 
andelar och tilläggsandelar samma rätt till 
återbetalning vid andelslagets upplösning, 
om det inte i stadgarna bestäms att en 
tilläggsandel medför bättre rätt (163 § 
2 mom.). Syftet med den föreslagna ändring-
en är att underlätta användningen av tilläggs-
andelar. Ändringen gäller inte tilläggsandelar 
som har givits med stöd av den gamla lagen 
(21 § verkställighetslagen). 

10 §. 3����!�
������ 	
������������ I denna 
paragraf föreslås bestämmelser om överfö-
ring av tilläggsandelar. Utgångspunkten är 
den att en tilläggsandel fritt kan överlåtas till 
en medlem och, om så bestäms i stadgarna, 
också till andra. I stadgarna kan bestämmas 
om överlåtelsebegränsningar. Förslaget skil-
jer sig på så sätt från gällande 163 b § att i 
stadgarna uttryckligen kan tillåtas att en 
tilläggsinsats överförs också till någon annan 
än en medlem. Förslaget skiljer sig från de i 
3 kap. ABL ingående överlåtelsebegräns-
ningarna som gäller aktiebolags aktier på så 
sätt att ett andelslag i sina stadgar mera fritt 
kan bestämma om överlåtelsebegränsningar. 
Orsaken till detta är att överlåtelse av 
tilläggsandelar begränsas i den gällande la-
gen och att andelslagen kan ha behov av att 
begränsa överlåtelser också på andra grunder 
än de som avses i ABL. En friare definition 
av överlåtelsebegränsningar kan i praktiken 
leda till att oklara stadgebestämmelser i ett 
senare skede medför problem för andelslagen 
och för dem som äger tilläggsandelar. En 
omständighet som i praktiken väsentligt 
minskar de problem som sammanhänger med 
oklara överlåtelsebegränsningar är att inne-
havet av tilläggsandelar i allmänhet inte på-
verkar innehållet i de med tanke på andelsla-
gets verksamhet viktigaste besluten, eftersom 
dessa vanligen inte kräver medverkan av dem 
som äger tilläggsandelar (3 och 6 §). 

11 §. >
������������ ���. I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om utfärdande av 
tilläggsandelsbrev. Enligt �� ��� skall på 
andra bevis som sammanhänger med 
tilläggsandelsbrev och andelar tillämpas spe-
cialbestämmelserna i denna paragraf och 
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med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 3 § 
1 mom. de bestämmelser i 9 kap. 13—16 § 
som gäller andelsbrev och andra bevis som 
sammanhänger med andelarna. Med stöd av 
specialbestämmelserna kan i stadgarna tas in 
bestämmelser om tilläggsandelbrev också i 
det fall att i stadgarna inte föreskrivs om rät-
ten att förvärva tilläggsandelar. Anledningen 
till att förslaget skiljer sig från vad som i 
9 kap. 13 § 1 mom. föreskrivs om andelar är 
den att det direkt med stöd av lag är tillåtet 
att medlemmarna överlåter tilläggsandelar till 
varandra. 

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen 
skall på tilläggsandelsbrev tillämpas vad som 
i 9 kap. 13—16 § föreskrivs om andelsbrev, 
interimsbevis och fondförhöjning. Av hän-
visningsbestämmelsen följer bl.a. att i stad-
garna kan strykas bestämmelserna om utfär-
dande av tilläggsandelsbrev då samtliga 
tilläggsandelsbrev har makulerats eller åter-
lämnats till andelslaget. 

Dessutom föreslås i ����� en specialbe-
stämmelse om att också tilläggsandelens slag 
skall nämnas i tilläggsandelsbrevet om det i 
andelslaget finns eller kan finnas tilläggsan-
delar av olika slag.  

 
<�	
����		�����������	������	
 �������(
�� ����

12—14 §. I dessa paragrafer föreslås be-
stämmelser om användning av optionsrätter 
och konvertibla skuldebrev som berättigar till 
nya tilläggsandelar. I den gällande lagen fö-
reskrivs endast om optionsrätter och konver-
tibla skuldebrev som berättigar till placer-
ingsandelar (190—194 §). Ändringen före-
slås i syfte att underlätta användningen av 
tilläggsandelar. Mot förslaget svarande be-
stämmelser om aktiebolags till aktier berätti-
gande optionsrätter och konvertibla skulde-
brev finns i ABL 4 kap. 12 a—12 c §. För-
slaget skiljer sig i det avseendet från ABL att 
andelslag inte behöver registrera beslut om 
utgivande av optionsrätter och konvertibla 
skuldebrev och inte heller de optionsrätter 
och lån som har utgivits respektive upptagits. 
Anledningen till den avvikande regleringen 
är att de utgivna andelarna och tilläggsande-
larna samt motsvarande andelskapital inte 
anmäls för registrering utan att de nämnda 

uppgifterna endast framgår av andelslagets 
bokslut.  

 
12 kap. �����
���������
 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
placeringsandelar och placeringsandelskapi-
tal. De föreslagna bestämmelserna ersätter de 
bestämmelser om placeringsandelar och pla-
ceringsandelskapital som ingår i den gällande 
lagens 18 kap. De föreslagna placeringsande-
larna utgör liksom enligt den gällande lagen 
eget kapital,  som vad gäller beständigheten 
och efterställdheten kan jämställas med ett 
aktiebolags aktiekapital. 

Användningen av placeringsandelar försvå-
ras för närvarande av den gällande lagens 
tvingande bestämmelser om bl.a. rättigheter 
till andelslagets tillgångar, nya placeringsan-
delar, inlösning i samband med fusion och 
till återbetalning då andelslagets verksamhet 
fortsätter. Syftet med de föreslagna ändring-
arna är att underlätta anskaffningen av pla-
ceringsandelskapital samt att förtydliga pla-
ceringsandelarnas ställning i förhållande till 
de rättigheter som medlemskapet, andelarna 
och tilläggsandelarna medför. Enligt 21 § i 
den föreslagna verkställighetslagen skall på 
villkoren för placeringsandelar som har utgi-
vits med stöd av den gällande lagen tillämpas 
den gamla lagen, om inte något annat be-
stäms i stadgarna. 

Enligt förslaget skall på placeringsandelar i 
regel tillämpas vad som i 11 kap. bestäms om 
tilläggsandelar samt i detta kapitels special-
bestämmelser om betalning, nedsättning och 
registrering av placeringsandelskapital samt 
om inlösning och förvärv av egna placerings-
andelar. Specialbestämmelserna motsvarar 
med smärre undantag de motsvarande be-
stämmelserna i ABL. Syftet med specialbe-
stämmelserna är att andelslaget utöver olika 
finansiella instrument i andelskapital skall ha 
tillgång också  till finansiella instrument i 
eget kapital, med villkor som närmast mot-
svarar dem som enligt ABL gäller preferens-
aktier (3 kap. 1 a — 1 c §). De föreslagna 
specialbestämmelserna i detta kapitel avviker 
från gällande lag om andelslag så som de be-
stämmelser i ABL som legat till grund för 
gällande bestämmelser har ändrats efter det 
lagen om andelslags bestämmelser om pla-
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ceringsandelar har givits. 
 

'������� ��	���������

1 §. A�����
������������
	��� ��� ������(

����������� Enligt den föreslagna paragra-
fens ����� kan det bestämmas i stadgarna 
att andelslaget utöver andelar och andelska-
pital också kan ha placeringsandelar och pla-
ceringsandelskapital. Mot förslaget svarande 
bestämmelser finns i gällande 164 § 1 mom. 
Med stöd av den föreslagna hänvisningsbe-
stämmelsen (2 mom.) motsvarar förutsätt-
ningarna för utgivande av placeringsandelar 
det som ovan i 11 kap. 1 § sägs om tilläggs-
andelar. Av den föreslagna paragrafens ��
��� framgår att på placeringsandelar och 
placeringsandelskapital skall tillämpas vad 
som i 11 kap. bestäms om tilläggsandelar och 
tilläggsandelskapital, om inte något annat be-
stäms i detta kapitel. Detsamma gäller pla-
ceringandelsägare, placeringsinsatser och 
placeringsandelsförtecktningen samt options-
rätter och konvertibla skuldebrev som berät-
tigar till placeringsandelar. Specialbestäm-
melserna i detta kapitel gäller sådana krav 
som är nödvändiga för att placeringsandelar 
och placeringsandelskapital från andelslagets 
borgenärers och övriga utomståendes syn-
punkt skall kunna jämställas med ett aktiebo-
lags preferensaktier och det mot dessa sva-
rande aktiekapitalet. I den gällande lagen 
finns ingen motsvarande uttrycklig bestäm-
melse om hur placeringsandelar och placer-
ingsandelskapital förhåller sig till andelar 
och tilläggsandelar samt till andels- och 
tilläggsandelskapital. Syftet med den före-
slagna ändringen är att förtydliga bestämmel-
serna om finansiella instrument i andelslagets 
eget kapital. 

2 §. A�����
���
���	�� ��� ������
�����(
�������
	��� I denna paragraf definieras be-
greppet placeringsandelskapital. Enligt för-
slaget utgörs placeringsandelskapitalet av det 
sammanlagda beloppet av de placeringsinsat-
ser som motsvarar de registrerade placer-
ingsandelarna. I lagen föreslås inget minimi-
krav gällande placeringsandelskapitalet. För-
slaget motsvarar den gällande lagens be-
stämmelser om andelslagets placeringsan-
delskapital (185 § 2 mom.) och, med undan-
tag för kapitalkravet, också definitionen av 

ett aktiebolags aktiekapital (ABL 2 kap. 9 §). 
 

)�	���
������������
��������.����
�	���
���
���������
��������� ����

3 §. 9���  ����	� �� �	�
������ ��� ������(

����������� �!�������� I denna paragraf före-
skrivs hur ett beslut om utgivande av placer-
ingsandelar förfaller och om följderna därav 
samt om ogiltigförklaring av placeringsande-
lar som inte är helt betalda innan de anmäls 
för registrering. Mot förslaget svarande be-
stämmelser finns i den gällande lagens 184 § 
1 mom. Mot förslaget svarande bestämmelser 
om ökning av ett aktiebolags aktiekapital 
finns i ABL 2 kap. 12 § 2 mom. och i 4 kap. 
8 § 1 mom. 

På utgivande och betalning av placerings-
andelar samt på uppbörd av betalningen och 
på följderna av försummad betalning skall 
övrigt tillämpas de bestämmelser som gäller 
tilläggsandelar. Av hänvisningsbestämmel-
sen följer bl.a. att det belopp som betalts för 
de placeringsandelar som gavs i samband 
med bildandet skall återbetalas på samma sätt 
som i det fall att bildandet av ett aktiebolag 
förfaller. På motsvarande sätt begränsar regi-
streringen av ett andelslag också placerings-
andelsägarnas möjligheter att åberopa fel 
som har begåtts i det skede då andelslaget 
bildades. 

4 §. 7��
�	���
������������
������������
(
	��� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om förutsättningarna för registrering av pla-
ceringsandelskapitalet. I den föreslagna pa-
ragrafens �� ��� föreskrivs om det belopp 
som skall registreras som placeringsandels-
kapital. Förslaget skiljer sig på så sätt från 
gällande 184 § 2 mom. att placeringsandels-
kapitalet skall vara helt betalt innan det regi-
streras. Strängare förutsättningar tillämpas 
inte på placeringsandelskapital eller på en 
sådan ökning av detta som har beslutats un-
der den gamla lagens giltighetstid (21 § 
2 mom. verkställighetslagen). Mot förslaget 
svarande bestämmelser finns för aktiebolags 
vidkommande i ABL 2 kap. 9 § 1 mom. och i 
4 kap. 8 a § 1 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan en ökning av placeringsandelskapitalet 
anmälas för registrering även om det placer-
ingsandelskapital som baserar sig på ett tidi-
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gare beslut ännu inte är registrerat. I gällande 
184 § 2 mom. förutsätts att tidigare utgivna 
placeringsandelar har registrerats som helt 
betalda. Syftet med ändringen är att underlät-
ta anskaffningen av placeringsandelskapital. 
Ändringen orsakar inte oklarhet i fråga om 
placeringsandelskapitalets belopp av den an-
ledningen att i handelsregistret till följd av 
den ändring som föreslås i 1 mom. antecknas 
endast helt betalda placeringsandelar och 
placeringsandelskapital. Motsvarande be-
stämmelse om ökning av aktiekapital finns i 
ABL 4 kap. 8 a § 1 mom. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om betalning av placeringsandelar 
som skall registreras som placeringsandels-
kapital. Med avvikelse från gällande 184 § 
3 mom. föreslås uttryckliga bestämmelser om 
att kapitalet skall vara i andelslagets ägo före 
registreringen. En förtydligande bestämmelse 
föreslås också om hur pengarna för placer-
ingsandelar skall betalas in på bankkonto. 
Med stöd av hänvisningsbestämmelsen kan 
placeringsandelskapitalet betalas också med 
apportegendom (1 § i detta kapitel samt 
9 kap. 7 § och 11 kap. 3 §). Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 2 kap. 
9 § 3 mom. och 4 kap. 8 a § 2 mom. 

I den föreslagna bestämmelsens *���� fö-
reskrivs om den tid inom vilken placerings-
andelskapitalet skall anmälas för registrering. 
Förslaget skiljer sig från gällande 184 § 
1 och 4 mom. på så sätt att placerings-
andelskapitalet och dess ökning kan anmälas 
för registrering i flera poster. Den föreslagna 
tiden stämmer överens med den som gäller 
för ökning av aktiekapital (ABL 4 kap. 8 a § 
3 mom.). I fråga om det skede då andelslaget 
bildas skiljer sig förslaget från motsvarande 
bestämmelser i ABL på så sätt att placerings-
andelskapitalet kan anmälas för registrering 
efter bildandet, om villkoren för placerings-
andelarna tillåter det. Vad bildandet beträffar 
finns det inget behov av motsvarande be-
gränsning som i ABL, eftersom det för an-
delslagens vidkommande inte föreskrivs om 
minimikrav vad gäller placeringsandelskapi-
talet. 

5 §. 7��
�	���������. I denna paragraf fö-
reslås bestämmelser om de bilagor som skall 
fogas till en registeranmälan som gäller pla-
ceringsandelskapital och förhöjning av detta. 

I handelsregisterlagen och -förordningen 
finns bestämmelser om de allmänna krav 
som ställs på registeranmälan. Förslaget skil-
jer sig på så sätt från gällande 184 § 3 mom. 
att också verkställande direktören skall ge en 
försäkran om att placeringsandelskapitalet är 
betalt. Med avvikelse från den gällande lagen 
gäller försäkran iakttagandet av samtliga 
denna lags bestämmelser som skall tillämpas 
på betalningen av placeringsandelskapitalet. 
Enligt förslaget skall till anmälan också fogas 
en utredning om eventuell apportegendom 
samt om andra särskilda villkor i anslutning 
till utgivandet av placeringsandelar, dvs. så-
dana villkor som enligt förslaget är tillåtna 
(9 kap. 7 §, 11 kap. 3 § och 1 § i detta kapi-
tel). Motsvarande bestämmelser om bildande 
av aktiebolag och om ökning av aktiekapital 
finns i ABL 2 kap. 4 §, 4 a § och 9 § 3 mom. 
samt i 4 kap. 9 §. Förslaget skiljer sig från 
ABL i det avseendet att det i andelslag inte 
krävs ett särskilt utlåtande av en godkänd re-
visor om insättande av apportegendom som 
betalning för placeringsandelar. Förslaget 
stämmer till denna del överens med de ovan 
behandlade bestämmelserna om insättande av 
apportegendom för insatser och tilläggsinsat-
ser (6 kap. 6 §, 9 kap. 7 § och 11 kap. 3 §). 

6 §. 7�		������
�������������
�	���
������
 �
�	����
���������� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om de rättsverkningar som är 
förenade med placeringsandelskapitalet och 
förhöjning av det samt med en bristfällig 
anmälan. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� anses placeringsandelskapitalet betalt 
och ökat när motsvarande placeringsandels-
post har registrerats. Efter registreringen kan 
den som äger en placeringsandel inte åberopa 
att utgivandet av placeringsandelen är ogil-
tigt på grund av att det strider mot denna lag. 
Om anmälan inte har gjorts eller om registre-
ringen har vägrats, iakttas enligt �� ��� i 
fråga placeringsandelar för en placeringsan-
delskapitalposts del i tillämpliga delar be-
stämmelserna i 3 § 1 mom. Förslaget skiljer 
sig från gällande 185 § 1 och 2 mom. på så 
sätt att registreringen av en kapitalpost som 
motsvarar en placeringsandel väsentligen be-
gränsar placeringsandelsägarens rätt att åbe-
ropa ett fel i samband med utgivandet av pla-
ceringsandelen. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att förtydliga placeringsandels-
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kapitalets beständighet. Motsvarande be-
stämmelser om ökning av aktiebolags aktie-
kapital finns i ABL 4 kap. 7 § 3 mom. och i 
10 § 1 mom. 

Utgångspunkten för föreslagna �� ��� är 
att en placeringsandel medför rättigheter i 
andelslaget då den är helt betald och då mot-
svarande post av placeringsandelskapitalet 
har registrerats. I stadgarna kan föreskrivas 
om en tidigare eller senare tidpunkt. I dem 
kan t.ex. tas in en bestämmelse om att en 
placeringsandel vid överskottsutdelning som 
beslutas efter registreringen ger rätt till ut-
delning för den räkenskapsperiod under vil-
ken placeringsandelen ges ut. Förslaget skil-
jer sig på så sätt från bestämmelserna om 
tilläggsandelar att det i stadgarna mera fritt 
kan föreskrivas om den tidpunkt efter vilken 
tilläggsandelarna ger rättigheter i andelslaget. 
I gällande 185 § 3 mom. finns motsvarande 
bestämmelser om placeringsandelar. Motsva-
rande bestämmelser om ökning av aktiebo-
lags aktiekapital finns i ABL 4 kap. 10 § 
2 mom. 

7 §. ?	�
������ ��� ������
��������� ���� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om 
förutsättningarna för utgivande av placer-
ingsandelsbrev. De föreslagna bestämmel-
serna skiljer sig såtillvida från bestämmel-
serna om tilläggsandelsbrev att en placer-
ingsandel och motsvarande placeringsan-
delskapital måste registreras innan placer-
ingsandelsbrevet utfärdas. Förslaget motsva-
rar vad som i gällande 169 § 1 mom. före-
skrivs om förutsättningarna för utfärdande av 
placeringsandelsbrev. Motsvarande bestäm-
melser om aktiebrev finns i ABL 3 kap. 5 § 
1 mom. 

8 §. #���!��!%�
������ �����!��!%�
��� I 
denna paragraf föreslås specialbestämmelser 
om sådan fondförhöjning och blandförhöj-
ning som innebär att andelslaget ger ut nya 
placeringsandelar. Med stöd av hänvisnings-
bestämmelsen skall på förhöjning av placer-
ingsandelskapitalet tillämpas vad som i 
11 kap. föreskrivs om tilläggsandelar samt 
specialbestämmelserna i denna paragraf. En-
ligt förslaget kan för betalningen av fondför-
höjningsandelen användas dels överskott, 
dels också sådana poster av andelslagets eget 
kapital som till sin beständighet motsvarar 
placeringsandelskapital. Sådana poster är 

överkursfonden, reservfonden och motsva-
rande poster samt uppskrivningsfonden. Mot 
förslaget svarande bestämmelser finns i gäl-
lande 186 § 1 mom. Motsvarande bestäm-
melser om fondemission och blandemission 
finns i ABL 4 kap. 12 § 2 mom. och 13 §. 

 
<�	
����		�����������	������	
 �������(
�� ����

9 och 10 §. I dessa paragrafer föreslås spe-
cialbestämmelser om sådana optionsrätter 
och konvertibla skuldebrev som berättigar till 
placeringsandelar. Med stöd av hänvisnings-
bestämmelsen skall på dessa finansieringsin-
strument tillämpas de bestämmelser i 11 kap. 
som gäller till tilläggsandelar berättigande 
optionsrätter och konvertibla skuldebrev 
samt de specialbestämmelser i detta kapitels 
9 och 10 § som gäller betalning av options-
rätter och lån mot konvertibla skuldebrev till 
andelslaget samt registrering av sådana op-
tionsrätter och lån. Förslaget skiljer sig på så 
sätt från gällande 193 och 194 § att i försla-
get beaktas de bestämmelser i ABL som 
gäller till aktier berättigande optionsrätter 
och konvertibla skuldebrev, sådana de lyder 
ändrade år 1997 (L 145/1997, 4 kap. 12 b § 
3 mom. och 12 c §). 

 
9����		�
������������
��
���	������
���(
�
��������	���	�������
�����������

11 §. 7�		
���	��� �!�� ������ ��� ������
���(
�������� I denna paragraf föreslås, med tanke 
på placeringsandelskapitalets beständighet, 
att placeringsinsatsen inte under den tid som 
andelslaget är verksamt kan återbetalas på 
yrkande av en placeringsandelsägare, på 
motsvarande sätt som insatser och tilläggsin-
satser. Detsamma gäller återbetalning av pla-
ceringsinsatser i det fall att ägaren måste av-
stå från placeringsandelen t.ex. på grund av 
att medlemskapet upphör. Den som äger en 
placeringsandel kan kräva återbetalning av 
placeringsinsatsen endast i det fall att i stad-
garna föreskrivs om sådana med inlösnings-
villkor förenade placeringsandelar som med-
för denna rätt. Också i så fall förutsätter åter-
betalningen av placeringsinsatsen borgenä-
rernas samtycke, ifall andelslaget inte har 
mot återbetalningen svarande utdelningsbart 
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överskott (13 §). I den gällande lagen före-
skrivs inte om en placeringsandelsägares rätt 
att kräva inlösning av sin placeringsandel. 
Ändringen föreslås i syfte att underlätta an-
vändningen av placeringsandelar. 

12 §. '���������	��  ����	� �� �����		�
���
�������
����
��� I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om de tilläggskrav som gäller 
andelsstämmans beslut om nedsättning av 
placeringsinsatsen och minskning av antalet 
placeringsandelar. Med stöd av hänvisnings-
bestämmelsen i kapitlets 1 § skall på dessa 
beslut tillämpas bestämmelserna om tilläggs-
andelar. Specialbestämmelserna i denna pa-
ragraf gäller tidpunkten för borgenärsskydd 
och återbetalning av placeringsinsatsen.  Av 
de föreslagna specialbestämmelserna följer 
att förutsättningarna för nedsättning av pla-
ceringsandelskapitalet från borgenärernas 
synpunkt motsvarar de bestämmelser i ABL 
6 kap. som gäller nedsättning av ett aktiebo-
lags aktiekapital. I fråga om borgenärsskyd-
det beaktas i förslaget den omständigheten att 
de bestämmelser om nedsättning av aktieka-
pital som varit förebild för den gällande la-
gens 188 och 189 § ändrades år 1997. I de 
förslagna bestämmelserna om nedsättning av 
placeringsandelskapitalet beaktas också den 
föreslagna regleringen av likvidationsförfa-
randet (19 kap.) på så sätt att borgenärsskyd-
det i båda fallen är så enhetligt som möjligt. 

Av  hänvisningsbestämmelsen följer att be-
stämmelserna i denna paragraf kan tillämpas 
endast i det fall att andelsstämman enligt 
stadgarna kan besluta om nedsättning av pla-
ceringsinsatsen och minskning av antalet 
placeringsandelar. Förslaget skiljer sig på så 
sätt från gällande 188 och 189 § att andels-
stämman direkt enligt den gällande lagen kan 
besluta om nedsättning av placeringsandels-
kapitalet för täckande av förlust. Till åtskill-
nad från förslaget finns i den gällande lagen 
också en presumtionsbestämmelse om i vil-
ken ordning förlust skall täckas. Orsaken till 
att någon presumtionsbestämmelse inte före-
slås om i vilken ordning förlust skall täckas 
är att det enligt förslaget alltid skall föreskri-
vas i stadgarna om täckande av förlust (hän-
visningsbestämmelser i 1 §). Ifall man inte 
bestämmer om ordningen i stadgarna, förut-
sätter jämlikhetsprincipen i allmänhet att in-
satserna, tilläggsinsatserna och placeringsin-

satserna nedsätts i samma proportion för 
täckande av förlusten. 

Med stöd av hänvisningsbestämmelsen 
skall det belopp som återbetalas av en placer-
ingsinsats räknas ut på samma sätt som åter-
betalningen av en tilläggsinsats. En placer-
ingsinsats återbetalas således med samma fö-
reträdesrätt som en tilläggsinsats, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. I stadgarna 
kan t.ex. bestämmas att placeringsinsatser 
skall återbetalas före insatserna och tilläggs-
insatserna, under den tid som andelslaget är 
verksamt och i samband med upplösning av 
andelslaget. Av hänvisningsbestämmelsen 
följer också att det belopp av en placerings-
insats som har betalts till andelslaget i regel 
också anger återbetalningens maximibelopp 
också i det fall att andelsstämman beslutar 
om en mot återbetalningen svarande nedsätt-
ning av placeringsinsatsen eller minskning av 
antalet andelar. Förslaget skiljer sig till dessa 
delar från gällande 189 §, enligt vilken en 
placeringsandel inte har företrädesrätt när det 
gäller återbetalning och enligt vilken återbe-
talningens maximibelopp inte begränsas. 
Syftet med bestämmelserna om återbetal-
ningens företrädesrätt är att förtydliga förfa-
randet med återbetalning av placeringar i det 
egna kapitalet under den tid som andelslaget 
är verksamt. Förslaget om begräsning av 
återbetalningens minimibelopp är baserat på 
de behov som andelslagen har uppgivit.               

Specialbestämmelserna i denna paragraf 
skall tillämpas på tidpunkten för nedsättning 
av placeringsinsatsen och minskning av anta-
let placeringsandelar samt på tidpunkten för 
återbetalningen. Enligt den föreslagna para-
grafens ����� träder ett beslut om täckande 
av förlust i kraft då det har registrerats. På 
motsvarande sätt skall tiden för begränsning 
av utdelning av överskott i samband med 
täckande av förlust räknas från det att beslu-
tet har registrerats. 

I annat fall krävs för verkställighet av ett 
beslut enligt den föreslagna paragrafens 
���������� i allmänhet registermyndighe-
tens tillstånd, om verkställigheten leder till 
att summan av de i 6 kap. 2 § 1 mom. 1—
6 punkten avsedda posterna av eget kapital 
och de mot dem svarande i samma paragrafs 
3 mom. avsedda posterna minskar. Med stöd 
av den föreslagna hänvisningsbestämmelsen 
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skall på tillståndsförfarandet tillämpas hu-
vudsakligen samma krav som t.ex. på verk-
ställighet av ett fusionsbeslut (16 kap. 12—
14 §). Om det krävs tillstånd för verkställan-
det av ett beslut kan beslutet i allmänhet 
verkställas då tillståndet har registrerats och 
andelsstämman har fastställt den balansräk-
ning på vilken återbetalningen eller fondav-
sättningen räknas ut. Å andra sidan krävs för 
en sådan nedsättning inte tillstånd, om för 
återbetalningen av placeringsinsatsen an-
vänds utdelningsbart överskott eller om de i 
tillståndsförutsättningarna nämnda posterna 
av det egna kapitalet i samma sammanhang 
höjs med det belopp varmed placeringsan-
delskapitalet nedsätts. Om tillstånd inte be-
hövs kan nedsättningen verkställas då beslu-
tet har registrerats och den balansräkning 
fastställts som utvisar det belopp som skall 
återbetalas eller överföras till en annan fond. 

Enligt förslaget skall den gamla lagen till-
lämpas på villkoren för en placeringsandel 
som har givits med stöd av den gamla lagen, 
om inte något annat bestäms i stadgarna 
(21 § 2 mom. verkställighetslagen). 

13 §. A�����
����������� ���� 
��!��
���(
�
����� Enligt den föreslagna paragrafens 
����� kan i stadgarna bestämmas om såda-
na placeringsandelar med inlösningsvillkor 
som andelslaget har rätt eller skyldighet att 
lösa in under den tid som det är verksamt. 
Motsvarande bestämmelser finns inte i den 
gällande lagen. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att underlätta användningen av 
placeringsandelar. På placeringsandelar med 
inlösningsvillkor tillämpas 10 kap. 13 § om 
insatser och tilläggsinsatser med inlösnings-
villkor (hänvisningsbestämmelsen i 1 §) samt 
specialbestämmelserna i denna paragraf. 
Specialbestämmelserna behövs med tanke på 
de strängare krav som ställs på placeringsan-
delskapitalets beständighet. Utöver de krav 
som i stadgarna ställs på andelar och 
tilläggsandelar med inlösningsvillkor är det 
skäl att i stadgarna i fråga om placeringsan-
delar med inlösningsvillkor bestämma om 
andelslaget har rätt eller skyldighet att åter-
betala placeringsinsatserna samt vilka medel 
som skall användas för återbetalningen. Med 
avvikelse från vad som i ABL 6 kap. 9 § 
1 mom. bestäms om aktier med inlösnings-
villkor behöver inlösningspriset för placer-

ingsandelar inte nämnas, eftersom det belopp 
som skall återbetalas av en placeringsinsats i 
regel är direkt baserat på lagen. Av samma 
orsak föreslås ingen specialbestämmelse om 
jämkning av inlösningsvillkoren, dvs. om det 
förfarande som vad gäller aktier med inlös-
ningsvillkor regleras i ABL 6 kap. 10 § 
2 mom. Vid behov kan i stadgarna föreskri-
vas att på en placeringsandel som inlöses 
skall betalas t.ex. en viss andel av andelsla-
gets överskott. 

För verkställigheten av ett inlösningsvillkor 
som avses i den föreslagna paragrafens 
����� krävs registermyndighetens tillstånd, 
ifall inlösningen innebär att andelslagets eget 
kapital minskas så som avses i 12 § 2 mom. 
Denna bestämmelse föreslås för att förenhet-
liga bestämmelserna om placeringsandelska-
pitalets beständighet. Förslaget stämmer 
överens med de förutsättningar för verkstäl-
lighet av inlösningsvillkor som det föreskrivs 
om i ABL 6 kap. 

14 §. )������
�������!���������������
���(
�������� I denna paragrafs �� ��� föreslås 
bestämmelser om begränsning av förvärv av 
placeringsandelar, dvs. bestämmelser om an-
delslagets rätt att mot vederlag förvärva egna 
placeringsandelar eller placeringsandelar i 
moderandelslaget. Dessutom får andelslaget 
återbetala placeringsinsatsen i samband med 
fusion, delning och ombildande till aktiebo-
lag, ifall så bestäms i villkoren för placer-
ingsandelen. Förslaget skiljer sig från det to-
talförbud mot förvärv av egna placeringsan-
delar som föreskrivs i gällande 170 § 
3 mom., på så sätt att det enligt förslaget i 
samband med andra åtgärder, t.ex. fusion, är 
tillåtet att förvärva egna placeringsandelar 
för en viss tid. Å andra sidan är det enligt 
förslaget tillåtet att utvidga tillämpningsom-
rådet för begränsningen så att den gäller ock-
så förvärv av moderandelslagets placerings-
andelar. 

Förslaget motsvarar de i ABL 7 kap. 1 § 
2 mom. ingående bestämmelserna om för-
värv av egna aktier i samband med annan 
verksamhet i aktiebolaget. Å andra sidan fö-
reslås till åtskillnad från bestämmelserna om 
förvärv av egna aktier inga bestämmelser om 
att andelslaget direkt med stöd av lag kunde 
förvärva egna placeringsandelar för utdel-
ningsbart överskott. Andelslagen har inte an-
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sett den sistnämnda möjligheten vara behöv-
lig, åtminstone inte i den närmaste framtiden. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ���
����� skall andelslaget överlåta sina egna 
och moderandelslagets placeringsandelar 
inom tre år från förvärvet. Om placeringsan-
delarna inte har överlåtits inom utsatt tid, 
skall placeringsandelskapitalet nedsättas eller 
andelsstämman besluta att andelslaget skall 
träda i likvidation. Förslaget motsvarar be-
stämmelserna i ABL 6 kap. 1 § 5 mom. och 
7 kap. 8 § 2 och 4 mom. om överlåtelse av ett 
privat aktiebolags egna aktier. 

 
13 kap. )�������=� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
kapitallån. I den gällande lagen finns inga 
motsvarande bestämmelser. Syftet med den 
föreslagna ändringen är att underlätta och 
förtydliga användningen av kapitallån. Det är 
nödvändigt att i lagen ta in bestämmelser om 
kapitallån, eftersom behandlingen av kapital-
lån i andelslagets bokföring, på grund av av-
saknaden av bestämmelser om borgenärs-
skydd, avviker från de bestämmelser som 
gäller aktiebolag. Av förslaget följer t.ex. att 
på olaglig återbetalning av kapitallån och på 
olaglig räntebetalning också när det gäller 
andelslag skall tillämpas återbetalnings-, 
skadestånds- och straffbestämmelserna om 
olaglig utdelning av medel. Motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag finns i ABL 5 kap. 
1 §. 

I syfte att förbättra bestämmelsernas läs-
barhet har de med avvikelse från ABL delats 
in i sex paragrafer. De medel som kan an-
vändas för återbetalning av kapitallån skall 
med avvikelse från ABL räknas ut på basis 
av det egna kapital som balansräkningen och 
koncernbalansräkningen utvisar. Detta uträk-
ningssätt föreslås i syfte att förenhetliga be-
stämmelserna om olika typer av medelsut-
delning i andelslag. 

För tydlighetens skull föreslås en uttrycklig 
bestämmelse om att kapitallån inte skall hän-
föras till det egna kapital som kan användas 
för insatser, tilläggsinsatser och återbetalning 
av placeringsinsatser, om inte något annat 
bestäms i stadgarna (2 § 3 mom.). För tydlig-
hetens skull föreslås en presumtionsbestäm-
melse också om räntans företrädesrätt till ut-

delningsbart överskott (3 § 4 mom.).  
Om bokslutet läggs till grund för återbetal-

ning av insatser och tilläggsinsatser samt för 
avkortning av kapitallån och förlusten mot-
svarar andelskapitalet och tilläggsandelskapi-
talet, kan insatserna och tilläggsinsatserna 
inte återbetalas överhuvudtaget och kapital-
lånet kan avkortas endast i den mån som lå-
nebeloppet överskrider förlusten.  

I villkoren för ett kapitallån kan bestämmas 
t.ex. att kapitallånet skall hänföras till det 
egna kapital som kan användas för återbetal-
ning av insatser. Återbetalningen av kapital-
lånet begränsas i så fall också av en sådan in-
satsåterbetalning som inte hade kunnat göras 
utan det nämnda villkoret.  

 
14 kap. #9�
������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
extra avgifter som kan uppbäras enligt stad-
garna. De föreslagna bestämmelserna mot-
svarar med smärre undantag gällande 7 § 
1 mom. 1 punkten och 40—42 §. I stadgarna 
kan bestämmas att extra avgifter uppbärs för 
andelslagets verksamhetskostnader t.ex. på 
motsvarande sätt som bolagsvederlag upp-
bärs hos delägare i ett ömsesidigt fastighets-
aktiebolag. I praktiken är det relativt sällsynt 
med stadgebestämmelser om extra avgifter. 
Med avvikelse från den gällande lagen skall 
andelslagets styrelse enligt förslagna �� B�
����� se till att den som ansöker om med-
lemskap blir informerad om sådana tidigare 
beslut om extra avgifter som förpliktar också 
nya medlemmar. Den uttryckliga informa-
tionsskyldigheten föreslås eftersom de 
nämnda uppgifterna inte framgår av handels-
registret och inte nödvändigtvis heller av det 
sista bokslutet. En försummelse av anmäl-
ningsskyldigheten påverkar i regel inte en ny 
medlems betalningsskyldighet i förhållande 
till andelslaget. Försummelsen innebär att de 
som hör till andelslagets ledning kan bli ska-
deståndsskyldiga för ekonomisk skada som 
åsamkas en ny medlem. 

 
15 kap. !�������������� 

I detta kapitel föreslås att i stadgarna kan 
tas in bestämmelser om medlemmarnas till-
skottsplikt. På motsvarande sätt som enligt 
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den gällande lagen kan tillskottsplikten vara 
begränsad eller obegränsad. I praktiken är det 
sällsynt med stadgebestämmelser om till-
skottsplikt. I vissa fall kan t.ex. en finansiär 
förutsätta att det i andelslagets stadgar finns 
bestämmelser om tillskottsplikt. De föreslag-
na bestämmelserna motsvarar med smärre 
undantag gällande 7 § 1 mom. 3 punkten, 
46—67 §, 137—149 § och 202 §. Med avvi-
kelse från den gällande lagen skall andelsla-
gets styrelse enligt förslagets 2 § 2 mom. in-
nan en ny medlem antas se till att sökanden 
blir informerad om den tillskottsplikt som fö-
reskrivs i stadgarna. Denna uttryckliga be-
stämmelse föreslås på grund av att tillskotts-
plikten utgör ett väsentligt undantag från la-
gens huvudregel som innebär att en medlems 
betalningsskyldighet är begränsad till insat-
sen. Följderna av försummad anmälan mot-
svarar det som anförs ovan i samband med 
14 kap. 2 § 2 mom. 

 
16 kap. -5���� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
fusion mellan andelslag samt om ett helägt 
dotteraktiebolags fusionering med moderan-
delslaget. De föreslagna bestämmelserna 
skiljer sig från fusionsbestämmelserna i den 
gällande lagens 16 kap. för det första i det 
avseendet att i lagen föreslås bestämmelser 
om användning av annat vederlag än andels-
vederlag, om fusionsplanens innehåll och om 
granskning av planen samt om den förhands-
information som skall ges medlemmarna om 
fusionsprojektet. 

Enligt förslaget blir medlemmarna i det 
överlåtande andelslaget medlemmar i det 
övertagande andelslaget, vilket innebär att de 
som vederlag skall ges andelar i det överta-
gande andelslaget. För tydlighetens skull fö-
reslås en uttrycklig bestämmelse om att som 
vederlag kan användas också andra tillgång-
ar, såsom tilläggsandelar i det övertagande 
andelslaget, placeringsandelar och pengar. 
Till den del som vederlaget består av annat 
än andelar i det övertagande andelslaget skall 
alternativt erbjudas penningvederlag. I prak-
tiken har vid fusioner mellan andelslag an-
vänts också annat vederlag än andelar i det 
övertagande andelslaget. 

Syftet med de nya bestämmelserna som 

understryker informationsskyldigheten är att 
förbättra medlemmarnas och borgenärernas 
ställning så att de i god tid får tillräckliga 
uppgifter för bedömning av det erbjudna ve-
derlaget och övriga fusionsvillkor. Syftet 
med bestämmelserna om användning av an-
nat vederlag än andelar är att trygga ställ-
ningen för medlemmarna i det överlåtande 
andelslaget. 

Förslaget skiljer sig från de i 14 kap. ABL 
ingående bestämmelserna om fusion mellan 
aktiebolag för det första i det avseendet att 
ABL tillåter endast fusioner mellan aktiebo-
lag. Förslaget motsvarar till denna del den 
gällande lagen. 

I fråga om andelslagets informationsskyl-
dighet skiljer sig förslaget från fusionsbe-
stämmelserna i ABL 14 kap. på så sätt att 
andelslagets fusionsplan inte skall anmälas 
för registrering före den andelsstämma som 
beslutar om godkännande av planen. Enligt 
förslaget skall den godkända fusionsplanen 
fogas till ansökan om verkställighet av fusio-
nen och ansökan skall antecknas i handelsre-
gistret. När det gäller andelslag är en för-
handsregistrering av fusionsplanen inte nöd-
vändig för att informera delägarna, eftersom 
förslaget innebär att kallelsen till den stämma 
som behandlar fusionen skall sändas ut minst 
en månad före stämman. Detsamma gäller 
det beslutsförslag som anger fusionsplanens 
huvudsakliga innehåll. En annan orsak till att 
fusionsplanen inte behöver registreras är att 
det s.k. fusionsdirektivet (78/855), i vilket fö-
reskrivs om förhandsregistrering av fusions-
planen, inte tillämpas på andelslag. Till den-
na del svarar förslaget mot den gällande la-
gen om andelslag. 

Förslaget skiljer sig från bestämmelserna 
om fusion mellan aktiebolag också så att de 
uppgifter som skall framgå av det utlåtande 
som i samband med fusion mellan aktiebolag 
ges av en godkänd revisor som oberoende 
sakkunnig, ingår i den fusionsplan som upp-
görs av de i fusionen deltagande andelslagens 
styrelser. De i fusionen deltagande andelsla-
gens revisorer skall ge sitt utlåtande om den-
na fusionsplan.  

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
om andelslag i det avseendet att i lagen före-
slås mera detaljerade bestämmelser om inne-
hållet i den fusionsplan som ersätter fusions-
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avtalet. I fråga om de uppgifter som skall 
ingå i fusionsplanen och i fråga om reviso-
rernas utlåtande motsvarar förslaget de be-
stämmelser om apportvederlaget som be-
handlas ovan i samband med 6 kap. 6 § och 
9 kap. 7 §. 

Enligt förslaget har en medlem i det överlå-
tande bolaget som motsätter sig fusionen i 
regel rätt att få tillbaka endast sin insats. En 
mot förslaget svarande bestämmelse finns i 
gällande 158 §. Förslaget skiljer sig sålunda 
från de bestämmelser om fusion mellan ak-
tiebolag enligt vilka en aktieägare som mot-
sätter sig fusionen har rätt att kräva inlösning 
av sina aktier till gängse pris (ABL 14 kap. 
12 §). Orsaken till att hålla kvar den från 
ABL avvikande regleringen är att enligt la-
gens huvudregel har det antal andelar som en 
medlem äger ingen betydelse för medlem-
mens rätt till andelslagets överskott eller till 
behållningen i samband med andelslagets 
upplösning. Från andelslagens synpunkt före-
faller det inte finnas något behov av ett in-
lösningsarrangemang som motsvarar ABL. I 
stadgarna kan vid behov tas in bestämmelser 
om de rättigheter som andelarna medför vid 
en fusion. I stadgarna kan t.ex. föreskrivas 
om den rätt till andelslagets överskott som en 
avgående medlems andel medför (3 kap. 6 § 
3 mom.). 

De föreslagna bestämmelserna om till-
ståndsförfarandet i samband med verkställig-
heten av en fusion skiljer sig från den gällan-
de lagen t.ex. på så sätt att borgenärsskyddet 
under vissa förutsättningar kan gälla också 
det övertagande andelslagets borgenärer, 
samt i det avseendet att verkställighetstill-
stånd inte skall sökas hos domstolen utan hos 
registermyndigheten. Dessutom föreslås att 
bestämmelserna om verkställighet av fusion 
förtydligas. Förslaget skiljer sig från det i 
ABL reglerade tillståndsförfarandet på så sätt 
att tillståndsförfarandets tidsfrister för an-
delslagens vidkommande motsvarar dem som 
enligt 19 kap. 10 § gäller för offentlig stäm-
ning i samband med likvidation. Syftet med 
dessa ändringar är att förenhetliga bestäm-
melserna om borgenärsskydd. 

Enligt förslaget börjar fusionsförfarandet 
med att de i fusionen deltagande andelsla-
gens styrelser gör upp en fusionsplan. Efter 
att planen uppgjorts skall det överlåtande an-

delslagets andelsstämma sammankallas för 
att besluta om planen skall godkännas. Sty-
relsen i det mottagande andelslaget kan god-
känna planen om inte medlemmar som har 
minst fem procent av samtliga medlemmars 
röstetal kräver att andelsstämman skall beslu-
ta om saken. Det övertagande andelslagets 
styrelse kan sakna behörighet att uppfylla fu-
sionsvillkoren t.ex. av den anledningen att 
det övertagande andelslagets stadgar måste 
ändras i samband med fusionen. Till fusions-
planen skall fogas andelslagens bokslut och 
en utredning om tiden efter bokslutsdagen 
samt utlåtanden av förvaltningsrådet och re-
visorerna. Fusionsbeslutet är i regel giltigt 
om det understöds av medlemmar som har 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna 
(4 kap. 23 § 2 mom.). 

Andelsstämman skall godkänna fusions-
planen utan ändringar. Annars förfaller den. 
Det överlåtande andelslagets stämma kan 
emellertid ändra villkoret om fördelning av 
vederlaget mellan dess medlemmar. En med-
lem i det överlåtande andelslaget som motsatt 
sig fusionen har enligt 4 kap. 25 § extra av-
gångs- och återbetalningsrätt, vilket innebär 
att till medlemmen skall återbetalas hela det 
betalda insatsbeloppet, oberoende av det 
överlåtande andelslagets ekonomiska ställ-
ning. En sådan avgångsanmälan som avses 
här skall göras inom 30 dagar från fusionsbe-
slutet. Med avvikelse från de huvudregler om 
klander av andelsstämmans beslut som fram-
går av 4 kap. 26 § skall talan för konstateran-
de av ett fusionsbesluts nullitet väckas inom 
sex månader efter andelsstämman. 

Om fusionsplanen godkänns, skall de i fu-
sionen deltagande andelslagens styrelser 
inom fyra månader ansöka om registermyn-
dighetens tillstånd att verkställa fusionen. 
Registermyndigheten skall alltid utfärda 
kungörelse på det överlåtande andelslagets 
borgenärer. Kungörelse skall utfärdas också 
på det övertagande andelslagets borgenärer, 
om fusionen enligt revisorernas utlåtande kan 
äventyra betalningen av andelslagets ford-
ringar. Andelslaget skall skriftligen underrät-
ta sina borgenärer om kungörelsen. En bor-
genär har rätt att kräva betalning av sin ford-
ran eller betryggande säkerhet för betalning-
en genom att skriftligen meddela register-
myndigheten detta inom den tid som anges i 
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kungörelsen. Tidsfristen skall vara minst en 
månad från det att meddelandet har registre-
rats och kungjorts i officiella tidningen och 
minst tre veckor från det att meddelandet har 
sänts till borgenärerna för kännedom. Regis-
termyndigheten skall underrätta andelslaget 
om borgenärernas krav omedelbart efter tids-
fristens utgång. En månad efter tidsfristen 
skall registermyndigheten besluta om verk-
ställighetstillståndet. Om en borgenär har 
motsatt sig ansökan skall denna förkastas el-
ler också skall behandlingen skjutas upp i det 
fall att andelslaget och borgenären tillsam-
mans ber om uppskov för betalningsarran-
gemang eller om andelslaget visar att det har 
väckt fastställelsetalan mot borgenären i 
domstolen på andelslagets hemort. Ansökan 
skall efter uppskovet godkännas i det fall att 
borgenären återtar sitt meddelande eller i det 
fall att borgenären i enlighet med domstolens 
lagakraftvunna beslut har fått betalning för 
sin fordran  eller en av domstolen godkänd 
säkerhet. 

Andelslagen skall anmäla fusionen för re-
gistrering inom fyra månader efter att verk-
ställighetstillståndet har givits. Det överlå-
tande andelslagets tillgångar och skulder 
övergår på det övertagande andelslaget, det 
överlåtande andelslaget upplöses och dess 
medlemmar blir medlemmar i det övertagan-
de andelslaget. Då verkställigheten av fusio-
nen registreras får det överlåtande andelsla-
gets medlemmar rätt tillfusionsvederlag. Ef-
ter registreringen skall det överlåtande an-
delslagets styrelse utan dröjsmål ge slutredo-
visning vid den stämma som hålls av det 
överlåtande andelslagets medlemmar.  

Uppbyggnaden av kapitlet om fusion före-
slås bli så ändrad att i 1—3 § definieras fu-
sionsbegreppet samt bestäms de förutsätt-
ningar under vilka ett andelslag som trätt i 
likvidation kan fusioneras. I 4 § bestäms om 
uppgörande av fusionsplan samt om dess in-
nehåll. I 5 och 6 § föreskrivs om revisorernas 
utlåtande om fusionsplanen samt om andra 
bilagor till planen. I 7—10 § föreslås be-
stämmelser om andelslagens godkännande av 
fusionsplanen. Fusionsbeslutet innefattar 
också de för verkställigheten erforderliga, i 
fusionsplanen nämnda besluten om erläggan-
de av vederlag samt om ändring av det mot-
tagande andelslagets stadgar eller bildande 

av det övertagande andelslaget. I 11 § och 
4 kap. 25 § finns bestämmelser om den extra 
avgångs- och återbetalningsrätt som till-
kommer en medlem i det överlåtande andels-
laget som motsätter sig fusionen. I 12—15 § 
finns bestämmelser om verkställighetstill-
stånd för fusionen. I 16 och 17 § föreskrivs 
om registrering av fusionen samt om dess 
rättsverkningar. I 18 § finns bestämmelser 
om klander av fusionsbeslut. Bestämmelser-
na om dottersammanslutningsfusion föreslås 
bli intagna i de ovan nämnda paragraferna 
som undantagsbestämmelser. Av denna an-
ledning föreslås inga särskilda paragrafer om 
dottersammanslutningsfusioner. 

Med undantag för de bestämmelser som 
överensstämmer med den gällande lagen och 
som skiljer sig från ABL motsvarar detaljmo-
tiveringen det som beträffande fusionsbe-
stämmelserna i ABL anförs i regeringens 
proposition 89/1996 och i riksdagens eko-
nomiutskotts betänkande 24/1996. 
 
 
 
17 kap. '����� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
delning av ett andelslag i två eller flera an-
delslag. Delning kan som ett sammanslut-
ningsrättsligt fenomen kortfattat beskrivas 
som en ”spegelbild” av fusion. I den gällande 
lagen finns inga bestämmelser om delning. 
Syftet med ändringen är att göra det för ett 
andelslag att ändra sin företagsstruktur. För-
slaget motsvarar delningsbestämmelserna i 
ABL 14 a kap. med motsvarande undantag 
som de som gör att de föreslagna bestämmel-
serna om fusion mellan andelslag skiljer sig 
från bestämmelserna om fusion mellan aktie-
bolag. Enligt förslaget behöver således till ett 
andelslags delningsplan inte fogas ett utlå-
tande av en godkänd revisor såsom oberoen-
de sakkunnig och inte heller behöver del-
ningsplanen registreras innan planen behand-
las vid andelsstämman. Enligt förslaget har 
en medlem i regel extra avgångs- och återbe-
talningsrätt också i samband med delning. 
Enligt ABL har en aktieägare som motsätter 
sig delning i allmänhet inte rätt att kräva in-
lösning av sina aktier, till åtskillnad från vad 
som är fallet då bolaget fusioneras. Med av-
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vikelse från ABL kan en delning av ett an-
delslag också kombineras med det i 18 kap. 
reglerade förfarandet att omvandla andelsla-
get till ett aktiebolag, på så sätt att en del av 
det ursprungliga andelslagets tillgångar och 
skulder överförs till det övertagande aktiebo-
laget, eller så att andelslaget i samband med 
en partiell delning ombildas tillett aktiebolag. 

Behovet av en associationsrättslig reglering 
av delningsförfarandet i andelslag är, med 
vissa undantag, detsamma som behovet av 
reglering av fusionsförfarandet. Därför före-
slås att bestämmelserna om delning utformas 
så att detta kapitels paragrafer alltid då det är 
möjligt innehåller hänvisningar till vad som i 
16 kap. bestäms om fusion. Särskilda be-
stämmelser om delning föreslås endast i den 
mån som delningsförfarandet skiljer sig från 
fusionsförfarandet från medlemmarnas, 
tilläggs- och placeringsandelsinnehavarnas 
eller borgenärernas synpunkt. ABL är i detta 
avseende uppbyggd på samma sätt. 

Enligt förslaget inleds delningsförfarandet 
med att det överlåtande andelslagets styrelse 
uppgör en delningsplan. Därefter samman-
kallas det ursprungliga andelslagets stämma 
för att besluta om godkännande av planen. 
Till delningsplanen skall fogas motsvarande 
utredningar och utlåtanden om andelslagets 
ekonomiska ställning och om delningen som 
vid en fusion. Delningsplanen skall godkän-
nas av andelsstämman. Beslutet om godkän-
nande av planen är i allmänhet giltigt om det 
understöds av medlemmar med minst 2/3 av 
de avgivna rösterna. 

Andelsstämman skall godkänna delnings-
planen utan ändringar. I annat fall förfaller 
planen. Liksom vid delning har medlemmar-
na sådan extra avgångs- och återbetalnings-
rätt som avses i 4 kap. 25 §. Andelsstämmans 
beslut om godkännande av delningsplanen 
skall enligt förslaget klandras inom sex må-
nader, också i det fall att beslutet har ett fel 
som enligt huvudregeln i 4 kap. 26 § 3 mom. 
kan åberopas utan någon tidsgräns. 

Efter godkännandet av delningsplanen skall 
andelslagets styrelse ansöka hus register-
myndigheten om tillstånd att verkställa del-
ningen. Ansökan skall göras inom sex måna-
der från godkännandet av planen. På ansökan 
om och beviljande av tillstånd tillämpas 
samma bestämmelser som när det gäller till-

stånd att verkställa en fusion. 
Det ursprungliga andelslaget skall anmäla 

delningen för registrering inom fyra månader 
efter att verkställighetstillståndet har bevil-
jats. Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår helt eller delvis på det 
övertagande andelslaget eller de övertagande 
andelslagen. Vid en partiell delning fortsätter 
det ursprungliga andelslaget sin verksamhet 
medan en total delning innebär att det ur-
sprungliga andelslaget upplöses. Det ur-
sprunglig andelslagets medlemmar blir med-
lemmar i det övertagande andelslaget och de 
får rätt till delningsvederlag då verkställighe-
ten av delningen registreras. De egna placer-
ingsandelar som det ursprungliga andelslaget 
äger medför emellertid inte rätt till vederlag. 
Efter registreringen skall det ursprungliga 
andelslagets styrelse utan dröjsmål ge slutre-
dovisning till andelsstämman eller, om an-
delslaget har upplösts, till medlemmarnas 
stämma. Därvid tillämpas samma bestäm-
melser som på slutredovisning efter en fu-
sion. 

Regleringen  av delningsförfarandet före-
slås bli så uppbyggd att i 1 § definieras be-
greppet delning och föreskrivs om de förut-
sättningar under vilka ett andelslaget som har 
trätt i likvidation kan delas. I 2 § föreskrivs 
om hur delningsplagen uppgörs samt om dess 
innehåll och bilagor. I 3 § föreslås bestäm-
melser om godkännande av delningsplanen 
samt om klander av andelsstämmans beslut 
på de grunder som avses i 4 kap. 26 § 2 och 
3 mom. Delningsbeslutet innefattar också de 
för verkställigheten behövliga beslut som an-
ges i delningsplanen, t.ex. om ändring av det 
ursprungliga andelslagets stadgar och bildan-
de av det övertagande andelslaget. Bestäm-
melser om verkställighetstillståndet för del-
ningen finns i föreslagna 4 §. I 5 och 6 § 
finns bestämmelser om registreringen och 
rättsverkningarna av delningen. 

Detaljmotiveringen till de föreslagna del-
ningsbestämmelserna motsvarar de motiver-
ingar som beträffande delningsbestämmel-
serna i ABL ingår i regeringens proposition 
89/1996 och i riksdagens ekonomiutskotts 
betänkande 24/1996. Motiveringen till de 
från ABL avvikande bestämmelserna är de-
samma som motiveringen till att på motsva-
rande sätt avvikande bestämmelser föreslås 
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ovan i 16 kap. i fråga om fusion mellan an-
delslag. Med avvikelse från ABL tillåts det  
enligt förslaget att man i det övertagande an-
delslaget som medlem kan antaga redan i 
samband med delningen också andra än med-
lemmar i det ursprungliga andelslaget. En re-
glering som avviker från ABL är növändig 
bland annat därför att man i det övertagande 
andelslag som bildas kan anta nya medlem-
mar redan innan andelslaget registreras. 
 
 
 
 
18 kap. �������������������������������

��������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
hur andelslag ombildas till aktiebolag. Med 
avvikelse från vad som föreskrivs i gällande 
16 a kap. föreslås uttryckliga bestämmelser 
om att medlemmar och ägare av tilläggsande-
lar och placeringsandelar som vederlag skall 
ges samtliga aktier i det aktiebolag som regi-
streras som en följd av att sammanslutnings-
formen ändrats. Dessutom kan som vederlag 
enligt förslaget  användas också annan egen-
dom på motsvarande sätt som i 16 och 
17 kap. föreslås i fråga om fusions- och del-
ningsvederlaget. 

Enligt förslaget kan vid en ändring av 
sammanslutningsformen aktier tilldelas en-
dast medlemmarna samt dem som äger 
tilläggs- och placeringsandelar. Å andra si-
dan kan i stadgarna föreskrivas t.ex. att 
tilläggsandelar och placeringsandelar inte i 
samband med en ändring av sammanslut-
ningsformen medför rätt till aktier, vilket in-
nebär att samtliga aktier skall ges medlem-
marna och dem som förvärvat andelar. Om 
de som äger tilläggsandelar och placerings-
andelar får aktier som vederlag, kan det vara 
ändamålsenligt att som vederlag använda så-
dana preferensaktier utan rösträtt, vilkas för-
måner i stor utsträckning motsvarar de rättig-
heter som tilläggsandelar och placerings-
andelar ger i andelslaget. 

Förslaget innehåller mera detaljerade be-
stämmelser än den gällande lagen om inne-
hållet i och granskningen av en plan som 
gäller ändring av sammanslutningsordningen 
samt om den förhandsinformation som skall 

ges andelslagets medlemmar. Syftet med be-
tonandet av andelslagets informationsskyl-
dighet är att förbättra medlemmarnas och an-
delslagets ställning så att de i god tid får till-
räckliga uppgifter för att kunna bedöma 
verkningarna av ändringar i sammanslut-
ningsformen, t.ex. när det gäller det vederlag 
som erbjuds. De krav som ställs på beslut om 
ändring av sammanslutningsformen föreslås 
bli förtydligade och delvis lindrade så att be-
slutet i allmänhet kan fattas med två tredje-
dels kvalificerad majoritet av de vid andels-
stämman avgivna rösterna. Utöver de formel-
la beslutskraven skall i andelslagets beslut 
om ändring av sammanslutningsformen gi-
vetvis beaktas också lagens allmänna princi-
per, t.ex. jämlikhetsprincipen och förbudet 
mot givande av otillbörlig fördel (4 kap. 19 § 
och 5 kap. 11 §). 

I fråga om andelslagens informationsskyl-
dighet motsvarar förslaget den i 16 kap. före-
slagna bestämmelserna om fusion. De före-
slagna bestämmelserna om medlemmarnas 
extra avgångs- och återbetalningsrätt motsva-
rar den gällande lagen samt de bestämmelser 
som föreslås om fusion och delning. 

Med avvikelse från den gällande lagen 
krävs för verkställighet av beslut om ändring 
av sammanslutningsformen i vissa situationer 
registermyndighetens tillstånd. Ändringen fö-
reslås i syfte att förenhetliga andelslagets 
borgenärsskydd i situationer då företags-
strukturen ändras i enlighet med lagen om 
andelslag. 

1 §. <� 
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�� I denna paragraf 
föreskrivs om ändring av sammanslutnings-
formen samt om de förutsättningar under vil-
ka ett andelslag som har trätt i likvidation 
kan ombildas till ett aktiebolag. Med avvi-
kelse från gällande 158 a § 1 mom. konstate-
ras i förslaget uttryckligen att samtliga aktier 
i det aktiebolag som registreras skall tilldelas 
andelslagets medlemmar samt dem som äger 
tilläggs- och placeringsandelar i andelslaget. 
Dessutom skall en medlem som alternativ till 
aktievederlag erbjudas penningersättning, om 
inte något annat bestäms i stadgarna. I den 
gällande lagens finns inga mot förslaget sva-
rande specialbestämmelser om att ombilda 
ett andelslag som har trätt i likvidation till ett 
aktiebolag. De föreslagna bestämmelserna 
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motsvarar bestämmelserna om fusion och 
delning. 

2 §. A�����!������
���������������	�
���(
���� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om planen för ändring av sammanslutnings-
formen. För denna gäller i tillämpliga delar 
samma bestämmelser som för en plan som 
avser kombinationsfusion. Förslaget skiljer 
sig i det avseendet från gällande 158 § 
2 mom. att medlemmarna och andelslagets 
borgenärer i planen skall ges motsvarande 
uppgifter som vid en fusion. En bestämmelse 
som skiljer sig från den gällande lagen är 
också den som gäller kravet att ett utlåtande 
av andelslagets revisorer och en godkänd re-
visor såsom oberoende sakkunnig skall in-
hämtas om planen. I fråga om denna ändring 
skiljer sig förslaget från de föreslagna be-
stämmelserna om andelslags fusion och del-
ning i det avseendet att på betalningen av det 
i planen angivna aktiekapitalet och på utred-
ningen och utlåtandet om aktiekapitalet skall 
tillämpas också vad som i lagen om aktiebo-
lag föreskrivs om betalning av aktiekapitalet 
i samband med att aktiebolaget bildas (ABL 
2 kap. 4 och 4 a §). Mot det sistnämnda för-
slaget svarande bestämmelser finns i gällan-
de 158 a § 4 mom.. 

3 §. '������	������� ����	� I denna para-
graf föreslås bestämmelser om andelsstäm-
mans beslut om ändring av sammanslut-
ningsformen. Enligt den föreslagna paragra-
fens ����� beslutar andelsstämman om änd-
ring av sammanslutningsformen. Med stöd 
av hänvisningsbestämmelsen krävs för beslu-
tet understöd av medlemmar som har minst 
två tredjedels kvalificerad majoritet av de vid 
stämman avgivna rösterna (4 kap. 23 § 
2 mom.). Förslaget skiljer sig sålunda från 
gällande 158 a § 1 mom. enligt vilket en för-
utsättning för ett giltigt beslut kan vara sådan 
tre fjärdedels kvalificerad majoritet som av-
ses i 63 § 2 och 3 mom. eller samtliga vid 
stämman företrädda medlemmars understöd. 
I praktiken har det ansetts vara oklart när ett 
beslut förutsätter förhöjd kvalificerad majori-
tet eller enighet bland dem som är företrädda 
vid stämman. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förtydliga beslutsfattandet. I 
praktiken har man veterligen i allmänhet be-
slutat om ändring av samfundsform med 2/3 
majoritet. Utöver kravet på kvalificerad ma-

joritet skall på beslutsfattandet tillämpas ock-
så lagens allmänna principer, dvs. jämlik-
hetsprincipen och förbudet mot givande av 
otillbörlig fördel. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall i övrigt tillämpas bestämmelserna om 
fusion när det gäller ändring av planen och 
klander av beslut samt den omständigheten 
att ändringsplanen ersätter stiftelseurkunden 
för ett aktiebolag som skall registreras. I gäl-
lande 158 a § 2 mom. ingår en specialbe-
stämmelse om ändring av sammanslutnings-
formen, enligt vilken andelsstämmans proto-
koll ersätter endast stiftelseurkunden. Änd-
ringarna motsvarar de bestämmelser som 
ovan föreslås om fusion och delning (16 och 
17 kap.). 

4 §. ����������������!������ I denna pa-
ragraf föreslås bestämmelser om att en med-
lem som motsätter sig ändringen av samman-
slutningsformen har extra avgångs- och åter-
betalningsrätt. Den föreslagna paragrafens ��
��� skiljer sig i det avseendet från gällande 
158 b § att extra återbetalningsrätt har också 
en sådan före detta medlem vars medlemskap 
har upphört före beslutet om ändrings av 
sammanslutningsformen. Ändringen motsva-
rar det som ovan anförs i fråga om fusion och 
delning. 

I en föreslagna paragrafens ����� konsta-
teras för tydlighetens skull att en medlem 
som har avgått efter den tidsfrist som anges i 
1 mom. har rätt endast till vederlag enligt 
ändringsplanen. Verkställigheten av ombild-
ningsplanen tar i allmänhet mindre än ett 
halvt år i anspråk. Detta innebär att en med-
lem som har avgått efter beslutet i allmänhet 
inte kan få sin insats tillbaka förrän aktiebo-
laget har registrerats. I planen kan som alter-
nativ också nämnas att penningvederlag kan 
betalas i situationer av detta slag. 

5 §. 6����	���
���	�	
���	���� ��� ���
�	��(
�
������� 
���
��� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om sådant tillstånd av regis-
termyndigheten som behövs i vissa situatio-
ner när sammanslutningsformen ändras samt 
om registrering av den ändrade sammanslut-
ningsformen. Den gällande lagen förutsätter 
inget verkställighetstillstånd. Enligt förslaget 
förutsätter en ändring av sammanslutnings-
formen registermyndighetens tillstånd i det 
fall att andelslagets eget kapital i samband 
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med verkställigheten minskar på ett sätt som 
avviker från huvudreglerna i 8 och 10 kap. 
eller i det fall att det i andelslagets stadgar 
föreskrivs att medlemmarnas tillskottsplikt 
upphör i samband med ändringen av bolags-
formen. Syftet med den föreslagna ändringen 
är att förenhetliga borgenärsskyddet. Skyddet 
av borgenärerna förutsätter inte verkställig-
hetstillstånd i alla ändringssituationer, efter-
som ändringen inte leder till att gäldenären 
byts och eftersom aktiebolagets aktiekapital 
från borgenärernas synpunkt är beständigare 
än andelskapitalet. Tillståndsförfarandet och 
registreringen av ändringen av sammanslut-
ningsformen motsvarar det som ovan föreslås 
om fusion och delning. 

6 §. 7�		������
������� ��� ���
�	���
��� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om 
rättsverkningarna av en registrering av en 
ändrad sammanslutningsform. Den föreslag-
na paragrafens ����� skiljer från gällande 
158 d § och 158 e § såtillvida att andelslagets 
i stadgarna för medlemmarna föreskrivna 
tillskottsplikt alltid slutar med registrering ef-
ter ett föregående i 5 § reglerat borgenärs-
skyddsförfarande. Ändringen föreslås i syfte 
att förtydliga regleringen, eftersom det i ABL 
inte finns några bestämmelser om motsva-
rande tillskottsplikt för delägarna. I samband 
med ändringen av samfundsform kan man 
naturligtvis avtala att delägarna svarar för bo-
lagets förpliktelser t.ex. på basis av borgen. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om delning av vederlaget i enlighet 
med ombildningsplanen och om rätten att få 
tillbaka insatsen. I den gällande lagen finns 
inga motsvarande bestämmelser. Syftet med 
den föreslagna ändringen är att förtydliga och 
förenhetliga regleringen med bestämmelser-
na om fusion och delning. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
skrivs om den redovisningsskyldigget som 
det till aktiebolag ombildade andelslagets 
ledning har. I den gällande lagen finns inga 
motsvarande bestämmelser. Eftersom en änd-
ring av sammanslutningsformen på ett avgö-
rande sätt kan påverka den verksamhet som 
har bedrivits av det före detta andelslaget 
samt medlemmarnas ställning, föreslås mot-
svarande bestämmelser om redovisning som 
när det gäller fusion och delning. 

19 kap. *����������8�5��������8���
�?
���
�
��8�����
����������?
�5
� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
likvidation, upplösning och avregistrering av 
andelslag. Dessutom föreslås specialbestäm-
melser om sanering och konkurs. I det före-
slagna kapitlet sammanställs gällande 13 kap. 
om likvidation och upplösning av andelslag 
samt 14 kap. om konkurs samt om likvida-
tion till avvärjande av konkurs. De föreslag-
na ändringarna underlättar framförallt avslu-
tande av småskalig företagsverksamhet samt 
överföring av verksamheten till företag som 
fortsätter med den. Reformen underlättar 
också registerföringen och förbättrar regist-
rets tillförlitlighet. 

Förslaget skiljer sig från gällande 13 och 
14 kap. för det första i det avseendet att det 
blir lättare att upplösa andelslag genom lik-
vidation. Bestämmelserna om upplösning fö-
reslås bli på så sätt lindrigare att ett andelslag 
som inte har de tillgångar som likvidations-
förfarandet förutsätter eller om vars förmö-
genhetsställning det inte går att få tillräcklig 
information, i stället för att försättas i likvi-
dation kan avföras ur handelsregistret. Med 
ett upplöst andelslag avses ett andelslag som 
har upplösts och avregistrerats genom likvi-
dationsförfarande. Med ett avregistrerat an-
delslag avses ett andelslag som har avförts ur 
registret utan likvidationsförfarande. 

Grunderna för likvidation föreslås bli änd-
rade så att det på försummelse att registrera 
bokslutshandlingarna baserade hotet om lik-
vidation tidigareläggs och så att ett andelslag 
vars konkurs har förfallit avförs från registret 
på tjänstens vägnar. Till åtskillnad från den 
gällande lagen finns i förslaget inga bestäm-
melser om det personlig ansvaret i det fall att 
andelslagets verksamhet fortsätts efter att 
medlemsantalet har sjunkit under minimi-
gränsen. I den sistnämnda situationen är an-
delsstämman enligt förslaget skyldig att be-
sluta om likvidation, vilket stämmer överens 
med den gällande lagen. Det egentliga likvi-
dationsförfarandet föreslås bli underlättat på 
motsvarande sätt som i den ändring av lagen 
om aktiebolag som trädde i kraft 1.4.2001 
(1094/2000). 

Dessutom föreslås förtydligande bestäm-
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melser om avregistrering av andelslag utan 
likvidationsförfarande. Ändringarna gäller 
betalning av andelslagets skulder, utdelning 
av medel och företrädande av det avregistre-
rade andelslaget. Avregistreringen skiljer sig 
från sedvanligt likvidationsförfarande i det 
avseendet att offentlig stämning inte utfärdas 
på andelslagets okända borgenärer. Avregi-
streringen innebär således inte att okända 
skulder avskrivs. Avregistreringen blir of-
fentlig genom handelsregistret. 

I lagen föreslås bestämmelser om den rätts-
liga ställningen för ett andelslag som har 
upplösts genom likvidationsförfarande och 
avregistrerats utan likvidationsförfarande. 
Den gällande lagen innehåller knapphändiga 
bestämmelser om den rättsliga ställningen för 
ett avregistrerat andelslag och rättsläget är 
delvis oklart. Behovet av närmare reglering 
beror framförallt på att förslaget innebär att 
antalet andelslag som avregistreras utan lik-
vidationsförfarande ökar och att karaktären 
av de andelslag som skall avregistreras kan 
förändras.  

Enligt förslaget är den allmänna utgångs-
punkten den att ett upplöst eller avregistrerat 
andelslag har rättskapacitet men inte rätts-
handlingsförmåga. Ett sådant andelslag kan 
således t.ex. ha egendom och avregistrering-
en har i sig ingen betydelse för betalningen 
av andelslagets skulder. Å andra sidan kan ett 
upplöst eller avregistrerat andelslag inte före-
ta rättshandlingar för att förvärva mera egen-
dom. I regel skall likvidationsåtgärder fort-
sättas eller inledas vid behov. De som utan 
att inleda likvidationsförfarande vidtar åtgär-
der på ett upplöst eller avregistrerat andels-
lags vägnar blir enligt förslaget i allmänhet 
ansvariga för de förpliktelser som åtgärderna 
medför. Till denna del följer förslaget i till-
lämpliga delar samma riktlinjer som i det fall 
att någon handlar för ett andelslag innan det 
har bildats (2 kap. 4 §). 

Från regeln att de som handlar på andelsla-
gets vägnar blir personligen ansvariga före-
slås vissa undantag. Andelslagets företrädare 
kan utan att bli personligen ansvariga vidta 
åtgärder för inledande av likvidationsförfa-
rande och avträda andelslagets egendom till 
konkurs. Dessutom kan en företrädare för ett 
avregistrerat andelslag vidta åtgärder för att 
betala andelslagets skulder samt vidta åtgär-

der som är nödvändiga för att förvalta an-
delslagets egendom. Då det i framtiden blir 
vanligare med avregistrering av andelslag 
kan det också oftare bli fråga om skuldbetal-
ning och egendomsförvaltning av detta slag. 
Enligt förslaget kan ett avregistrerat andels-
lags medlemmar hålla en stämma för val av 
en eller flera företrädare för andelslaget. Ef-
ter upplösningen företräds andelslaget av lik-
vidatorerna. 

Enligt förslaget kan ett avregistrerat andels-
lags medlemmar fem år efter avregistrering-
en lyfta andelslagets tillgångar utan likvida-
tionsförfarande om de sammanlagt uppgår 
till högst 8 000 euro och om andelslaget inte 
har kända skulder. Medlemmarna svarar i så 
fall med beloppet av de mottagna tillgångar-
na för betalningen av andelslagets skulder. 
Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
att andelslaget inte efter avregistreringen 
skall ha kvar smärre tillgångar som ingen har 
förfoganderätt över. 

Efter andelslagets upplösning och avregi-
strering används för enkelhetens skull fortfa-
rande benämningen andelslag, trots att det i 
själva verket är fråga om en annan typ av 
sammanslutning. 

Enligt förslaget skall behandlingen av 
ärenden som gäller likvidation och avregi-
strering centraliseras till patent- och register-
styrelsen. Avsikten med förslaget är att förfa-
randet skall bli snabbare. Överföringen kan 
minska andelslagets kostnader för förfaran-
det. Samtidigt kan domstolarna avlastas upp-
gifter som inte i egentlig bemärkelse förutsät-
ter rättsliga avgöranden. 

Till åtskillnad från den gällande lagen om 
aktiebolag ingår i förslaget inga särskilda be-
stämmelser om att ledningen för ett över-
skuldsatt andelslag är skyldig att ansöka om 
att andelslaget försätts i konkurs. Det finns 
ingen orsak att hålla kvar bestämmelserna 
om den särskilda skyldigheten att försätta 
andelslaget i konkurs, eftersom överskuld-
sättning inte i sig visar att ett företag insol-
vent. T.ex. ägarna till ett överskuldsatt an-
delslag eller andra andelslag som hör till 
samma grupp kan ombesörja att andelslaget 
blir solvent eller också kan andelslagets fi-
nansieringsvillkor annars vara sådana att an-
delslaget har betalningsförmåga trots att det 
är överskuldsatt. De föreslagna specialbe-
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stämmelserna om konkurs och sanering mot-
svarar de för aktiebolag gällande specialbe-
stämmelserna i ABL. Enligt förslaget skall 
också på andelslags insolvens tillämpas kon-
kursstadgan och annan allmän lagstiftning 
om betalningsoförmåga. 

Förslaget stämmer med vissa undantag 
överens med det som i ABL 13 kap. före-
skrivs om aktiebolag. Liksom enligt den gäl-
lande lagen är andelslaget enligt förslaget 
inte skyldigt att besluta om likvidation på 
grund av att det egna kapitalet minskat. I 
praktiken har det inte förekommit något be-
hov att uppställa ett sådant krav för andels-
lag. Förslaget skiljer sig från ABL dessutom i 
det avseendet att i lagen om andelslag före-
slås en uttrycklig bestämmelse om att andels-
stämman kan besluta att en ansökan om av-
registrering skall lämnas in till registermyn-
digheten. En uttrycklig bestämmelse behövs 
för att förtydliga andelsstämmans beslutande-
rätt och den påverkar inte andelslagets bor-
genärers ställning. 

Med avvikelse från ABL föreslås dessutom 
att registermyndigheten är behörig att be-
handla också sådana likvidations- och avre-
gistreringsärenden som när det gäller aktie-
bolag ankommer på domstolen. Situationer 
av det sistnämnda slaget är sådana där an-
delsstämman inte beslutar om likvidation 
trots att den är skyldig att ta ett sådant beslut 
enligt denna lag eller stadgarna. 

Orsaken till att myndighetsbehörigheten 
när det gäller andelslag i större utsträckning 
föreslås bli centraliserad till registermyndig-
heten är den att det vanligen i praktiken är 
möjligt att genom skriftlig utredning påvisa 
att det finns grunder för att i dessa fall försät-
ta andelslaget i likvidation eller avregistrera 
det. I undantagsfall kan tolkningen av en i 
stadgarna bestämd förutsättning för avslutan-
de av andelslagets verksamhet förutsätta 
mottagande av annan bevisning eller sådan 
rättslig prövning som avviker från handelsre-
gistrets övriga verksamhet. I praktiken är det 
ytterst sällsynt med stadgebestämmelser av 
det sistnämnda slaget. I oklara fall kan han-
delsregistret också förkasta ansökan. Han-
delsregistrets beslut kan också överklagas 
genom besvär. En medlem som åberopar en 
stadgebestämmelse av detta slag kan också 
föreslå att andelsstämman tar ställning till 

frågan om andelslaget skall träda i likvida-
tion på denna grund. Om andelsstämman inte 
beslutar att andelslaget skall träda i likvida-
tion, kan en medlem klandra beslutet med 
stöd av de allmänna förutsättningarna i denna 
lags 4 kap. 26 §. 

 
)����	����
��
��	
����������
�	���
���

1 §. '������	������� ��� ���
�	������
�(
��	����  ��!�
���	� Andelsstämmans och re-
gistermyndighetens behörighet. I denna pa-
ragraf föreslås för tydlighetens skull en be-
stämmelse om förfarandet då ett andelslag 
försätts eller träder i likvidation eller avregi-
streras. På grund av de ändringar som före-
slås i kapitlet nämns i paragrafen också möj-
ligheten till avregistrering samt den omstän-
digheten att registermyndigheten är behörig i 
dessa avseenden. Förslaget skiljer sig såtill-
vida från gällande 102, 103 och 106 § att an-
delsstämman kan besluta att andelslaget i 
stället för att frivilligt träda i likvidation kan 
ansöka hos registermyndigheten om att an-
delslaget skall försättas i likvidation eller av-
registreras. Till åtskillnad från den gällande 
lagen föreslås också att registermyndigheten 
är behörig i alla ärenden som gäller likvida-
tion och avregistrering. Enligt den gällande 
lagen är domstolen behörig myndighet i 
ärenden som gäller försättande av andelslag i 
likvidation. Förslaget skiljer sig i det avseen-
det från ABL 13 kap. 1 § att också andels-
stämman enligt förslaget kan besluta om att 
hos registermyndigheten ansöka om avregi-
strering, vilket innebär att registermyndighe-
ten delvis har mera omfattande behörighet 
när det gäller andelslag än när det gäller ak-
tiebolag.  

2 §. '������	������� ����	� I denna para-
graf föreskrivs om andelsstämmans beslut att 
hos registermyndigheten ansöka om att an-
delslaget skall träda i likvidation. I en före-
slagna paragrafens �� ��� föreskrivs på 
motsvarande sätt som enligt gällande 102 § 
om de situationer är andelsstämman skall be-
sluta om likvidation (tvångslikvidation). En-
ligt förslaget kan ett sådant beslut, liksom en-
ligt den gällande lagen, fattas vid en andels-
stämma med enkel majoritet.  

Enligt förslaget kan andelsstämman besluta 
om likvidation också av andra orsaker (frivil-
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lig likvidation). I fråga om de krav som till-
lämpas på andelsstämmans beslut skiljer sig 
förslaget på så sätt från gällande 103 § att be-
slutet enligt förslaget kan fattas vid en stäm-
ma, om inte något annat bestäms i stadgarna. 
Denna ändring har samband med förslaget att 
medlemmarna i allmänhet vid en enda an-
delsstämma kan besluta om alla de ärenden 
som ankommer på stämman (4 kap. 20—
23 §). I fråga om ett sådant beslut föreslås 
medlemmarnas informationstillgång och 
möjligheter att delta i den andelsstämma som 
beslutar om saken bli förbättrad bl.a. på så 
sätt att kallelsen till den stämma som behand-
lar ett sådant ärende skall utfärdas minst en 
månad före stämman (4 kap. 12 §). 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan andelsstämman i stället för att besluta 
om frivillig likvidation besluta att andelslaget 
hos registermyndigheten skall ansöka om 
likvidation eller om avregistrering utan likvi-
dationsförfarande. I den gällande lagen finns 
ingen motsvarande bestämmelse. Ändringen 
har samband med de föreslagna bestämmel-
serna om avregistrering. Enligt förslaget kan 
andelsstämman inte i tvångslikvidationsären-
den överföra sin beslutanderätt till myndig-
heten. Orsaken till den föreslagna begräns-
ningen är att en överföring av beslutanderätt i 
tvångslikvidationsärenden kan strida åtmin-
stone mot medlemmarnas intressen. En sådan 
överföring kan också leda till att andelslags-
medlemmarnas och -ledningens ansvar blir 
mera diffust i tvångslikvidationsärenden. I 
ABL finns ingen uttrycklig bestämmelse om 
ett aktiebolags rätt att hos registermyndighe-
ten ansöka om ett sådant förordnande. Ut-
gångspunkten för ABL är den att en ansökan 
om avregistrering inte kan inlämnas av bola-
get själv. Syftet med den i ABL ingående be-
gränsningen är att understryka den omstän-
digheten att likvidationsförfarandet är det 
primära sättet att avföra bolaget ur handels-
registret. Syftet med den från ABL avvikan-
de regleringen är att förtydliga andelsstäm-
mans behörighet samt ansvarsförhållandena. 
Med stöd av den föreslagna bestämmelsen 
kan ett mindrebemedlat andelslag på eget ini-
tiativ hänskjuta frågan om avregistreringen 
till registermyndigheten för prövning, utan 
att sökanden formellt är t.ex. medlem av an-
delslaget eller dess styrelse och utan att an-

delslaget före ansökan behöver bryta mot re-
gistreringsbestämmelserna i 3 §. 

I den föreslagna paragrafens ����� före-
slås för tydlighetens skull ett omnämnande 
om att 4 kap. skall tillämpas på andelsstäm-
mans beslut om likvidation och ansökan till 
registermyndigheten. 

3 §. 7��
�	������
���	����  ����	� I denna 
paragraf föreskrivs om registermyndighetens 
beslut att ett andelslag skall träda i likvida-
tion eller avregistreras. I den föreslagna pa-
ragrafens ����� finns bestämmelser om si-
tuationer i vilka registermyndigheten kan 
förordna om likvidation eller avregistrering. 
Med avvikelse från den gällande lagens 
106 § beslutar registermyndigheten med stöd 
av �����������	�� om likvidation eller avre-
gistrering också i det fall att andelslaget sak-
nar i en registret införd och i stadgarna förut-
satt verkställande direktör eller en sådan fö-
reträdare som avses i 6 § lagen angående rätt 
att idka näring (122/1919). Ändringarna har 
samband med det som i föreslagna 5 kap. be-
stäms om verkställande direktörens ställning 
samt med den lindring av kraven på de till 
ledningen hörande personernas boningsort 
som genomfördes år 1993. Förslaget motsva-
rar det som i ABL 13 kap. 4 § 1 mom. 1—
3 punkten föreskrivs om aktiebolags ledning 
och företrädare. 

Med stöd av *�����	�� försätts ett andels-
lag i likvidation eller avregistreras om bok-
slutshandlingarna trots registermyndighetens 
uppmaning inte har anmälts för registrering 
inom ett år från utgången av räkenskapsperi-
oden. Enligt den gällande lagen är motsva-
rande tidsfrist i allmänhet ca tre och ett halvt 
år. Enligt 16 § 4 mom. i den föreslagna verk-
ställighetslagen skall det nya strängare kravet 
tillämpas på en försummelse som har börjat 
under den gamla lagens giltighetstid, då ett år 
har förflutit efter att den nya lagen trädde i 
kraft. Förslaget motsvarar det som i ABL 
13 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten bestäms om 
följderna av försummelse att registrera ett ak-
tiebolags bokslut. 

Enligt +�����	�� förordnar registermyndig-
heten att ett andelslag skall träda i likvidation 
eller avregistreras om andelslaget på basis av 
stadgarna eller minskning av medlemsantalet 
skall träda i likvidation, men andelsstämman 
inte har fattat ett sådant beslut. Med uttrycket 



 ��������		��
��  
� �
    

 

172

på basis av stadgarna avses en på stadgarna 
baserad tidsfrist eller annan grund som enligt 
stadgarna innebär att andelslaget skall upplö-
sas. Med minskning av medlemsantalet avses 
den situationen att andelslaget i över ett års 
tid har haft endast en eller två medlemmar. 
Förslaget skiljer sig i det avseendet från gäl-
lande 102 § att den för ökning av medlems-
antalet reserverade tiden enligt förslaget för-
längs från sex månader till ett år. Förläng-
ningen kan vara nödvändig för att andelslaget 
skall kunna fortsätta sin verksamhet. För-
längningen påverkar inte andelslagets borge-
närers ställning. I ABL finns ingen motsva-
rande bestämmelse om minimiantal aktieäga-
re. 

Enligt ,� ����	�� kan ett andelslag avregi-
streras om det har försatts i konkurs som har 
förfallit på grund av brist på medel. I den gäl-
lande lagen finns ingen motsvarande be-
stämmelse, vilket innebär att i registret kan 
finnas andelslag som har avslutat sin verk-
samhet och vilkas medellöshet har konstate-
rats vid ett konkursförfarande. Motsvarande 
bestämmelse för aktiebolag finns i ABL 
13 kap. 4 § 1 mom. 6 punkten. 

I -� ����	�� konstateras för tydlighetens 
skull att också andelslaget kan ansöka om 
försättande i likvidation eller om avregistre-
ring i det fall att andelsstämman kan besluta 
om frivillig likvidation.  

I det föreslagna ����� bestäms om vem 
som hos registermyndigheten kan ansöka om 
att andelslaget skall förordnas att träda i lik-
vidation i sådana situtationer som avses i 
1 mom. Med avvikelse från gällande 105 § 
föreslås att anhängiggöranderätt i fråga om 
de grunder för tvångslikvidationssituationer 
som avses i 1 mom. 5 punkten skall tillkom-
ma också registermyndigheten, verkställande 
direktören och revisorn samt sådana borgenä-
rer och andra vars rätt är beroende av förord-
nande om likvidation. I fråga om övriga i 
1 mom. avsedda grunder avviker förslaget 
från gällande lags 106 § så att anhängiggö-
randerätt också tillkommer andelslagets revi-
sor. På basis av den föreslagna 26 § kan ock-
så företrädare för ett avregistrerat andelslag 
ansöka om försättande av andelslaget i likvi-
dation. Ändringarna  föreslås  för förenhetli-
gande av regleringen av andelslag och aktie-
bolag. Förslaget motsvarar bestämmelserna i 

ABL 13 kap. 4 b § och 18 b § 1 mom. 
Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 

skall registermyndigheten förordna att an-
delslaget skall träda i likvidation eller avregi-
streras, om det inte innan ärendet avgörs vi-
sas att det inte längre finns skäl till det. Be-
stämmelsen ger uttryck för den av gällande 
106 § 2 mom. framgående ståndpunkten en-
ligt vilken andelslaget ända tills ärendet är 
avgjort har möjlighet att avhjälpa en brist 
t.ex. i en registeranteckning. Förslaget mot-
svarar ABL 13 kap. 5 a §. 

4 §. ?�����
��� 	
��� ��		����� ��� ������(
�
��� I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om hur registermyndigheten skall kommuni-
cera med andelslaget samt med dess med-
lemmar och borgenärer. Bestämmelserna 
gäller endast situationer i vilka registermyn-
digheten beslutar om likvidation eller avregi-
strering. Bestämmelserna skall således inte 
tillämpas på andelsstämmans beslut om att 
andelslaget skall träda i likvidation. Inte hel-
ler skall den tillämpas då andelslagets kon-
kurs har förfallit på grund av brist på medel. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall registermyndigheten i en situation som 
avses i 3 § 1 mom. 1—5 punkten uppmana 
andelslaget att senast en viss dag t.ex. av-
hjälpa brister i de registrerade uppgifterna el-
ler uppmana andelslaget att besluta om likvi-
dation, antagning av nya medlemmar eller 
ändring av stadgarna så att andelslagets verk-
samhet kan fortsätta. När tidsfristen sätts ut 
är det skäl att beakta att avhjälpandet av bris-
ten kan förutsätta andelsstämmans beslut. 
Uppmaningen kan tillställas andelslaget 
formfritt. I den gällande lagen om andelslag 
finns ingen motsvarande uttrycklig bestäm-
melse. Motsvarande bestämmelser för aktie-
bolag finns i ABL 13 kap. 5 § 1 mom. 

Om den ovan nämnda uppmaningen inte 
efterkoms skall registermyndigheten enligt 
den föreslagna paragrafens ����� sända an-
delslaget en skriftlig uppmaning. Det föreslås 
inte att om mottagningsbevis eller motsva-
rande nödvändigtvis skall användas. Av den 
sistnämnda uppmaningen skall framgå att 
andelslaget kan förordnas träda i likvidation 
eller avregistreras, om bristerna inte avhjälps 
inom utsatt tid. Samtidigt skall de medlem-
mar och borgenärer som vill framföra an-
märkningar angående likvidationen eller av-
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registreringen uppmanas att göra det skriftli-
gen före utsatt dag. Denna uppmaning skall 
på tjänstens vägnar antecknas i registret och 
publiceras i den officiella tidningen tidigast 
fyra och senast en månad före den utsatta da-
gen. Med iakttagande av god förvaltningssed 
och principerna i lagen om förvaltningsförfa-
rande (598/1982) skall registermyndigheten 
också på annat sätt informera om likvidatio-
nen och avregistreringen. Detta är motiverat 
t.ex. då  åtgärderna hänför sig till ett bety-
dande antal andelslag. Registermyndigheten 
skall vid behov ta reda på andelslagets kon-
taktuppgifter också med anlitande av skatte-
förvaltningens databaser. Registermyndighe-
ten skall ge, registrera och publicera en i det-
ta moment avsedd uppmaning också i det fall 
att andelslaget ansöker om försättande i lik-
vidation eller avregistrering. Förslaget skiljer 
sig i det avseendet från gällande 105 och 106 
§ att uppmaningen å ena sidan skall anteck-
nas i handelsregistret medan den å andra si-
dan inte behöver delges andelslaget på mot-
svarande sätt som när det gäller domstolsför-
farandet. Från de på aktiebolag tillämpliga 
bestämmelserna i ABL 13 kap. 5 § skiljer sig 
förslaget så att den föreslagna tidsfristen för 
publicering av uppmaningen är en månad 
kortare än enligt ABL. Kortare tidsfrist före-
slås för förenhetligande av de tidsfrister som 
föreskrivs i lagen om andelslag och som 
sammanhänger med borgenärsskyddet. 

Enligt det föreslagna �� ��� skall regis-
termyndigheten ge en i 2 mom. avsedd upp-
maning också i det fullet att andelslaget an-
söker om likvidation eller avregistrering. I 
gällande lag finns inte motsvarande bestäm-
melse. Förslaget till ändring sammanhänger 
med 1 §. 

5 §. #!��	��		�
��������!�������
�	���
��� I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om re-
gistermyndighetens skyldighet att besluta om 
avregistrering av ett andelslag om dess till-
gångar inte förslår till betalning av likvida-
tionskostnaderna och ingen påtar sig ansvaret 
för dem. Andelslaget skall avregistreras ock-
så i det fall att uppgift inte kan fås om till-
gångarnas storlek. Det är då vanligen fråga 
om ett andelslag som inte kan nås. Register-
myndigheten kan i allmänhet konstatera till-
gångarnas tillräcklighet med ledning av om 
det finns likvidatorer som samtycker till att 

åta sig uppdraget. I annat fall kan man dra 
slutsatsen att tillgångarna inte förslår till be-
talning av kostnaderna. Den rättsliga ställ-
ningen för ett avregistrerat andelslag föreslås 
bli närmare reglerad i 25—29 §. I gällande 
124 § finns motsvarande bestämmelser om 
förutsättningarna för avregistrering av ett an-
delslag. Förslaget motsvarar det som i ABL 
13 kap. 5 a § föreskrivs om förutsättningarna 
för avregistrering av aktiebolag. 

6 §. 6��� ��� �
��
��	���� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om val av likvidatorer. 
Förslaget skiljer sig på så sätt från gällande 
105, 106, 109 och 110 § att enligt förslaget 
skall registermyndigheten förordna likvidato-
rer då den försätter andelslaget i likvidation. 
Med avvikelse från den gällande lagen beslu-
tar registermyndigheten också om komplette-
ring av likvidatorerna. Den föreslagna änd-
ringen har samband med centraliseringen av 
likvidationsärendena till registermyndighe-
ten. Förslaget motsvar de bestämmelser i 
ABL 13 kap. 6 § som tillämpas på aktiebo-
lag. 

 
�
��
��	
���!�������� 

7 §. 9��� �
��
��	
��  !�%��� I denna para-
graf föreskrivs om tidpunkten då likvidatio-
nen börjar. Enligt förslaget börjar likvidatio-
nen när andelsstämman eller registermyndig-
heten har fattat beslut om den. I fråga om en 
frivillig likvidation kan andelsstämman emel-
lertid besluta om en senare begynnelsetid-
punkt. I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande uttrycklig bestämmelse. Syftet med 
den föreslagna bestämmelsen är att förtydliga 
bestämmelserna samt att förenhetliga be-
stämmelserna med dem som gäller aktiebo-
lag. Förslaget motsvarar de bestämmelser i 
ABL 13 kap. 1 a § 2 mom. som tillämpas på 
aktiebolag. 

8 §. 7��
�	���
��� ��� �������	�������  �(
���	� I denna paragraf bestäms om registre-
ring av andelsstämmans beslut om att andels-
laget skall träda i likvidation. Enligt förslaget 
skall ett sådant beslut omedelbart anmälas för 
registrering. Samtidigt skall uppgifter om 
likvidatorerna anmälas för registrering. Mot 
förslaget svarande bestämmelser finns i gäl-
lande 111 § och i fråga om aktiebolag i ABL 
13 kap. 9 §. 



 ��������		��
��  
� �
    

 

174

9 §. )����	� �!�� 	
���� �!��� �
��
��	
���� I 
denna paragraf föreskrivs om sådant särskilt 
bokslut som skall upprättas för tiden mellan 
den sista bokslutsdagen och dagen för likvi-
dationens början. Förslaget skiljer sig från 
gällande113 § på så sätt att skyldigheten att 
upprätta bokslut enligt förslaget gäller också 
upprättande av koncernbokslut under likvida-
tionen. Å andra sidan föreslås att den andels-
stämma som beslutar om frivillig likvidation 
också kan besluta att ett här avsett särskilt 
bokslut inte skall upprättas. En likvidator kan 
emellertid kräva att ett sådant bokslut skall 
upprättas. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förenhetliga de krav som ställs 
på bokslut som under en likvidation upprättas 
för andelslag med de krav som ställs på bok-
slut som upprättas för aktiebolag. Förslaget 
motsvarar de bestämmelser i ABL 13 kap. 8 
§ som skall tillämpas på aktiebolag. 

10 §. <����	�
���	���
������ ����������� 
I denna paragraf föreskrivs om offentlig 
stämning på ett andelslags okända borgenä-
rer. Förslaget skiljer sig från gällande 115 § i 
det avseendet att offentlig stämning enligt 
förslaget skall sökas hos registermyndigheten 
samt i det avseendet att stämningen skall an-
tecknas också i handelsregistret och att tids-
fristen för stämningen är kortare än i den gäl-
lande lagen. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förenhetliga bestämmelserna om 
andelslag med dem som gäller för aktiebolag. 
Förslaget motsvarar de bestämmelser i ABL 
13 kap. 9 a § som skall tillämpas på aktiebo-
lag. 

11 §. '������	������ ��� �������	
��� ��(
�����
��
��	
���� I denna paragraf föreskrivs 
om andelsstämmans behörighet under likvi-
dationen. Enligt den föreslagna paragrafens 
����� påverkar likvidationen i regel inte 
andelsstämmans behörighet, om inte något 
annat bestäms i detta kapitel. För tydlighe-
tens skull konstateras i momentet att andels-
stämman under likvidationen kan besluta 
t.ex. om ändring av stadgarna och om an-
skaffning av finansiering i eget kapital, t.ex. 
andelskapital, om det är nödvändigt för att 
avsluta likvidationen och fortsätta verksam-
heten. I den gällande lagen finns ingen mot-
svarande uttrycklig bestämmelse. Syftet med 
den föreslagna ändringen är att förtydliga an-
delsstämmans ställning samt att  förenhetliga 

bestämmelserna om andelslag med dem som 
gäller för aktiebolag. Förslaget  motsvarar de 
på aktiebolag tillämpliga bestämmelserna i 
ABL 13 kap. 7 §. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
fortsätter mandattiden för fullmäktigeleda-
möterna i ett andelslag i likvidation till dess 
att likvidationen har upphört, om inte full-
mäktigesammanträdet beslutar att stadgeen-
liga fullmäktigeval skall ordnas också under 
likvidationen. I gällande 114 § finns en mot 
förslaget svarande bestämmelse. 

12 §. �
��
��	������� ����
�	��� I denna 
paragraf föreskrivs om likvidatorernas upp-
gifter. Enligt den föreslagna paragrafens ��
��� gäller i fråga om likvidatorernas upp-
gifter i tillämpliga delar det som bestäms om 
styrelsen och dess ledamöter, om inte något 
annat bestäms i detta kapitel. En mot försla-
get svarande bestämmelse finns i gällande 
116 § 3 mom. Motsvarande bestämmelse 
som är tillämplig på aktiebolag finns i ABL 
13 kap. 6 § 2 mom.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall likvidatorerna sköta andelslagets ange-
lägenheter under likvidationen. I momentet 
föreslås specialbestämmelser om likvidato-
rernas rätt och skyldighet att omvandla an-
delslagets egendom i pengar samt om förut-
sättningarna för att fortsätta andelslagets af-
färsverksamhet. Förslaget skiljer sig på så 
sätt från gällande 116 § 1 och 2 mom. att lik-
vidatorerna enligt förslaget i allmänhet kan 
överlåta också fast egendom utan tillstånd av 
andelsstämman. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att förenhetliga bestämmelserna 
om likvidatorernas behörighet med de be-
stämmelser som gäller aktiebolag (ABL 
13 kap. 10 §).  

13 §. )����	��������
��
��	
�� I denna pa-
ragraf föreskrivs om upprättande av bokslut 
under likvidation. Enligt förslaget fortsätter 
skyldigheten att upprätta bokslut och kon-
cernbokslut under likvidationen, med de un-
dantagen att det egna kapitalet kan antecknas 
i balansräkningen som en post och att det inte 
är nödvändigt att i verksamhetsberättelsen 
föreslå åtgärder med anledning av överskott 
eller förlust. Dessutom föreslås särskilda be-
stämmelser om värdering av tillgångarna i 
balansräkningen. Förslaget skiljer sig i det 
avseendet från gällande 115 § 1 mom. och 
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119 § att skyldigheten att upprätta bokslut 
enligt förslaget gäller också koncernbokslut 
och att det egna kapitalet inte behöver speci-
ficeras i bokslutet för likvidationstiden. Syf-
tet med den föreslagna ändringen är att är att 
förenhetliga bestämmelserna om skyldighe-
ten att upprätta bokslut med motsvarande be-
stämmelser för aktiebolag (ABL 13 kap. 
11 §). 

14 §. 7��
�
�������� �
��
��	
�� ������ I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om re-
vision medan likvidation pågår. Med avvi-
kelse från gällande 112 § föreslås att inle-
dandet av likvidation inte innebär att  reviso-
rernas uppdrag upphör. På likvidatorernas 
skyldighet att överlämna bokslutet till reviso-
rerna för revision tillämpas 6 kap. 1 § 
3 mom. I fråga om den tid som skall reserve-
ras för revisionen och i fråga om överläm-
nandet av revisionsberättelsen tillämpas revi-
sionslagen. Enligt förslaget behöver den an-
delsstämma som beslutar om likvidationen 
inte välja nya revisorer enbart på grund av 
likvidationen. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att minska onödiga administra-
tionskostnader. Förslaget motsvarar de på ak-
tiebolag tillämpliga bestämmelserna i ABL 
13 kap. 7 a §. 

Enligt förslaget skall i revisionsberättelse 
som ges under likvidationen också innehålla 
ett uttalande om huruvida likvidationen en-
ligt revisorernas mening har fördröjts onö-
digt. I den gällande lagen föreskrivs endast 
om likvidatorernas skyldighet att ge andels-
stämman en redogörelse i det fall att likvida-
tionen har pågått i över två år. Ändringen fö-
reslås i syfte att förenhetliga de för andelslag 
respektive aktiebolag gällande bestämmel-
serna om likvidatorernas och revisorernas 
skyldigheter. I ABL 13 kap. 7 a § finns en 
bestämmelse som motsvarar förslaget. 

15 §. 5������
���� ���������
��
��	
�� I 
denna paragraf föreskrivs om likvidatorernas 
skyldighet att avträda ett andelslags egendom 
till konkurs om andelslagets tillgångar inte 
förslår till betalning av skulderna. Förslaget 
skiljer sig på så sätt från gällande 134 § att 
den föreslagna bestämmelsen skall tillämpas 
också på ett andelslag vars stadgar innehåller 
bestämmelser om tillskottsplikt. Regleringen 
av konkursförfarandet har ändrats så att det 
inte längre finns något behov att i lagen om 

andelslag hålla kvar specialbestämmelsen om 
andelslag av det sistnämnda slaget. 

16 §. )�	���
������������������	����
������
�������	
��������������� I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om betalning av ett 
andelslags skulder under likvidationen samt 
om skiftande av dess egendom mellan med-
lemmarna. Enligt den föreslagna paragrafens 
�� ��� skall likvidatorerna efter tidsfristen 
för den offentliga stämningen och betalning-
en av alla kända skulder skifta andelslagets 
egendom mellan medlemmarna på det sätt 
som bestäms i denna paragraf eller föreskrivs 
i stadgarna, eller använda egendomen på nå-
got annat i stadgarna angivet sätt. Förslaget 
skiljer sig på så sätt från gällande 120 § 
1 mom. att i den föreslagna paragrafens 
1 mom. finns en uttrycklig bestämmelse om 
förutsättningarna för givande av förskott på 
skiftesandel. Likvidatorn kan sålunda ge för-
skott mot betryggande säkerhet. Storleken på 
den säkerhet som krävs är inte beroende av 
skuldbeloppet utan av förskottet. Förskott 
kan också ges före den utsatta dagen. För-
skott kommer i fråga framförallt i situationer 
då andelslaget har endast några få medlem-
mar. När förskott ges till medlemmarna skall 
jämlikhetsprincipen iakttas. Syftet med den 
föreslagna ändringen är att göra det lättare att 
lösa upp andelslag. Ändringen påverkar inte 
andelslagets borgenärers ställning.  Motsva-
rande, för aktiebolag gällande bestämmelser 
om betalning av skulder och utgivning av 
skiftesandelar finns i ABL 13 kap. 12 § 
1 mom.  

I den föreslagna paragrafens ���������� 
finns bestämmelser om medlemmarnas skif-
tesandelar. Enligt lagens huvudregel skall 
den behållning som återstår efter återbetal-
ningen  av insatserna delas i överensstäm-
melse med medlemsantalet, om det inte i 
stadgarna bestäms om någon annan skiftes-
grund eller något annat användningsändamål. 
Mot förslaget svarande bestämmelser finns i 
gällande 120 § 1 mom. Till denna del skiljer 
sig förslaget från den för utdelning av ett 
upplöst aktiebolags egendom gällande hu-
vudregeln, enligt vilken en aktieägare har rätt 
att av bolagets nettoförmögenhet erhålla vad 
som belöper sig på hans aktier (ABL 13 kap. 
12 § 2 mom.). Anledningen till den från ABL 
avvikande presumtionsbestämmelsen är an-
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delslagens speciella karaktär. På utdelning 
som har skett i strid med denna paragraf skall 
tillämpas 8 kap. 8 § om olaglig utdelning. Av 
denna anledning föreslås i paragrafen inga 
mot gällande 120 § 2 mom. svarande speci-
albestämmelser om olaglig utdelning. 

Om det finns tilläggs- eller placeringsan-
delskapital i andelslaget, skall vid utdelning-
en iakttas också de bestämmelser om återbe-
talning av tilläggs- och placeringsinsatser 
som ingår i denna lags 11 kap. 9 § och 
12 kap. 1 §, 13 kap. samt i verkställighetsla-
gens 21 §. 

Med stöd av undantagsbestämmelsen i den 
föreslagna paragrafens *���� kan domsto-
len, i det fall att en skiftesandel är mindre än 
kostnaderna för skiftet, efter anmälan från 
likvidatorerna bestämma att andelen skall 
tillfalla staten. I annat fall skall enligt försla-
get tillämpas vad som i 21 § föreskrivs om 
fortsatt likvidation. I den gällande lagen finns 
inga motsvarande bestämmelser. Förslaget 
skiljer sig från den på aktiebolag tillämpliga 
bestämmelsen i ABL 13 kap. 12 § 4 mom., 
enligt vilken domstolen på anmälan av likvi-
datorerna kan förordna att skiftesandelen 
skall tillfalla staten, om skiftesandelen är 
ringa i förhållande till de skiftade tillgångar-
na. Till följd av den teknik som tillämpas för 
att sköta betalningsrörelsen och föra med-
lemsförteckningen samt till följd av den ut-
veckling som andelslagspraxis har undergått 
är redovisningskostnaderna i allmänhet syn-
nerligen små. Av denna anledning är det skäl 
att tillåta redovisning av skiftesandelen till 
staten endast i det fall att skifteskostnaderna 
överskrider skiftesandelens belopp. 

17 §. $��	����
��
��� I denna paragraf fö-
reskrivs om slutredovisningen efter likvida-
tionen och om dess behandling vid andels-
stämman. Förslaget skiljer sig från gällande 
121 och 122 § på så sätt att likvidatorerna en-
ligt förslaget utan dröjsmål skall sammankal-
la andelsstämman vid vilken redovisningen 
behandlas efter revisionen. Syftet med den 
föreslagna ändringen är att förtydliga regler-
ingen. Förslaget motsvarar ABL 13 kap. 13 
§. 

18 §. ?���!��
���	
�����	��������������
����!��
��� I denna paragraf föreskrivs om 
den tidpunkt då ett andelslag som undergår 
likvidation upplöses samt om anmälan om 

upplösningen för registrering. Med avvikelse 
från gällande 122 § räcker det att minst en 
likvidator undertecknar registeranmälan 
(16 och 18 § handelsregisterlagen). Förslaget 
motsvarar ABL 13 kap. 14 § 1 mom. som 
tillämpas på aktiebolag. 

19 §. 5������������
�	������!����	������
�(
	�������� I denna paragraf föreskrivs om 
klander av andelsstämmans beslut om skifte 
samt om förlust av skiftesandel. Mot den fö-
reslagna paragrafens �� ��� svarande be-
stämmelser om klander av skifte finns i gäl-
lande 123 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
förlorar en medlem sin rätt till skiftesande-
len, om medlemmen inte inom fem år från 
det att slutredovisningen lades fram på an-
delsstämman har anmält sig för att lyfta sin 
skiftesandel. I den gällande lagen finns ingen 
mot förslaget svarande särskild preskrip-
tionsbestämmelse, vilket innebär att på rätten 
att kräva skiftesandel tillämpas de allmänna 
bestämmelserna om preskription. Ändringen 
föreslås i syfte att göra det lättare att lösa upp 
andelslag. För aktiebolag finns i ABL 
13 kap. 12 § 4 mom. en bestämmelse om 
motsvarande särskild preskriptionstid för 
skiftesandelen på en aktie. Enligt den före-
slagna verkställighetslagen (23 § 2 mom.) 
skall den gamla lagen under fem år från den 
nya lagens ikraftträdelse tillämpas på krav på 
skiftesandel i andelslag som upplösts medan 
den gamla lagen var i kraft. 

20 §. $�����	����	����� �!�� �		� ����!�	� ��(
�������������
��� I denna paragraf föreskrivs 
om skadeståndstalan för ett upplöst andels-
lags räkning. Förslaget skiljer sig i det avse-
endet från gällande 126 § att en skadestånds-
talan för andelslagets räkning kan väckas 
inom ett år efter slutredovisningen, då det i 
den gällande lagen föreskrivs om en sex må-
naders tidsfrist. Förslaget skiljer sig från den 
gällande lagen också i det avseendet att en-
ligt förslaget endast andelsstämmans majori-
tet och en kvalificerad minoritet (1/4 av alla 
röster) har rätt att kräva ersättning för andels-
lagets räkning. Enligt förslaget har en enskild 
medlem fortfarande rätt att kräva ersättning 
för egen räkning. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att förenhetliga bestämmelserna 
om andelslag med dem som gäller för aktie-
bolag. Förslaget skiljer sig på så sätt från 
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ABL 13 kap. 14 § 2 mom. att i förslaget för 
tydlighetens skull skall uttryckligen också 
nämns på majoritetsbeslut baserad talan. 
Dessutom är det kvalificerade minoritet som 
förutsätts för väckande av minoritetstalan 
större än enligt ABL. Den föreslagna be-
stämmelsen om kvalificerad minoritet mot-
svarar den på andelslag tillämpliga allmänna 
förutsättningen för väckande av minoritetsta-
lan, dvs. den förutsättning som avses i gäl-
lande 98 § och i förslagets 20 kap. 5 §. I 
stadgarna kan vid behov föreskrivas om en 
mindre kvalificerad minoritet. 

21 §. #�	��		� �
��
��	
�� I den föreslagna 
paragrafens �� ��� föreskrivs om fortsatt 
likvidation i det fall att det efter upplösning-
en av andelslaget yppas nya tillgångar eller 
talan väcks mot andelslaget eller i det fall att 
det annars behövs likvidationsåtgärder.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan likvidationen dock inte fortgå om andels-
lagets tillgångar inte förslår till betalning av 
likvidationskostnaderna och ingen åtar sig 
ansvaret för kostnaderna. Mot förslaget sva-
rande bestämmelser finns i gällande 124 och 
125 §. Mot förslaget svarande bestämmelser 
för aktiebolag finns i ABL 13 kap. 16 §. 

22 §. '����	���������
��
��	
�� I denna pa-
ragraf föreskrivs om förutsättningarna för av-
slutande av likvidation. På beslut om avslu-
tande av likvidation skall tillämpas bestäm-
melserna i 4 kap., dvs. de som gäller stäm-
mokallelse, samt de särskilda bestämmelser-
na i denna paragraf. Förslaget skiljer sig i det 
avseendet från gällande 128 och 129 § att be-
slut om avslutande av likvidation enligt för-
slagen 4 kap. 23 § 2 mom. kan fattas vid en 
enda andelsstämma med 2/3 majoritet av de 
avgivna rösterna om inte i stadgarna före-
skrivs om strängare krav, t.ex. att beslut en-
ligt den gällande lagens huvudregel skall fat-
tas vid två stämmor. Ändringen har samband 
med övergången till beslutsfattande vid en 
stämma, dvs. till det förfarande som regleras 
i 4 kap. 20—23 §. 

Med avvikelse från den gällande lagen fö-
reslås att ett beslut om avslutande av likvida-
tion får verkställas först efter att beslutet har 
registrerats. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förenhetliga bestämmelserna om 
andelslag med dem som gäller för aktiebolag. 
Mot förslaget svarande bestämmelser finns i 

ABL 13 kap. 17 §. 
23 §. 6��������	��� ��	��� ����!��
����� I 

denna paragraf föreslås bestämmelser om åt-
gärder som har vidtagits för ett andelslags 
räkning efter att det upplösts. Enligt huvud-
regeln i den föreslagna paragrafens ����� 
kan ett upplöst andelslag inte förvärva rättig-
heter eller ingå förbindelser. För åtgärder 
som har vidtagits för andelslagets räkning ef-
ter upplösningen svarar de som har deltagit i 
åtgärderna eller fattat beslut om dem. Likvi-
datorerna eller andelslagets övriga företräda-
re kan dock vidta åtgärder för inledande av 
likvidationsåtgärder eller ansöka om försät-
tande av andelslaget i konkurs.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan en part i ett avtal som har ingåtts med 
andelslaget efter dess upplösning frånträda 
avtalet om han inte visste att andelslaget 
hade upplösts.  

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
skall på delgivning till ett upplöst andelslag 
tillämpas 11 kap. 7 § rättegångsbalken, om 
andelslaget inte har någon likvidator. I den 
gällande lagen om andelslag finns ingen mot-
svarande uttrycklig bestämmelse. Syftet med 
den föreslagna ändringen är att förtydliga be-
stämmelserna och att förenhetliga dem med 
de bestämmelser som gäller för aktiebolag. 
Förslaget skiljer sig från ABL 13 kap. 18 § 
och 18 b § 1 mom. i det avseendet att i ABL 
finns en mot föreslagna 3 mom. svarande 
specialbestämmelse enbart för situationer där 
bolaget har avregistrerats utan likvidations-
förfarande. 

 
'����
�	���
�� 

24 §. >
�����	����!�������
�	���
��� I den-
na paragraf föreslås bestämmelser om den 
tidpunkt då en avregistrering träder i kraft 
utan likvidationsåtgärder. Enligt förslaget har 
ett sådant andelslag avregistrerats då regis-
termyndighetens beslut om avregistreringen 
har antecknats i registret. I den gällande la-
gen om andelslag finns ingen motsvarande 
uttrycklig bestämmelse. Ändringen föreslås 
för tydlighetens skull. I ABL finns ingen 
motsvarande uttrycklig bestämmelse, men 
den föreslagna bestämmelsen motsvarar det 
förslag som är aktuellt i förarbetena till en 
revidering av ABL (RP 69/2000, s. 16). 
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25 §. #!��	������� �!���		������
�	����	���(
�������� I denna paragraf föreslås bestämmel-
ser om företrädare för ett andelslag som har 
avregistrerats utan likvidationsförfarande. 
Enligt den föreslagna paragrafens ����� fö-
reträds andelslaget vid behov av en eller flera 
företrädare som väljs och avskedas av med-
lemmarna. I fråga om företrädarna gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna om likvida-
torer. Företrädarnas behörighet att handla för 
andelslagets räkning föreslås emellertid bli 
begränsad på det sätt som framgår av 26 §. 
Företrädarna väljs vid medlemmarnas stäm-
ma, på vilken tillämpas vad som i 4 kap. be-
stäms om andelsstämma. 

I den föreslagna paragrafens ����� finns 
en specialbestämmelse om delgivning i det 
fall att andelslaget inte har någon företrädare. 
I den gällande lagen finns inga motsvarande 
uttryckliga bestämmelser. Syftet med den fö-
reslagna ändringen är att förtydliga bestäm-
melserna och att förenhetliga dem med be-
stämmelserna i ABL. Förslaget motsvarar 
ABL 13 kap. 18 §. 

26 §. 6��������	� �!�� �		� �����
�	����	� ��(
��������� ����
��� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om åtgärder som vidtas för ett 
sådant andelslags räkning som har avregistre-
rats utan likvidationsförfarande. De i den fö-
reslagna paragrafens �� ��� ingående hu-
vudreglerna om ett avregistrerat andelslags 
rättskapacitet och rättshandlingsförmåga 
samt om en företrädares ansvar är desamma 
som i det fall att andelslaget har upplösts ge-
nom likvidation (23 §). I den gällande lagen 
finns inga motsvarande bestämmelser. Syftet 
med den föreslagna ändringen är att förtydli-
ga bestämmelserna och att förenhetliga dem 
med motsvarande bestämmelser i ABL. För-
slaget motsvarar det i som ABL 13 kap. 18 b 
§ 1 mom. föreskrivs om företrädande av ett 
avregistrerat aktiebolag. 

Enligt den föreslagna paragrafens �� ��� 
kan företrädarna för ett avregistrerat andels-
lag dessutom utan att bli personligen ansva-
riga vidta åtgärder som är nödvändiga för be-
talning av andelslagets skulder eller bevaran-
de av värdet av andelslagets egendom. Vid 
behov skall åtgärder som vidtagits för andels-
lagets räkning noteras i andelslagets bokfö-
ring. I lagen om företagsinteckning finns be-
stämmelser om den inverkan som en avregi-

strering har på en företagsintecknings giltig-
het. Den gällande lagen innehåller inga mot-
svarande bestämmelser. Syftet med den före-
slagna ändringen är att förtydliga bestämmel-
serna och att förenhetliga dem med motsva-
rande bestämmelser i ABL. Förslaget mot-
svarar ABL 13 kap. 18 b § 2 mom. 

27 §. $�
�	������		������
�	����	������������
	
��������� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om skifte av tillgångarna i ett andels-
lag som har avregistrerats utan likvidations-
förfarande. Huvudregeln föreslås vara den att 
ett avregistrerat andelslags tillgångar inte får 
skiftas utan likvidationsförfarande. Företrä-
darna för andelslaget kan dock efter fem år 
från avregistreringen dela ut andelslagets 
tillgångar till medlemmarna, om andelslagets 
tillgångar inte överstiger 8 000 euro och an-
delslaget inte har kända skulder. Medlem-
marna svarar med beloppet av de mottagna 
tillgångarna för betalningen av andelslagets 
skulder. I den gällande lagen finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om skifte av tillgång-
arna i ett andelslag som har avregistrerats 
utan likvidationsförfarande. Ändringen före-
slås i syfte att förtydliga bestämmelserna 
samt för att förenhetliga bestämmelserna 
med ABL. Förslaget motsvarar ABL 13 kap. 
18 b § 3 mom. 

28 §. $�����	����	������!���		������
�	����	�
���������������
��� I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om väckande av skadestånds-
talan för ett sådant andelslags räkning som 
har avregistrerats utan likvidationsförfarande. 
Förslaget skiljer sig från bestämmelserna om 
väckande av talan för ett upplöst andelslags 
räkning (20 §) på så sätt att på väckande av 
talan som avses i denna paragraf tillämpas 
endast de i 20 kap. reglerade allmänna tids-
fristerna för skadeståndstalan. Den avvikande 
regleringen är baserad på den omständighe-
ten att det i samband med avregistreringen 
inte är nödvändigt att betala andelslagets 
skulder, dela ut medel eller göra upp slutre-
dovisning. I den gällande lagen och i ABL 
finns inga mot förslaget svarande uttryckliga 
bestämmelser i syfte att förtydliga reglering-
en. 

29 §. �
��
��	
�� ��� �		� �����
�	����	� ��(
��������	� I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om likvidationsåtgärder efter avregi-
streringen. Dessa bestämmelser motsvarar 
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dem som ovan i 21 § föreslås om fortsatt lik-
vidation. Med få undantag motsvarar försla-
get gällande 124 och 125 § om förutsättning-
arna för likvidationsförfarande i ett andelslag 
som tidigare har avregistrerats utan slutförd 
likvidation. Förslaget motsvarar de på aktie-
bolag tillämpliga bestämmelserna i ABL 
13 kap. 16 § 2 och 3 mom. 

 
#!��	��������
�������������

30 §. $����
��. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om det organ som på andelsla-
gets vägnar skall fatta beslut om att ansöka 
om företagssanering. Förslaget skiljer sig 
från gällande 133 § 4 mom. på så sätt att det 
enligt förslaget i allmänhet är andelsstämman 
som beslutar om en sådan ansökan, medan 
styrelsen endast i brådskande fall kan fatta ett 
sådant beslut. Syftet med den föreslagna änd-
ringen är att förenhetliga bestämmelserna 
med dem som gäller för aktiebolag (ABL 
13 kap. 18 a §).  

31 §. 5�����. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om avträdande av ett andels-
lags egendom till konkurs samt om andelsla-
gets företrädare under konkursen (1 mom.), 
om andelslagets upplösning under konkursen 
(2 mom.) samt om fortsättande av likvidatio-
nen och verksamheten efter konkursen (3 och 
4 mom.). 

Den föreslagna paragrafens ����� skiljer 
sig i det avseendet från gällande 133 § 
1 mom. och från gällande 135 § att enligt 
förslaget har andelslagets styrelse ingen 
skyldighet att avträda andelslagets egendom 
till konkurs enbart på grund av att andelsla-
get är överskuldsatt. Anledningen till den fö-
reslagna ändringen är att enbart den omstän-
digheten att andelslaget är överskuldsatt inte 
visar att det är insolvent. T.ex. medlemmarna 
i ett överskuldsatt andelslag eller andra an-
delslag som hör till samma grupp kan ombe-
sörja att andelslaget blir solvent eller också 
kan andelslagets finansieringsvillkor annars 
vara sådana att andelslaget har betalnings-
förmåga trots att det är överskuldsatt. Försla-
get motsvarar den på aktiebolag tillämpliga 
bestämmelsen i ABL 13 kap. 19 § 1 mom. 

Bestämmelserna i den föreslagna paragra-
fens ���������� om upplösning av andels-
lag vid konkurs samt om fortsatt likvidation 

eller verksamhet efter konkurs motsvarar gäl-
lande 136 §. Med smärre undantag motsvarar 
förslaget de på aktiebolag tillämpliga be-
stämmelserna i ABL 13 kap. 19 § 2 och 
3 mom. Förslaget skiljer sig i det avseendet 
från ABL att om det efter konkursen återstår 
tillgångar skall styrelsen enligt förslaget 
sammankalla andelsstämman utan dröjsmål, 
medan bolagsstämman enligt ABL skall 
sammankallas så snart som möjligt. Den från 
ABL avvikande ordalydelsen föreslås för att 
förtydliga bestämmelserna om andelslagets 
styrelse. T.ex. beredning av ett beslutsförslag 
som skall läggas fram för andelsstämman är i 
allmänhet en orsak till att styrelsen under en 
viss tid kan skjuta upp sammankallandet av 
stämman. 

I den föreslagna paragrafens *���� före-
skrivs om likvidationsförfarandet i det fall att 
andelslagets konkurs har upphört och nya 
tillgångar yppas. I den gällande lagen finns 
ingen motsvarande uttrycklig bestämmelse. 
Förslaget motsvarar den på aktiebolag till-
lämpliga bestämmelsen i ABL 13 kap. 19 § 
4 mom. 
 
20 kap. �������=�����A������ 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om en 
till ledningen hörande persons, en likvidators 
samt andelslagsmedlemmarnas lagstadgade 
skadeståndsansvar. Enligt föreslagna 4 kap. 
32 § skall på en fullmäktigeledamots ersätt-
ningsansvar tillämpas de bestämmelser i det-
ta kapitel som gäller andelslagsmedlemmar-
nas ansvar. Enligt föreslagna 19 kap. 25 § 
skall på det ersättningsansvar som vilar på 
företrädarna för ett avregistrerat andelslag 
tillämpas detta kapitels bestämmelser om 
likvidatorernas ersättningsansvar. På reviso-
rernas skadeståndsansvar tillämpas bestäm-
melserna i detta kapitel och 44 § revisionsla-
gen. 

I kapitlet har sammanställts de i den gäl-
lande lagens 12 och 17 kap. ingående be-
stämmelserna om grunderna för ersättnings-
ansvaret, om betydelsen av att ansvarsfrihet 
beviljas samt om väckande av skadeståndsta-
lan för andelslagets räkning. Med undantag 
för de nedan nämnda undantagen motsvarar 
förslaget de på aktiebolag tillämpliga be-
stämmelserna i ABL, eftersom det inte finns 
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några grunder för att reglera ledningens, re-
visorernas och ägarnas ansvar på olika sätt i 
aktiebolag och andelslag. 

Förslaget skiljer sig från den gällande lagen 
om andelslag för det första på så sätt att de 
som hör till ledningen samt likvidatorerna 
enligt den föreslagna paragrafens ����� är 
skyldiga att ersätta endast skada som de har 
orsakat genom överträdelse av lagen om an-
delslag eller stadgarna. Med avvikelse från 
den gällande lagen skall skadeståndsbestäm-
melserna i lagen om andelslag enligt försla-
get inte tillämpas på en firmatecknare som 
inte är anställd i andelslaget. Förslaget mot-
svarar i dessa avseenden vad som i ABL 15 
kap. 1 § bestäms om ledningens och likvida-
torernas ansvar. Man känner inte till sådana 
avgörande av de högsta domstolarna från se-
nare tid i vilka någon som hör till et andels-
lags ledning skulle ha dömts att på basis av 
lagen om andelslag betala skadestånd till en 
medlem eller borgenär för sådan skada som 
har orskats genom brott ot annan lag. För 
undvikande av eventuella rättsförluster före-
slås dock att på ledningens skadeståndsan-
svar som grundar sig på en gärning eller un-
derlåtelse under den nuvarande lagens giltig-
hetstid skall tillämpas gällande lag (verkstäl-
lighetslagen 15 §) 

Den föreslagna ��B skiljer från den gällande 
lagen om andelslag också i det avseendet att 
en andelslagsmedlem kan bli ansvarig för 
skada som har orsakats av en överträdelse av 
vilken som helst bestämmelse i lagen om an-
delslag eller i stadgarna. En medlem kan en-
ligt förslaget bli skadeståndsansvarig också 
då medlemmen bidrar till överträdelsen av 
lagen eller stadgarna på något annat sätt än 
genom att delta i beslutsfattandet vid andels-
stämman. Till denna del motsvarar förslaget 
vad som i ABL 15 kap. 3 § bestäms om ak-
tieägarnas ansvar. 

Enligt den föreslagna +� B är en förutsätt-
ning för väckande av en s.k. minoritetstalan, 
liksom enligt gällande 97 och 98 §, att de 
medlemmar som förordar att talan väcks har 
minst 1/4 av medlemmarnas sammanlagda 
röstetal. I stadgarna kan föreskrivas om ett 
lindrigare minoritetskrav. Det föreslagna mi-
nimikravet är högre i ABL, enligt vilken en 
förutsättning för väckande av minoritetstalan 
är att beslutet understöds av aktieägare som 

har minst 1/10 av samtliga aktier eller 1/3 av 
de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 
Orsaken till bibehållandet av den från ABL 
avvikande regleringen är att det för andelsla-
gens vidkommande inte har uppkommit nå-
got behov att sänka minoritetskravet. 
 
21 kap. ���
�������
������� 

I detta kapitel föreslås bestämmelser om 
sparkasseverksamhet som ett andelslag vars 
huvudsakliga verksamhetsområde består av 
detaljhandel kan bedriva på det sätt som av-
ses i detta kapitel. De föreslagna bestämmel-
serna motsvarar med smärre undantag gäl-
lande 16, 16 a—16 h, 16 j, 17, 17 a, 17 d, 18, 
18 a, 201 och 206 §.  I föreslagna �� B om 
förutsättningarna för bedrivande av sparkas-
severksamhet har införandet av euron beak-
tats på så sätt att en sparkassa får ta emot 
penningmedel i euro och så att ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet skall ha 
ett andelskapital på minst 80 000 euro. Kra-
vet på minimikapital är detsamma som det 
för publika aktiebolag fastställda kapitalkrav 
som varit förebild för kapitalkravet i gällande 
16 § 1 mom. (ABL 1 kap. 1 §). I föreslagna 
���B om delårsrapport och årsrapport har be-
aktats de ändringar i 2 kap. 5 § värdepap-
persmarknadslagen som varit förebild för 
gällande 17 a §. 

Med avvikelse från 18 § i den gällande la-
gen föreslås att granskningen av sparkasse-
verksamheten utgör en del av revisionen av 
ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet (16 §). I likhet med gällande 18 § 
skall ett andelslag som bedriver sparkasse-
verksamhet enligt förslaget ha minst en av 
andelsstämman vald, godkänd revisor eller 
annan revisor. Följden av att sparkassein-
spektionen inkluderas i revisionen är att det i 
lagen om andelslag inte behövs några speci-
albestämmelser om val och avskedande av 
sparkasseinspektör, om inspektörens obero-
ende och närvaro vid andelslagsorganens 
sammanträden och inte heller om andelslags-
ledningens skyldighet att biträda vid inspek-
tionen av sparkasseverksamheten. På dessa 
omständigheter skall tillämpas vad som i 
denna lag och revisionslagen föreskrivs om 
revisor. 

I bestämmelserna om revisorns informa-
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tionsplikt :�/�B; har beaktats de efter stiftan-
det av den gällande lagen till lagen om fi-
nansinspektionen (503/1993) fogade be-
stämmelserna om den informationsplikt som 
gäller för kreditinstituts revisorer. En revisors 
skadeståndsansvar föreslås i fråga om den 
skada som orsakas av ett sådant meddelande 
bli begränsat på motsvarande sätt som i 15 § 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt (68/1998). 

Bestämmelserna om den informationsrätt 
och tystnadsplikt som ansluter sig till spar-
kasseverksamheten föreslås bli så ändrade att 
i �&�B beaktas möjligheten att organisera an-
delslagsverksamhet i koncernform, så som 
föreskrivs i 1 kap. 2 §. Dessutom har i för-
slaget beaktats den omständigheten att en 
centralandelsaffär, till följd av de i sparkas-
sepraxis förekommande borgenssystemen, 
måste kunna följa de enskilda andelsaffärer-
nas sparkasseverksamhet i syfte att begränsa 
de övriga till samma system hörande andels-
affärernas riskexponering. 

 
22 kap. ��
�������6������
 

I kapitlet föreslås särskilda bestämmelser 
om straff för överträdelse av lagen om an-
delslag. I fråga om bestämmelserna om an-
delslagsbrott, som är tillämpliga på samtliga 
andelslag, skiljer sig förslaget på så sätt från 
den gällande lagen att brott mot bestämmel-
serna om sådant utlåtande av andelslagets re-
visor som krävs i samband med fusion, del-
ning och ombildande till aktiebolag samt 
olaglig utdelning, finansiering av egna ande-
lar och brott mot de bestämmelser om borge-
närsskydd som tillämpas i samband med ka-
pitallån, kan bestraffas som andelslagsbrott 
:��B;. Orsaken till att denna avvikande regler-
ing föreslås är att de nämnda bestämmelserna 
i lagen och stadgarna gäller endast relatio-
nerna mellan medlemmarna. Ändringarna 
behövs för förenhetligande av borgenärs-
skyddet  i förhållande till den reglering som 
gäller aktiebolag. Till denna del motsvarar 
förslaget bestämmelserna i ABL 16 kap. 8 §. 
Med avvikelse från ABL  föreslås dock inte 
att i lagen om andelslag skall bestämmas om 
att överträdande av bestämmelserna om med-
lemmarnas röstetal eller av stadgebestäm-
melserna skall bestraffas såsom andelslags-

brott. En reglering som avviker från ABL fö-
reslås för att nämnda bestämmelser och stad-
gebestämmelser endast gäller relationerna 
mellan medlemmarna. 

I kapitlet föreslås också nya bestämmelser 
om andelslagsförseelser :�� B;. Dessa be-
stämmelser motsvarar i tillämpliga delar be-
stämmelserna om aktiebolagsbrott i ABL 16 
kap. 9 §. Förslaget skiljer sig från den gäl-
lande lagen på så sätt att brott mot bestäm-
melserna om utlämnande av vissa uppgifter 
som närmast gäller andelslagets interna för-
hållanden och ekonomiska ställning samt 
uppgifter om den slutredovisning som ges för 
ett andelslag som upplöses, enligt förslaget 
skall bestraffas som en andelslagsförseelse. 
Orsaken till de föreslagna straffbestämmel-
serna gällande andelslagets interna förhållan-
den är att en skadeståndspåföljd för brott mot 
dessa bestämmelser i praktiken ofta kan vara 
ineffektiv. De föreslagna bestämmelserna 
förenhetligar medlemsskyddet med det skydd 
som gäller för aktieägarna i ett aktiebolag. 
Straffbestämmelserna som gäller givande av 
felaktiga uppgifter om andelslagets ekono-
miska ställning och slutredovisningen inne-
bär att bestämmelserna om andelslagens bor-
genärsskydd förenhetligas med motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag. 

De föreslagna straffbestämmelserna om 
sparkassebrott och -förseelse :�C+�B; skiljer 
sig från gällande 199 och 200 § så att i för-
slaget beaktas den reviderade lagstiftning om 
kreditinstitut och värdepappersmarknaden 
som varit förebild för de gällande bestäm-
melserna. 
 
23 kap. �6
�����������6������
 

I detta kapitel föreslås specialbestämmelser 
närmast om forum för tvistemål som är base-
rade på lagen om andelslag, om delgivning 
till andelslag, om interimistiskt verkställig-
hetsförbud gällande andelsstämmans beslut, 
om skiljeförfarande enligt stadgarna samt om 
vite som åläggs på grund av försummelse att 
registrera bokslut. De föreslagna bestämmel-
serna motsvarar med små undantag bestäm-
melserna i den gällande lagen om andelslag. 
Motsvarande bestämmelser för aktiebolag 
finns i ABL 16 kap. 1—6 §. Med avvikelse 
från ABL föreslås i lagen om andelslag ingen 
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specialbestämmelse om identifikationsupp-
gifter som skall antecknas på andelslags brev 
och blanketter, eftersom bestämmelser om 
motsvarande identifikationsuppgifter finns i 
företags- och organisationsdatalagen 
(244/2001). 

 
�0 � &�
���6� � ����� �����

I den föreslagna verkställighetslagen be-
stäms om ikraftträdandet av den nya lagen 
om andelslag och om upphävande av den 
gamla lagen. Avsikten är att den nya lagen 
om andelslag skall träda i kraft den 1 januari 
2002 så att andelslagen kan tillämpa de nya 
bestämmelserna redan vid de ordinarie an-
delsstämmorna våren 2002. 

I verkställighetslagen skall bestämmas om 
övergångsarrangemang i anslutning till 
ikraftträdandet av den nya lagen vilka skall 
vidtas i fråga om andelslag som bildats före 
den nya lagens ikraftträdande. Det föreslås 
att den nya lagens bestämmelser i huvudsak 
skall tillämpas genast efter lagens ikraftträ-
dande. Om inte något annat följer av över-
gångsbestämmelserna, iakttas den nya lagens 
bestämmelser omedelbart när lagen träder i 
kraft. I stället för stadgebestämmelser som 
strider mot den nya lagen skall också i all-
mänhet iakttas de nya bestämmelserna utan 
någon övergångsperiod. Likaså skall andels-
stämmobeslut och styrelsebeslut efter den 
nya lagens ikraftträdande i allmänhet fattas i 
enlighet med de nya bestämmelserna. 

Övergångsbestämmelser föreslås närmast 
på grund av den nya lagens snabba ikraftträ-
dande. Syftet med övergångsbestämmelserna 
är att ikraftträdandet inte orsakar andelslagen 
och deras intressegrupper onödiga kostnader 
och andra svårigheter. Med övergångsbe-
stämmelserna strävar man efter att i andels-
lagen redan fattade beslut inte behöver fattas 
på nytt och eventuellt inledda verkställig-
hetsåtgärder vidtas på nytt på grund av den 
nya lagen. Så behöver man t.ex. inte för be-
räkning av det belopp som skall återbetalas 
av insatsen upprätta ett i den nya lagen förut-
satt koncernbokslut, om den räkenskapsperi-
od under vilken medlemskapet har upphört 
löper ut före den nya lagens ikraftträdande. 

I övergångsbestämmelserna föreslås ingå 
både allmänna bestämmelser (1-4 §) och, i 

samma ordning som lagens kapitel, special-
bestämmelser (5-23 §). Som allmän princip 
föreslås att ett andelsstämmobeslut som fat-
tats under den nuvarande lagens giltighetstid 
kan genomföras och registreras i överens-
stämmelse med nämnda lags bestämmelser. 
Så tillämpas t.ex. på bildande och registre-
ring av andelslag den gamla lagen om stiftel-
sehandlingen har upprättats under den gamla 
lagens giltighetstid och stiftandet anmäls för 
registrering inom sex månader från den nya 
lagens ikraftträdande. På motsvarande sätt 
tillämpas på verkställigheten av en fusion 
som pågår när den nya lagen träder i kraft 
den gamla lagens bestämmelser, om beslut 
om fusionen har fattats i ett av de andelslag 
som deltar i fusionen innan de nya bestäm-
melserna träder i kraft. 

Enligt den föreslagna verkställighetslagen 
skall andelslagen med vissa undantag ändra 
sina stadgar så att de motsvarar bestämmel-
serna i den föreslagna lagen om andelslag. 
Undantagen gäller närmast på basis av den 
gällande lagen givna andelar, vilkas villkor 
inte behöver ändras i överensstämmelse med 
den nya lagen. Undantaget gäller också 
tilläggsinsatser och placeringsandelar som 
givits med stöd av den gällande lagen. Avsik-
ten med undantaget är att sådana villkor för 
andelskapitalsfinansiering som grundar sig 
på gällande lag och som gäller endast rela-
tionerna mellan andelslaget, dess medlemmar 
och ägarna av placeringsandelar inte ändras 
enbart på grund av den nya lagens ikraftträ-
dande. I fråga om sådan finansiering skall i 
andelslaget således separat beslutas om t.ex. 
tilläggsinsatsens företrädesrätt till återbäring. 
Denna rätt är huvudregel i den nya lagen. Å 
andra sidan skall sådana bestämmelser i den 
nya lagen vilka inverkar även på andelslagets 
borgenärers ställning i regel tillämpas ome-
delbart efter den nya lagens ikraftträdande 
också på utdelningen av medel till den som 
tidigare antagits om medlem. Sådana är bl.a. 
de nya bestämmelserna om definitionen på 
utdelningsbart överskott. 

För bestämmelserna i den nya lagen om 
andelslag föreslås två och fem års över-
gångsperioder beträffande de fall där de nya 
bestämmelserna eventuellt avsevärt inverkar 
på andelslagets eller dess intressegruppers 
ställning. Så föreslås t.ex. i fråga om utvidg-
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ningen av användningen av ombud en två års 
övergångsperiod. En övergångsperiod på fem 
år föreslås i fråga om nya stadgebestämmel-
ser som gäller givande av frivilliga andelar 
och om ett strängare formellt beslutskrav 
som gäller ändring av medlemmarnas olika 
stora röstetal. 

Övergångsperioder föreslås också för be-
gränsande av de administrativa kostnader 
som åsamkas andelslagen av den nya lagens 
ikraftträdande. En stor del av andelslagen 
torde ändra sina stadgar under de närmaste 
åren med anledning av de administrativa lätt-
nader och nya finansieringsmetoder som till-
låts i den nya lagen. I detta sammanhang kan 
också utan väsentliga tilläggskostnader såda-
na stadgebestämmelser strykas som blir onö-
diga i och med den nya lagen. 

Enligt de föreslagna övergångsbestämmel-
serna kan ett andelslag redan under den nu-
varande lagens giltighetstid villkorligt beslu-
ta om stadgeändringar som i den nya lagen 
blir tillåtna. Ändringarna kan registreras när 
den nya lagen träder i kraft (9 §). Denna möj-
lighet kan vara behövlig i synnerhet när ett 
andelslag med en vid medlemskrets ändrar 
insatserna och tilläggsinsatserna till euro så 
att ändringen träder i kraft den 1 januari 2002 
i samband med övergången till euro. Med 
tanke på medlemmarnas rättsskydd räknas 
tidsfristerna för klander av ett sådant beslut 
enligt förslaget från ikraftträdandet av den 
nya lagen. Liknande övergångsarrangemang 
har tidigare tillämpats i samband med änd-
ringarna av lagen om aktiebolag (t.ex. 
L 824/1998). 

Motiveringarna för de enskilda övergångs-
bestämmelserna har givits i detaljmotivering-
en till den nya lagen om andelslag, vid de be-
stämmelser som övergångsbestämmelserna 
gäller. De enskilda övergångsbestämmelser-
na grundar sig på samma principer som har 
tillämpats i de revideringar av aktiebolags- 
och bokföringslagstiftningen som genomförts 
under de senaste decennierna. 
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Handelsregisterlagen föreslås bli ändrad 
med beaktande av den nya lagen om andels-
lag samt i syfte att förenhetliga bestämmel-
serna om de uppgifter om andelslag som 

skall antecknas i handelsregistret samt om 
registreringsförfarandet, med motsvarande 
bestämmelser för aktiebolag. Också efter 
ändringen kommer bestämmelserna om an-
delslag att avvika från motsvarande bestäm-
melser om aktiebolag på så sätt att register-
anmälan inte behöver göras för andelskapital 
och tilläggsandelskapital. Både andelslags-
medlemmar och utomstående kan således 
fortfarande få uppgifter om andelskapital och 
tilläggsandelskapital ur andelslagets med-
lemsförteckning och förteckning över 
tilläggsinsatser samt ur bokslutet. 

 
10 � -�
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Det föreslås att företags- och organisa-
tionsdatalagen skull ändras för att den nya 
lagen om andelslag skall kunna beaktas och 
det registreringsförfarande som gäller andels-
lag skall kunna förenhetligas i förhållande till 
bestämmelserna om aktiebolag. 

 
>0 � -�
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Firmalagen föreslås bli ändrad för det för-
sta så att andelslagets sammanlutningsform 
kan anges genom att andelslagets firma ta in 
förkortningen ”anl”. Ändringen behandlas i 
allmänna motiveringen, punkt 3.2.14. Firma-
lagen föreslås bli ändrad också så att det re-
gistreringsbaserade firmaskyddet i samband 
med fusion och delning av andelslaget samt 
ändring av sammanslutningsformen börjar då 
planen för ändring av företagsstrukturen har 
inkommit till registermyndigheten för regi-
strering. Förslaget motsvarar den gällande 
firmalagens bestämmelser om aktiebolags fu-
sion och delning. 
 
�0 � -�
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Företagsinteckningslagen föreslås bli så 
ändrad att i den beaktas de i lagen om andels-
lag föreslagna bestämmelserna om fusion 
och delning av andelslag samt om avregistre-
ring av andelslag utan likvidationsförfarande. 
Förslaget motsvarar det som i den gällande 
företagsinteckningslagen föreskrivs om del-
ning av aktiebolag och om avregistrering av 
aktiebolag utan likvidationsförfarande. 
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I 12 kap. 7 § 2 mom. 2 punkten lagen om 
aktiebolag föreslås en sådan ändring att med 
ett aktiebolag som hör till samma koncern 
som bolaget jämställs ett till koncernen hö-
rande finländskt andelslag och ett jämförbart 
utländskt företag. Ändringen behandlas i den 
allmänna motiveringen, punkt 3.2.13. Ett ut-
ländsk företag kan jämställas med ett andels-
lag om bestämmelserna om kapitalets be-
ständighet, utdelning av överskott och annan 
medelsanvändning motsvarar de krav som 
tillämpas på finländska andelslag. 

 
40 � ;����
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Det föreslås att bokföringslagen ändras så 
att små andelslag skall kunna ge de verskam-
hetsberättelseuppgifter som grundar sig på 
lagen om andelslag i form av noter på mot-
svarande sätt som aktiebolagen. 
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I lagen om övervakning av förvaltningen 
av konkursbon föreslås 1 § bli så ändrad att i 
den beaktas de i 19 § lagen om andelslag fö-
reslagna bestämmelserna om avregistrering 
av andelslag utan likvidationsförfarande. 

Förslaget motsvarar de för aktiebolag gällan-
de bestämmelserna. 
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I handelsregisterförordningen föreslås till 
följd av den nya lagen om andelslag vissa 
ändringar som gäller registrering av fusions-
anmälningar samt registrering av fusion, del-
ning och ändring av sammanslutningsfor-
men. 

I samband med att företagsinteckningsla-
gen träder i kraft måste vissa ändringar gö-
ras i företagsinteckningsförordningen 
(778/1985). 
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Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft 1.1.2002. Avsikten är att andels-
lagen i fråga om t.ex. stadgeändringar i an-
slutning till ibruktagandet av euron skall 
kunna fatta beslut redan hösten 2001 så att 
ändringen kan regsitreras i början av 2002 
när övergångsperioden för ibruktagandet av 
den gemensamma valutan upphör. 

Med stöd av det som anförs ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

(���6��������6������
�

1 § 
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Denna lag tillämpas på alla andelslag, om 
inte något annat bestäms särskilt. 
 

2 § 
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Ett andelslag är en sammanslutning vars 
medlemsantal och andelskapital inte är be-
stämda på förhand. Ett andelslag bedriver i 
avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi och 
näringsutövning ekonomisk verksamhet så 
att medlemmarna begagnar andelslagets 
tjänster eller tjänster som andelslaget tillhan-
dahåller med hjälp av en dottersammanslut-
ning eller på annat sätt. 

I ett andelslags stadgar kan dock bestäm-
mas att andelslagets uppgift i huvudsak är att 
gemensamt fullfölja ett ideellt syfte. 

Ett andelslag skall anmälas för registrering 
så som bestäms i denna lag. 
 

3 § 

��������������������

Medlemmarna i ett andelslag är inte per-
sonligt ansvariga för andelslagets förpliktel-
ser. 

Bestämmelser om en medlems skyldighet 
att delta med en eller flera andelar finns i 
9 kap. I stadgarna kan också föreskrivas om 
extra avgifter och medlemmarnas tillskotts-
plikt så som bestäms i 14 och 15 kap. 
 

4 § 
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I denna lag förstås med bestämmande in-
flytande, moderandelslag, dottersamman-
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slutning och koncern det som i 1 kap. 5 och 
6 § bokföringslagen (1336/1997) avses med 
bestämmande inflytande, moderföretag , dot-
terföretag och koncern. 

Om en utländsk sammanslutning som kan 
jämställas med ett andelslag har bestämman-
de inflytande i ett finskt andelslag, betraktas 
den utländska sammanslutningen som mo-
derandelslag och det finska andelslaget som 
dottersammanslutning när bestämmelserna i 
6 kap. 3 och 4 § tillämpas. 
 
 
 

2 kap. 

;�������������������������������������
�����
�

$	
�	��������	
�	�����������

1 § 

$	
�	����

Ett andelslag kan bildas av minst tre fysis-
ka personer eller sammanslutningar, stiftelser 
eller andra juridiska personer. Stiftarna måste 
bli medlemmar i andelslaget. 

Den som är omyndig eller försatt i konkurs 
får inte vara stiftare. 
 
 

2 § 

$	
�	���������������
�
�

��������

Stiftarna skall upprätta en stiftelseurkund, 
som skall dateras och undertecknas av dem. 

Stiftelseurkunden skall innehålla 
1) andelslagets stadgar, om vilka bestäms i 

5 och 6 §, 
2) uppgift om stiftarnas fullständiga namn 

och adress,  fysiska personers boningsort och 
finska personbeteckning eller, om sådan sak-
nas, födelsetid samt i fråga om juridiska per-
soner hemort, registernummer och register i 
vilket den juridiska personen har antecknats, 

3) uppgift om de andelar som stiftarna får, 
4) de kostnader för bildande av andelslaget 

som skall betalas av andelslaget eller kostna-
dernas beräknade maximibelopp, samt 

5) uppgift om namnet på ledamöterna i den 
första styrelsen eller, om ett förvaltningsråd 
utser styrelsen, namnet på förvaltningsrådets 
ledamöter samt namnet på revisorerna. 

I stiftelseurkunden skall dessutom ingå en 
bestämmelse, om  

1) andelslaget skall ersätta andra kostnader 
i anslutning till bildandet av andelslaget än 
offentliga avgifter och sedvanliga arvoden 
för upprättande av stiftelseurkunder och för 
därmed jämförbart arbete, eller om 

2) någon i övrigt får en särskild rättighet el-
ler förmån av andelslaget.  

Stiftelseurkunden skall innehålla uppgift 
om omständigheter som kan vara av betydel-
se vid bedömningen av en bestämmelse som 
avses i 3 mom. I utredningen skall nämnas 
personuppgifter och andra i 2 mom. 2 punk-
ten avsedda uppgifter om den som bestäm-
melsen gäller. 
 
 
 

7��
�	���
���

3 § 

7��
�	�������������	����� 
������	������(
��������	��!��������

Ett andelslag skall inom sex månader från 
det att stiftelseurkunden undertecknades an-
mälas för registrering så som bestäms sär-
skilt. 

Till registeranmälan skall fogas en försäk-
ran av andelslagets styrelseledamöter och 
verkställande direktör att bestämmelserna i 
denna lag har iakttagits när andelslaget bil-
dats. 

Om andelslaget inte anmälts för registre-
ring inom den i 1 mom. nämnda tiden, har 
bildandet av andelslaget förfallit. Bildandet 
förfaller också om registrering av andelslaget 
vägras på grund av att stadgarna inte har upp-
rättats i enlighet med denna lag eller av an-
nan orsak. 

När bildandet förfaller svarar styrelseleda-
möterna solidariskt för återbetalningen av det 
belopp som inbetalts av insatser och anslut-
ningsavgifter samt avkastningen på det, med 
avdrag för kostnader som redan föranletts av 
åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 
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4 § 

7��
�	���
��������		������
�����

Förrän ett andelslag har registrerats kan det 
inte förvärva rättigheter eller ingå förbindel-
ser, inte heller söka, kära eller svara inför 
domstol eller någon annan myndighet. Sty-
relsen kan dock föra talan i ärenden som an-
går andelslagets bildande och annars vidta 
åtgärder för att i enlighet med andelslagets 
stadgar få betalning för utgivna andelar. 

För en förpliktelse, föranledd av en åtgärd 
som före andelslagets registrering vidtagits 
på dess vägnar svarar de som deltagit i åtgär-
den eller beslutet därom solidariskt. Ansvaret 
för en förpliktelse som uppkommit efter det 
stiftelseurkunden undertecknats övergår dock 
på andelslaget sedan det registrerats. 

Har ett avtal slutits på andelslagets vägnar 
före dess registrering med någon som visste 
att andelslaget inte var registrerat, kan denne, 
om annat inte har överenskommits, frånträda 
avtalet, såvida anmälan för registrering inte 
har gjorts inom den tid som föreskrivs i 3 § 
eller registermyndigheten vägrat registrering 
av andelslaget. En medkontrahent som inte 
visste att andelslaget var oregistrerat, kan 
frånträda avtalet ända till dess andelslaget har 
registrerats. 

Den som har blivit medlem i andelslaget 
kan inte efter registreringen av andelslaget 
vägra betala en insats på den grund att an-
delslagets stiftelseurkund är ogiltig såsom 
stridande mot 1, 3, 5 eller 6 § eller av någon 
annan orsak. 
 

'���������	���	������

5 § 

$	����������
�
�

��������

I ett andelslags stadgar skall anges 
1) andelslagets firma, 
2) den kommun i Finland som är andelsla-

gets hemort, 
3) föremålet för andelslagets verksamhet, 
4) andelarnas nominella belopp (
���	�) 

samt tid och sätt för betalningen av dem, 
samt 

5) andelslagets räkenskapsperiod. 
Om andelslaget ämnar använda firma på 

två eller flera språk, skall varje lydelse anges 
i stadgarna. 

I ett andelslag tillämpas på ordinarie an-
delsstämma och kallelse till stämma samt på 
styrelseledamöternas, suppleanternas och re-
visorernas antal och mandattid 4 kap. 
3, 11 och 13 §, 5 kap. 1 och 2 § och 7 kap. 
2 och 4 §, om inte något annat bestäms i 
stadgarna på det sätt som föreskrivs i nämnda 
bestämmelser.  
 

6 § 

'����� ��	���������
��	���������������
���
����	��������

I ett andelslags stadgar kan bestämmas 
1) att andelslaget bildas för en viss tid, 
2) att andelslagets tjänster erbjuds också 

andra än medlemmar, 
3) begränsning av en medlems avgångsrätt 

så som bestäms i 3 kap. 4 § och 4 kap. 25 §, 
4) om iakttagande av proportionellt valsätt 

och om ett fullmäktige som utövar andels-
lagsmedlemmarnas beslutanderätt så som be-
stäms i 4 kap., 

5) om andelslagets verkställande direktör, 
firmatecknare och förvaltningsråd så som be-
stäms i 5 kap., 

6) om utdelning och annan användning av 
överskott och om reservfond, samt om utdel-
ning av tillgångarna i ett andelslag som upp-
löses, så som bestäms i 8 och 19 kap., 

7) om medlemmarnas skyldighet att ta flera 
andelar så som bestäms i 9 kap. 2 §, 

8) om frivilliga andelar så som bestäms i 
9 kap. 3 §, 

9) om uttagande av anslutningsavgift så 
som bestäms i 9 kap. 4 §, 

10) om betalning av andel genom apport 
och om andra särskilda villkor så som be-
stäms i 9 kap. 7 §, 

11) om begränsning av rätten att minska 
antalet andelar samt om uppskjutande av 
återbetalning av insats så som bestäms i 
9 kap. 3 § och 10 kap. 3 §, 

12) om tilläggsandelar så som bestäms i 
11 kap.,  

13) om placeringsandelar så som bestäms i 
12 kap., 
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14) om uttagande av extra avgifter så som 
bestäms i 14 kap.,  

15) om medlemmarnas tillskottsplikt gent-
emot borgenärerna så som bestäms i 15 kap. 

Stadgarna kan innehålla också andra be-
stämmelser, om inte något annat föreskrivs i 
lag. 

Andelsstämman beslutar om ändring av 
stadgarna så som bestäms i 4 kap. och annan-
stans i denna lag. 
 
 

3 kap. 

2�������
�����������������������
:���
����5����
�����

1 §  

�
�
�
��	���	�����������

Ett andelslag skall ha minst tre medlem-
mar. 

Om medlemsantalet sjunker under tre och 
det inte stiger till minst tre inom ett år, skall 
andelsstämman besluta att andelslaget skall 
träda i likvidation så som bestäms i 19 kap. 
 
 

2 § 

'��!�������������������������������	��
 !�%���

Medlemskap i ett andelslag söks skriftligen 
hos styrelsen. Styrelsen beslutar om godkän-
nande av en ansökan eller om godkännande-
förfarandet och villkoren för godkännande. I 
stadgarna kan bestämmas att besluten om 
godkännande av ansökningar fattas av an-
delsstämman eller fullmäktigesammanträdet 
eller förvaltningsrådet. 

I andelslagets stadgar kan bestämmas att 
var och en som uppfyller villkoren för med-
lemskap enligt stadgarna skall godkännas 
som medlem. I stadgarna kan då också be-
stämmas att medlemskap i andelslaget kan 
vägras, om det på grund av arten eller om-
fattningen av andelslagets verksamhet eller 
av någon annan orsak finns skäl därtill. 

Medlemskapet i ett andelslag börjar när an-
sökan har godkänts, om inte något annat be-

stäms i stadgarna. 
Bestämmelser om skyldigheten att ta en 

andel och om den insats som skall betalas till 
andelslaget för andelen finns i 9 kap. 
 
 

3 § 

��������!�	����
���

Styrelsen skall se till att det förs en med-
lemsförteckning över andelslagets medlem-
mar. I förteckningen antecknas varje med-
lems namn och adress, antalet andelar som 
medlemmen har samt den dag medlemskapet 
börjat. 

Förteckning skall föras över andelslagets 
före detta medlemmar tills andelslaget har 
återbetalt insatsen så som bestäms i 10 kap. 
Om det i stadgarna bestäms om tillskotts-
plikt, får en före detta medlem avföras ur för-
teckningen när medlemmens tillskottsplikt 
har upphört. Förteckningen kan ingå i med-
lemsförteckningen eller föras på något annat 
tillförlitligt sätt. I förteckningen antecknas 
utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ock-
så den dag då medlemskapet har upphört. 

Medlemsförteckningen och förteckningen 
över före detta medlemmar skall vara fram-
lagd för medlemmarna och borgenärerna på 
andelslagets huvudkontor. En medlem och 
borgenär har rätt att få en kopia av förteck-
ningen eller en del av den mot ersättande av 
kostnaderna. Samma rätt har också de som 
visar att deras fördel kräver det. 
 
 

4 § 

8���������������������������

En medlem har rätt att avgå ur andelslaget 
genom skriftlig anmälan till andelslaget på 
det sätt som föreskrivs i 23 kap. 2 § 1 mom. I 
stadgarna kan också bestämmas om något 
annat sätt på vilket andelslaget anses ha tagit 
emot en anmälan om avgång, och styrelsen 
kan dessutom utse någon att ta emot anmäl-
ningar om avgång. 

I stadgarna kan bestämmas att en medlem 
får avgå först efter en viss tid från medlem-
skapets borjan. Denna tid får vara högst tre 
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år. 
Bestämmelser om en medlems extra rätt att 

avgå ur andelslaget finns i 4 kap. 25 §. 
 
 

5 § 

)����	����	����	�
���

En medlem kan uteslutas ur andelslaget, 
om medlemmen har åsidosatt de skyldigheter 
som följer av medlemskapet. I stadgarna kan 
också bestämmas om andra uteslutnings-
grunder. 

En medlem skall ges ett skriftligt medde-
lande om uteslutningsgrunden och om det 
beslutsfattande organet i andelslaget minst en 
månad innan beslutet om uteslutning fattas. 
Meddelandet skall tillställas medlemmen un-
der den adress som antecknats i medlemsför-
teckningen eller som andelslaget annars kän-
ner till. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen el-
ler det organ i andelslaget som enligt stad-
garna beslutar om antagning av medlemmar. 
I stadgarna kan bestämmas att beslut om ute-
slutning av en medlem fattas av ett annat or-
gan i andelslaget än det som beslutar om an-
tagning av medlemmar. 

Om en medlem utesluts på annat sätt än 
genom beslut av andelsstämman, har med-
lemmen rätt att yrka att ärendet hänskjuts till 
andelsstämman. Det skriftliga yrkandet på 
hänskjutande skall delges andelslaget på det 
sätt som föreskrivs i 23 kap. 2 § 1 mom. 
inom en månad från det beslutet om uteslut-
ning har meddelats den uteslutna under den 
adress som antecknats i medlemsförteck-
ningen eller som andelslaget annars känner 
till. Det organ i andelslaget som fattat beslu-
tet om uteslutning har rätt att också på eget 
initiativ hänskjuta ärendet till andelsstäm-
man. 

Den som uteslutits får klandra andels-
stämmans beslut om uteslutning vid domstol. 
Klander av ett beslut om uteslutning skall 
dock föras till skiljemän för avgörande, om i 
andelslagets stadgar på det sätt som avses i 
23 kap. 4 § bestäms om lösande av tvister 
mellan andelslaget och medlemmarna. På 
klander tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 
26 §. 

Om det i ett lagakraftvunnet beslut av en 
domstol eller ett beslut av en skiljedomstol 
konstateras att andelsstämmans beslut om 
uteslutning är ogiltigt, har den som olagligt 
uteslutits rätt att av andelslaget få ersättning 
för förlorade medlemsförmåner. 
 

6 § 

9������������������!��

En medlem har avgått ur andelslaget när 
andelslaget har tagit emot avgångsanmälan, 
om inte avgångsrätten har skjutits upp i stad-
garna på det som bestäms i 4 § 2 mom. 

En medlem är utesluten ur andelslaget när 
andelsstämman har beslutat om uteslutning. 
Om något annat organ i andelslaget har fattat 
beslutet, och den som uteslutits inte har yrkat 
att ärendet hänskjuts till andelsstämman, trä-
der uteslutningen i kraft när det förflutit en 
månad från det beslutet om uteslutning del-
gavs den uteslutna. 

I stadgarna kan det bestämmas att den rätt 
som medlemskapet ger i andelslaget fortsät-
ter trots att medlemskapet upphört till dess 
att det belopp som har betalts av andelen har 
återbetalts till den före detta medlemmen. En 
sådan rätt kan endast bestå av rätt till andels-
lagets överskott och andra tillgångar samt rätt 
att begagna andelslagets tjänster. 

Bestämmelser om återbetalning och ned-
sättning av insats samt minskning av antalet 
andelar finns i 10 kap. 
 

7 § 

#!� ����	�!�����	�������������������

Medlemskap kan inte överlåtas till någon 
annan. 

En medlem kan dock överföra sin andel på 
någon annan på det sätt som bestäms i 9 kap. 
 
 

8 § 

8�����
��������������		�
����������

En avliden medlems rättsinnehavare får 
tillsammans utöva den avlidnes rättigheter i 
andelslaget i ett års tid från dödsdagen eller 



 ��������		��
��  
� �
    

 

190

tills en rättsinnehavare före det har blivit 
medlem i andelslaget, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. Rättsinnehavarna skall 
utöva rättigheterna genom en gemensam re-
presentant. 

 
4 kap. 

(�������6����������5���6�����

'�������� ��	���������

1 § 

)����	���		�

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt i 
andelslagets ärenden enhälligt så som be-
stäms i 2 § eller vid andelsstämman så som 
bestäms i 3—26 §. 

I stadgarna kan bestämmas att medlem-
marnas beslutanderätt inte skall utövas av 
andelsstämman utan av ett av medlemmarna 
valt fullmäktige enligt vad som bestäms i 
27—32 §. 
 

2 § 

'���������������������
��� ����	�

Om medlemmarna är enhälliga kan de be-
sluta i ett ärende som ankommer på andels-
stämman utan att sammankomma till andels-
stämma. 

Beslutet skall fattas skriftligen, och det 
skall dateras och undertecknas av minst två 
medlemmar. I beslutet skall anges namnen på 
de medlemmar som deltagit i beslutet.  

På skriftliga beslut tillämpas i övrigt det 
som bestäms om andelsstämmornas proto-
koll. I beslutet behöver dock inte ingå eller 
till det fogas en röstlängd. 
 

'������	������

3 § 

<��
���
���	�����

Ordinarie andelsstämma skall hållas inom 
sex månader från utgången av räkenskapspe-
rioden, om inte en tidigare tidpunkt anges i 

stadgarna. Vid stämman skall framläggas 
bokslutet och revisionsberättelsen samt, om 
andelslaget har ett förvaltningsråd, dess utlå-
tande om bokslutet. 

Vid stämman skall beslutas 
1) om fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen samt i moderandelslag 
även av koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen,  

2) om åtgärder som föranleds av vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 
eller, i moderandelslag, av koncernbalans-
räkningen,  

3) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter-
na, förvaltningsrådets ledamöter och verk-
ställande direktören för räkenskapsperioden, 
samt 

4) om övriga frågor som enligt denna lag 
eller andelslagets stadgar ankommer på den 
ordinarie andelsstämman. 

Vid stämman skall också styrelseledamö-
terna och revisorerna väljas, om de enligt 
stadgarna inte skall väljas vid en annan ordi-
narie stämma eller tillsättas i annan ordning. 

Fattande av beslut i en fråga som avses i 
2 mom. 1—3 punkten skall dock uppskjutas 
till fortsatt stämma som skall hållas en viss 
dag, minst en månad och högst två månader 
därefter, om medlemmar som företräder 
minst en tiondel eller en i stadgarna angiven 
mindre del av medlemmarnas totala röstetal 
begär det. Fattande av beslut får inte upp-
skjutas på nytt. 

Ett andelslag kan hålla flera ordinarie 
stämmor, varvid i stadgarna skall bestämmas 
vilka frågor som skall behandlas vid respek-
tive stämma. Frågor som avses i 2 mom. 1—
3 punkten skall också i detta fall behandlas 
vid en stämma som hålls inom en månad från 
räkenskapsperiodens utgång. 
 

4 § 

8�	����������	�����

Extra andelsstämma skall hållas, om styrel-
sen eller förvaltningsrådet anser att det finns 
skäl till det. 

Extra andelsstämma skall också hållas, om 
en revisor eller medlemmar som företräder 
minst en tiondel eller en i stadgarna angiven 
mindre del av medlemmarnas totala röstetal 
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skriftligen begär det för behandling av upp-
givet ärende. Kallelse till stämman skall ut-
färdas inom fjorton dagar från det begäran 
framställdes.  

 
5 § 

����������������	��������		�

Varje medlem har rätt att delta i en andels-
stämma och där yttra sig, om inte något annat 
bestäms i denna lag. I stadgarna kan be-
stämmas att en medlem, för att få delta i 
stämman, skall anmäla sig hos andelslaget 
senast en i kallelsen till stämman nämnd dag, 
som kan vara högst tio dagar före stämman. 

En dottersammanslutning som är medlem i 
andelslaget får inte delta i andelsstämman. 
En sådan dottersammanslutnings röster beak-
tas inte, om det för tillkomsten av ett giltigt 
beslut eller för utövande av en viss befogen-
het krävs att samtliga medlemmar eller med-
lemmar som företräder en viss del av samtli-
ga röster i andelslaget biträder beslutet eller 
utövandet av befogenheten. Det som före-
skrivs i detta moment gäller på motsvarande 
sätt en stiftelse över vilken andelslaget eller 
dess dottersammanslutning har bestämmande 
inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 4 §. 
 
 
 

6 § 

<� ����!���������������	� 
	������

Varje medlem utövar sin rätt vid andels-
stämman personligen. 

En medlem kan utöva sin rätt också genom 
ett ombud, om inte detta begränsas i stadgar-
na. Ombudet skall visa upp en daterad full-
makt eller på något annat tillförlitligt sätt 
visa sin rätt att företräda medlemmen. Be-
myndigandet gäller en stämma, om inte nå-
got annat framgår av fullmakten. Bemyndi-
gandet gäller dock högst tre år från den tid-
punkt då det gavs. Ett ombud kan samtidigt 
företräda högst tre medlemmar, om inte nå-
got annat bestäms i stadgarna. Utan hinder av 
detta kan ombudet företräda delägarna i en 
medlems dödsbo och medlemmar som hör 
till samma i bokföringslagen avsedda kon-

cern. 
En medlem och ett ombud får ha ett biträde 

vid andelsstämman. 
 

7 § 

��������������!�	�	���

Vid stämman har varje medlem en röst i de 
ärenden som behandlas vid andelsstämman. 

I stadgarna kan dock bestämmas att med-
lemmarna har olika röstetal. En medlems rös-
tetal får vara större än tio gånger en annan 
medlems röstetal endast i sådana andelslag 
där majoriteten av medlemmarna enligt stad-
garna måste vara andelslag eller andra juri-
diska personer. 
 
 

8 § 

=����
�� ����	���		����	�

En medlem får inte vid andelsstämman rös-
ta i en fråga som gäller beviljande av an-
svarsfrihet för medlemmen, talan mot med-
lemmen eller befrielse från skadeståndsan-
svar eller annan förpliktelse gentemot andels-
laget eller en fråga som gäller avtal eller för-
bindelse mellan medlemmen och andelslaget. 
En medlem får inte heller rösta i en fråga 
som gäller talan mot någon annan person el-
ler dennes befrielse från en förpliktelse gent-
emot andelslaget eller avtal mellan denne och 
andelslaget, om medlemmen i frågan har att 
vänta väsentlig fördel som kan strida mot an-
delslagets fördel. Utan hinder av detta mo-
ment får ett övertagande andelslag utöva 
rösträtt när en fusionsplan som avses i 
16 kap. 4 § behandlas. 

Ledamöterna i förvaltningsrådet och styrel-
sen samt verkställande direktören får inte 
rösta i ett ärende som gäller val av revisor, 
skiljande av revisor från uppdraget eller revi-
sors arvode. 

Andelsstämman kan också besluta att en 
medlem inte får delta i behandlingen av ett 
ärende som avses i denna paragraf. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
medlem gäller även medlemmens ombud, 
och det som föreskrivs om avtal och förplik-
telser gäller även gåvor av andelslaget. 
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9 § 

�!	���	�

Andelsstämman skall hållas på andelslagets 
hemort. I stadgarna kan bestämmas att 
stämman skall hållas eller kan hållas på nå-
gon annan ort i Finland. Av särskilt vägande 
skäl kan en stämma hållas någon annanstans 
än på en ovan avsedd ort i Finland. 

I stadgarna kan bestämmas eller andelsla-
gets styrelse kan besluta att det är möjligt att 
delta i andelsstämman även med anlitande av 
posten eller utnyttjande av datakommunika-
tion eller något annat tekniskt hjälpmedel. En 
förutsättning för detta är att rätten att delta i 
stämman och att rösträkningen har skett på 
behörigt sätt kan klarläggas på ett sätt som 
kan jämföras med de förfaranden som iakttas 
vid en vanlig andelsstämma. Denna möjlig-
het att delta skall nämnas i kallelsen till 
stämman.  
 

10 § 

$������������������	�����

Andelsstämman sammankallas av styrel-
sen. Om andelslaget har ett förvaltningsråd, 
kan i stadgarna bestämmas att förvaltnings-
rådet sammankallar stämman.  

Har en andelsstämma som enligt denna lag, 
stadgarna eller stämmobeslut skall hållas inte 
sammankallats i föreskriven ordning, skall 
länsstyrelsen på ansökan av en ledamot i sty-
relsen eller förvaltningsrådet eller av verk-
ställande direktören, en revisor eller andels-
lagsmedlem berättiga sökanden att på andels-
lagets bekostnad sammankalla andelsstäm-
man. 
 

11 § 

>
�����!�����������	
����	�����

Kallelsen till en andelsstämma skall tillstäl-
las medlemmarna tidigast två månader och 
senast en vecka före stämman eller den i 5 § 
1 mom. avsedda sista anmälningsdagen. I 
stadgarna kan den kortare tidsfristen förläng-
as och den längre förkortas. 

Om fattandet av ett beslut i ett ärende som 

behandlas vid stämman uppskjuts till en fort-
satt stämma, skall en separat kallelse utfärdas 
till denna stämma, om den hålls mer än sex 
veckor senare. Utan hinder av det som i stad-
garna bestäms om kallelsetider, kan en kal-
lelse till fortsatt stämma tillställas medlem-
marna senast fyra veckor före stämman. 

Om ett ärende enligt stadgarna skall be-
handlas vid två stämmor, får kallelse till den 
andra stämman inte ske innan den första 
stämman har avslutats. I kallelsen skall näm-
nas det beslut som fattades vid den föregåen-
de stämman. 
 

12 § 

$����
���	
���!�����������

Kallelse till stämma skall alltid utfärdas ti-
digast två månader och senast en månad före 
stämman, om vid stämman behandlas 

1) väsentlig ändring av andelslagets syfte 
eller föremålet för verksamheten eller fortsät-
tande av verksamheten utöver den tid som 
anges i stadgarna, 

2) ändring av medlemmarnas röstetal, 
3) ändring av valsättet eller valkretsarna 

vid val av andelslagets ledning, revisorerna 
eller fullmäktige eller överföring av med-
lemmarnas beslutanderätt på fullmäktige, 

4) begränsning av avgångsrätten för den 
som redan är medlem, 

5) begränsning av rätten att minska antalet 
redan givna andelar eller att överföra redan 
givna andelar eller uppskjutande av återbe-
talningen av insatser, 

6) annan än i 4 eller 5 punkten avsedd be-
gränsning av rätt som gäller överskott, åter-
betalning av insats eller andelslagets behåll-
ning i fråga om den som redan är medlem el-
ler en redan given andel, eller annan ändring 
av grunderna för utdelning av överskott eller 
behållning, 

7) höjning av betalningsskyldigheter för 
den som redan är medlem genom höjning av 
insatsen mot betalning eller på något annat 
sätt eller utgivande av nya andelar i form av 
blandförhöjning, 

8) nedsättning av insatsen eller det belopp 
som betalts av den eller minskning av antalet 
andelar, eller 
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9)  andelslagets fusion, delning eller om-
bildning till aktiebolag eller försättande av 
andelslaget i likvidation, avslutande av likvi-
dation eller avregistrering av andelslaget. 

Den i 1 mom. föreskrivna kallelsetiden till-
lämpas också på andra ärenden som behand-
las vid samma stämma utan hinder av det 
som i stadgarna bestäms om kortare kallelse-
tid. 
 
 

13 § 

?	���������������������	
����	��������	����(
�������
��������

En kallelse till andelsstämma skall sändas 
till medlemmarna skriftligen under de adres-
ser som antecknats i medlemsförteckningen 
eller som andelslaget annars känner till. I 
stadgarna kan bestämmas att kallelsen skall 
utfärdas på annat sätt. 

Om kallelsen enligt stadgarna inte sänds 
skriftligen till medlemmarna utan utfördas på 
något annat sätt och vid stämman behandlas 
ett ärende som avses i 12 §, skall utöver den 
kallelse som utfärdas enligt stadgarna en 
skriftlig kallelse  

1) sändas till varje medlem, vars adress är 
känd för andelslaget eller 

2) delges på något annat sätt genom vilket 
kallelserna allmänt kommer till medlemmar-
nas kännedom. 

I kallelsen skall nämnas de ärenden som 
behandlas vid stämman. Om vid stämman 
behandlas ändring av stadgarna, ett ärende 
som avses i 12 § eller utgivande av nya ande-
lar, tilläggsandelar eller placeringsandelar, 
skall i kallelsen nämnas beslutsförslagets hu-
vudsakliga innehåll. 
 
 
 

14 § 

8�����������!������	
������������������� �(
���������
���	������

En medlem har rätt att få en fråga behand-
lad vid andelsstämman, om medlemmen 
skriftligen yrkar det hos styrelsen i så god tid 
att frågan kan anges i stämmokallelsen. 

15 § 

�!	�������
��������������������������
����

Om bokslutet behandlas vid en andels-
stämma, skall bokslutshandlingarna eller ko-
pior av dessa minst en vecka före stämman 
hållas tillgängliga för medlemmarna på an-
delslagets huvudkontor och utan dröjsmål 
sändas till de medlemmar som ber om det. 
Om vid stämman behandlas andelslagets fu-
sionering med ett annat andelslag, delning el-
ler andelslagets ombildning till aktiebolag, 
skall handlingarna hållas framlagda minst en 
månad före stämman. 

Om det vid någon annan stämma än en så-
dan som avses i 1 mom. behandlas ett ärende 
som avses i 12 §, skall styrelsen utarbeta en 
redogörelse för de händelser efter bokslutet 
som väsentligt inverkar på andelslagets ställ-
ning. Förvaltningsrådet och revisorerna skall 
ge sitt utlåtande om redogörelsen. Utlåtanden 
behöver dock inte ges, om styrelsen i kallel-
sen till stämman meddelar att den inte har 
kännedom om några sådan händelser som vä-
sentlig inverkar på andelslagets ställning. De 
handlingar som gäller det senaste bokslutet, 
andelsstämmans beslut angående nämnda rä-
kenskapsperiods överskott eller förlust samt 
styrelsens redogörelse och utlåtandena om 
den skall hållas framlagda och sändas på det 
sätt som avses i 1 mom. 

Om det fram till den andelsstämma som 
behandlar andelslagets fusion, delning eller 
ombildande till aktiebolag har förflutit sex 
månader från utgången av den räkenskapspe-
riod som senast löpt ut, skall till handlingarna 
dessutom fogas ett mellanbokslut. Mellan-
bokslutsperioden får upphöra tidigast tre må-
nader före stämman. Mellanbokslutet skall 
upprättas och granskas med iakttagande i till-
lämpliga delar av lagstiftningen och andra 
bestämmelser om bokslut. Till mellanbokslu-
tet skall dessutom fogas förvaltningsrådets 
utlåtande om det. Mellansbokslutet skall hål-
las framlagt och sändas på det sätt som be-
stäms i 1 mom. 

Om vid stämman behandlas ett ärende som 
avses i 12 §, skall också beslutsförslaget hål-
las framlagt och sändas på det sätt som be-
stäms i 1 mom. 
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Om en fråga enligt stadgarna skall avgöras 
vid två andelsstämmor och den senare stäm-
man hålls inom tre månader från den första, 
behöver nya handlingar som avses i denna 
paragraf inte upprättas för den senare stäm-
man. 
 
 

16 § 

#!� 
������������������

I ett ärende i vilket inte har iakttagits vad 
som i denna lag eller i stadgarna bestäms om 
kallelse till stämma eller framläggande av 
handlingar får beslut fattas endast med sam-
tycke av de medlemmar som försummelsen 
gäller. 

Om ärendet enligt stadgarna skall behand-
las vid den ordinarie andelsstämman, får 
stämman besluta om det, trots att frågan inte 
har nämnts i kallelsen till stämman. Stämman 
kan också alltid besluta om sammankallande 
av en extra stämma för behandling av ett 
visst ärende. 
 
 

17 § 

<���!�����.���	���%��	�����.��!�	������
�����	����

Ordföranden vid en andelsstämma utses av 
stämman, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. Dessutom skall stämman välja 
minst en protokolljusterare, om alla företräd-
da medlemmar inte undertecknar protokollet. 

Vid stämman skall medlemsförteckningen 
vara framlagd. I den skall nämnas varje med-
lems röstetal och hur det bestäms, om med-
lemmen enligt stadgarna kan ha flera röster. 
Stämmans ordförande skall se till att över 
närvarande medlemmar, ombud och biträden 
uppgörs en förteckning i vilken antecknas det 
antal andelar som varje medlem har och rös-
tetalet för varje medlem (�!�	�����). 

Ordföranden skall se till att vid stämman 
förs protokoll. Röstlängden skall tas in i pro-
tokollet eller fogas till det. I protokollet skall 
antecknas de beslut som fattats av stämman 
samt, då omröstning har förrättats, dess resul-
tat. Protokollet skall undertecknas av ordfö-

randen och den som valts till protokolljuste-
rare. Protokollet skall senast två veckor efter 
stämman hållas tillgängligt för medlemmarna 
på andelslagets huvudkontor. Protokollen 
skall förvaras på betryggande sätt. En med-
lem har rätt att mot ersättande av andelsla-
gets kostnader få en kopia av protokollet el-
ler en del därav. 
 
 
 

18 § 

���������������		��		��	������������
����(
���������	������

Styrelsen och verkställande direktören skall 
vid stämman på begäran av en medlem och, 
om styrelsen finner att det kan ske utan vä-
sentligt men för andelslaget, meddela närma-
re upplysningar om sådana omständigheter, 
som kan inverka på bedömningen av andels-
lagets bokslut och ekonomiska ställning eller 
av något annat vid stämman förekommande 
ärende. Upplysningsskyldigheten gäller även 
andelslagets förhållande till en annan sam-
manslutning som hör till samma koncern, 
samt i moderandelslag dessutom koncern-
bokslutet och ovan avsedda upplysningar be-
träffande dottersammanslutningen.  

Om en medlems fråga kan besvaras endast 
med stöd av uppgifter som inte står till buds 
vid stämman, skall svaret på frågan ges 
skriftligen inom två veckor från stämman. 
Svaret skall hållas tillgängligt för medlem-
marna på andelslagets huvudkontor och sän-
das till den medlem som ställt frågan.  

Om styrelsen anser att de upplysningar som 
begärts inte kan ges till medlemmen utan att 
därigenom åsamka andelslaget avsevärd olä-
genhet, skall styrelsen inom två veckor från 
stämman ge andelslagets revisorer den be-
gärda upplysningen. Revisorerna skall inom 
en månad från stämman ge styrelsen ett  
skriftligt utlåtande om upplysningens inver-
kan på revisionsberättelsen eller på något an-
nat utlåtande som revisorerna gett till stäm-
man. I fråga om framläggande av utlåtandet 
och utgivande av kopior gäller det som i 17 § 
3 mom. bestäms om andelsstämmans proto-
koll. Utlåtandet skall utan dröjsmål sändas 
till den medlem som ställt frågan. 



 ��������		��
��  
� �
    

 

195

19 § 

=���
���	���
��
����

Andelsstämman får inte fatta ett beslut som 
är ägnat att bereda en medlem eller någon 
annan otillbörlig fördel på andelslagets eller 
någon annan medlem bekostnad. 
 
 
 
 
 

20 § 

'����������%�
	�	� ��	���������

Som andelsstämmans beslut gäller den me-
ning som omfattas av medlemmar med mer 
än hälften av de avgivna rösterna. 

Vid val anses den vald som får de flesta 
rösterna. Andelsstämman kan dock före valet 
besluta eller i andelslagets stadgar kan be-
stämmas att den understödda kandidat blir 
vald som får mer än hälften av de avgivna 
rösterna. Detsamma gäller val vid vilka skall 
väljas flera personer till styrelsen eller för-
valtningsrådet eller till revisorer eller annars 
till likadana uppgifter. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning 
och i andra ärenden gäller som beslut den 
mening som ordföranden har biträtt. 

I stadgarna kan utan hinder av 2 och 
3 mom. bestämmas att val skall förrättas med 
iakttagande av proportionellt valsätt. I stad-
garna skall då bestämmas vid vilka val pro-
portionellt valsätt iakttas samt om bildande 
av väljargrupper, verkställighets- och 
granskningsorgan och om andra omständig-
heter i anslutning till förrättandet av val. 

I stadgarna kan bestämmas om andra förut-
sättningar för ett giltigt beslut. I stadgarna får 
dock bestämmas om iakttagande av lindriga-
re majoritetskrav än vad som föreskrivs i 
denna lag endast i fråga om val och ändring 
av en medlems röstetal i andelslag i vars 
stadgar bestäms om medlemmarnas olika sto-
ra röstetal. I fråga om ändring av röstetal kan 
i stadgarna dock inte bestämmas om lindriga-
re majoritetskrav än vad som bestäms i 21 § 
1 mom. 
 

21 § 

��%�
	�	�������!���	��������
������	�����(
�	���������������
���

Beslut om ändring av stadgarna fattas av 
andelsstämman. Beslutet är giltigt, om det 
har biträtts av medlemmar med minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna. 

Beslut om ändring av stadgarna skall utan 
dröjsmål anmälas för registrering och får inte 
verkställas förrän registrering skett. 

Ett beslut om stadgeändring tillämpas dock 
på den som antagits som medlem före regi-
streringen av beslutet och på andelar som gi-
vits före registreringen, när det har förflutit 
ett år från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken har registrerats ett beslut om 

1) uppskjutande av betalningsskyldighet 
som grundar sig på en andel, 

2) tidigareläggande av återbetalning av in-
sats på annat sätt än som i 10 kap. 4 § avsedd 
snabb återbetalning, 

3) ökad rätt till återbetalning av fondför-
höjning, anslutningsavgift eller extra avgift, 

4) nedsättning av insatsen i annat syfte än 
att täcka förlust, eller 

5) begränsning av medlemmarnas till-
skottsplikt. 
 
 
 
 

22 § 

��%�
	�	�������!�������
�����	��������
�����

En förutsättning för ett giltigt beslut om 
ändring av stadgarna är dock att beslutet bi-
träds av medlemmar med minst nio tiondelar 
av de vid stämman avgivna rösterna, om be-
slutet innebär 

1) begränsning av avgångsrätten för den 
som redan är medlem, eller 

2) begränsning av rätten att minska antalet 
redan utgivna andelar eller överföra redan 
utgivna andelar, eller  

3) uppskjutande av återbetalning av insats 
som gäller en redan utgiven andel. 

En förutsättning för ett giltigt beslut om 
ändring av stadgarna är dock att beslutet bi-
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träds av samtliga vid stämman företrädda 
medlemmar, om beslutet innebär att 

1) andelslagets huvudsakliga syfte ändras, 
2) olika stora röstetal införs för medlemmar 

i ett andelslag vars samtliga medlemmar har 
en röst, 

3) ändring av medlemmarnas olika stora 
röstetal ändras, 

4) rätten för den som redan är medlem eller 
en redan given andels rätt till överskott, åter-
betalning av insats eller andelslagets behåll-
ning begränsas på annat än i 1 mom. avsett 
sätt, 

5) betalningsskyldigheter för den som re-
dan är medlem ökas genom en bestämmelse 
som gäller extra avgifter, tillskottsplikt eller 
sådan anslutningsavgift som inte återbetalas, 
eller att 

6) avgångsrätten för den som redan är med-
lem eller rätten att minska redan givna ande-
lars antal begränsas i ett andelslag i vars 
stadgar bestäms om extra avgifter eller till-
skottsplikt. 
 
 
 
 

23 § 

'�������%�
	�	������

På andelsstämmans beslut som gäller 
minskning av antalet andelar eller nedsätt-
ning av det belopp som av insatserna betalts 
till andelslaget och bemyndigande för styrel-
sen tillämpas majoritetskravet i 21 § 1 mom. 
På beslutet och bemyndigandet tillämpas 
dock majoritetskraven i 22 §, om beslutet el-
ler bemyndigandet innebär en begränsning 
eller ändring av en medlems rätt på det sätt 
som avses i paragrafen. 

Det överlåtande andelslagets beslut vid an-
delsstämma om fusion är giltigt, om det un-
derstöds av medlemmar med minst två tred-
jedelar av de givna rösterna. Detsamma gäll-
er andelsstämmans beslut om delning av an-
delslaget, beslut om ombildning av andelsla-
get till aktiebolag, beslut att andelslaget skall 
träda i frivillig likvidation och beslut om av-
slutande av likvidation, samt beslut som gäll-
er ansökan om försättande i likvidation eller 
om avregistrering. 

24 § 

����
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En medlem i andelslaget skall underrättas 
om andelsstämmans beslut när det huvudsak-
liga innehållet i ett beslut som gäller en fråga 
som avses i 12 § eller utgivande av nya ande-
lar, tilläggsandelar eller placeringsandelar 
avviker från det som nämnts i kallelsen på 
det sättet att beslutet innebär 

1) att en medlems rättigheter eller skyldig-
heter i andelslaget ändras, 

2) att andelslagets huvudsakliga syfte änd-
ras, eller 

3) att föremålet för andelslagets verksam-
het ändras väsentligt eller att andelslagets 
verksamhet fortsätter en längre tid. 

Meddelandet skall utan dröjsmål tillställas 
de medlemmar som inte varit företrädda vid 
stämman. Meddelandet skall tillställas på 
samma sätt som kallelser till stämma utfär-
das. 
 

25 § 

8�	������������		������		�	
����	�� �	���
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Utan hinder av i stadgarna föreskriven be-
gränsning av avgångsrätten och i stadgarna 
föreskrivet uppskjutande av återbetalning av 
insats har en medlem rätt att avgå ur andels-
laget och få återbetalning på det sätt som be-
stäms i denna paragraf, om medlemmen inte 
har understött ett beslut som avses i 12 § :��(
	��� ���������		� ��� ��		� 	
��� �	�� �	���
��;. 
Det ovan sagda tillämpas dock inte på ett fu-
sionsbeslut av det övertagande andelslagets 
stämma eller på beslut som gäller försättande 
i likvidation eller avregistrering. 

Extra avgångsrätt och rätt till återbetalning 
föreligger, om en medlem avgår ur andelsla-
get eller medlemskapet upphör på annat sätt 
inom 30 dagar från andelsstämmans beslut 
eller medlemskapet har upphört tidigare un-
der den räkenskapsperiod inom vilken beslu-
tet fattas. 

Om beslutet gäller fusionering av andelsla-
get med ett annat andelslag, delning eller 
ändring av sammanslutningsform, har en 
medlem rätt att av det övertagande andelsla-
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get eller av det aktiebolag som registreras få 
hela det belopp som för medlemmens del har 
betalts av insatsen. Rätten till återbetalning 
uppkommer när andelsstämmans beslut har 
registrerats. Om beslutet gäller någon annan i 
1 mom. avsedd fråga, har medlemmen rätt att 
av andelslaget få återbetalning av insatsen så 
som bestäms i 10 kap. 1 och 2 § och, om så 
bestäms i denna lag, efter att andelslagets be-
slut har registrerats. 

Om stadgeändringen gäller höjning av en 
medlems betalningsskyldighet, befrias en 
medlem som avgått samtidigt från den skyl-
dighet som grundar sig på ändringen. 

I stadgarna kan bestämmas om begränsning 
och slopande av extra avgångsrätt och rätt till 
återbetalning. 
 

26 § 

5������������� ����	�

Om ett andelsstämmobeslut inte har till-
kommit i behörig ordning eller om det annars 
strider mot denna lag eller stadgarna, kan en 
andelslagsmedlem, andelslagets styrelse eller 
förvaltningsråd, en ledamot i styrelsen eller 
förvaltningsrådet eller verkställande direktö-
ren väcka talan mot andelslaget om ogiltig-
förklaring eller ändring av beslutet. 

Talan skall väckas inom tre månader från 
det beslutet fattades. Har en medlem haft 
godtagbar anledning till dröjsmål och skulle 
det vara uppenbart oskäligt mot medlemmen 
att beslutet blir gällande, får talan väckas 
inom ett år från det beslutet fattades. Om ta-
lan inte väcks inom föreskriven tid, anses be-
slutet giltigt.  

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas dock 
inte, om 

1) beslutet är sådant, att det enligt lag inte 
kan fattas ens med samtliga medlemmars 
samtycke, 

2) det för beslutet enligt stadgarna krävs 
samtycke av samtliga eller vissa medlemmar, 
och samtycke inte har erhållits, eller 

3) kallelse till stämman inte har utfärdats 
eller gällande bestämmelser om kallelse eller 
framläggande av möteshandlingar har över-
trätts väsentligen. 

En domstols avgörande, genom vilket an-
delsstämmans beslut har förklarats ogiltigt 

eller ändrats, är gällande även gentemot de 
medlemmar, som inte har biträtt talan. Dom-
stolen kan ändra andelsstämmans beslut en-
dast om det kan fastställas vilket innehåll be-
slutet borde ha haft. 
 

#������	
���

27 § 

?���
�	���

I stadgarna kan föreskrivas att ett av med-
lemmarna valt fullmäktige i andelsstämmans 
ställe skall utöva medlemmarnas beslutande-
rätt i alla eller i vissa angelägenheter. 

I stadgarna skall i så fall bestämmas om 
hur fullmäktige tillsätts, om dess uppgifter, 
om fullmäktigeledamöternas antal och man-
dattid samt om komplettering av fullmäktige 
när en ledamots uppdrag upphör under man-
dattiden. Mandattiden skall upphöra senast 
under den sjätte räkenskapsperioden efter va-
let, antingen när fullmäktigeledamöterna 
väljs eller räkenskapsperioden löper ut. 

I stadgarna kan bestämmas om en andels-
lagsmedlems rättigheter vid fullmäktige-
sammanträdena. I stadgarna kan dock inte 
bestämmas om andelslagsmedlemmarnas 
rösträtt vid fullmäktigesammanträdena. 
 
 

28 § 

6���

Fullmäktige skall alltid väljas med iaktta-
gande av proportionellt valsätt. 

I stadgarna kan bestämmas att fullmäktige-
ledamöterna väljs från valkretsar som be-
stäms enligt olika medlemsgrupper eller oli-
ka områden. I stadgarna skall då bestämmas 
också om de grunder enligt vilka medlem-
marna fördelas på olika valkretsar. 

I stadgarna kan bestämmas att den propor-
tionella andel som fullmäktigeledamöterna 
från varje valkrets har av fullmäktige be-
stäms  

1) på grundval av antalet medlemmar i an-
delslaget, 

2) på grundval av medlemsandelarnas antal 
eller det belopp som har betalts av dem, 
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3) enligt användninges av de tjänster som 
andelslaget tillhandahåller eller ordnar på 
annat sätt, eller 

4) enligt någon annan i stadgarna angiven 
grund. 

Om fullmäktigeledamöterna skall väljas 
med fördelning på valkretsar, kan det i stad-
garna bestämmas att elektorer förrättar valet 
av fullmäktigeledamöterna från sin valkrets. 
Elektorerna utses inom valkretsarna av an-
delslagets medlemmar genom proportionella 
val och på det sätt som anges i denna para-
graf beträffande val av fullmäktigeledamöter. 
Elektorernas mandattid, som får vara högst 
lika lång som tiden för fullmäktiges uppdrag, 
skall bestämmas i stadgarna. 

I stadgarna kan bestämmas att en röstning 
genom vilken medlemmarna väljer fullmäk-
tige eller elektorer sker med anlitande av 
posten eller utnyttjande av datakommunika-
tion eller något annat tekniskt hjälpmedel. 
Angående röstningsförfarandet skall härvid i 
stadgarna tas in bestämmelser som tryggar 
medlemmarnas rösträtt och rätt att ställa upp 
kandidater. 

 
29 § 

9�		����������������		
����

Val av fullmäktigeledamöter skall förrättas 
medan deras mandattid pågår, om andels-
lagsmedlemmar som företräder minst hälften 
eller en i stadgarna angiven mindre del av 
medlemmarnas sammanräknade röstetal yr-
kar det skriftligen. 

Ledamöterna skall väljas inom fyra måna-
der från det yrkandet framställdes. De nya 
ledamöternas mandattid börjar dagen efter 
den då valresultatet konstaterats. I stadgarna 
kan dock bestämmas att de nya ledamöternas 
mandattid börjar senast två veckor efter va-
let. 

30 § 

#!�����������		��!���		������

Om valet av fullmäktigeledamöter för-
summas tillämpas det som bestäms i 10 § 
2 mom., och en där avsedd ansökan kan utan 
hinder av 27 § göras också av en medlem i 
andelslaget. 

 
31 § 

#������	
��������	����	�

Angående fullmäktigesammanträdena gäll-
er i tillämpliga delar denna lags bestämmel-
ser om andelsstämma, om inte något annat 
bestäms i denna paragraf. En fullmäktigele-
damot har vid sammanträdet alltid en röst 
och kan inte utöva sin rätt genom ombud. En 
fullmäktigeledamot får anlita biträde endast 
om så bestäms i stadgarna eller fullmäktige-
sammanträdet så beslutar. 

Extra fullmäktigesammanträde skall hållas, 
om minst en fjärdedel av fullmäktigeledamö-
terna yrkar det. Extra fullmäktigesammanträ-
de skall också hållas om en i stadgarna be-
stämd mindre del av fullmäktigeledamöterna 
yrkar det. 

Fullmäktigesammanträdet får inte besluta 
om en fråga som avses i 12 § förrän det har 
förflutit en månad från det att andelslagsmed-
lemmarna har fått ett meddelande om be-
slutsförslagets huvudsakliga innehåll och om 
tidpunkten för fullmäktigesammanträdet på 
samma sätt som kallelse till en andelsstämma 
som behandlar en sådan fråga skall utfärdas. 
Om beslutet i en fråga som avses i 24 § avvi-
ker från det som meddelats andelslagets med-
lemmar och fullmäktigeledamöterna skall de 
underrättas om avvikelsen på det sätt som 
anges i nämnda paragraf. 
 
 

32 § 

5���������� ����	����������	�����������

Ett beslut av fullmäktigesammanträdet kan 
klandras av en andelslagsmedlem, en full-
mäktigeledamot, styrelsen, förvaltningsrådet, 
en ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller av verkställande direktören så som be-
stäms i 26 §. 

På en fullmäktigeledamots skadeståndsan-
svar tillämpas det som i denna lag bestäms 
om andelslagsmedlemmarnas skadeståndsan-
svar. 

Utan hinder av bestämmelserna i 27 § har 
också andelslagsmedlemmarna rätt att yrka 
sådan särskild granskning som avses i 7 kap. 
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7 § och rätt att föra i 20 kap. 5 § avsedd talan 
för andelslagets räkning, om fullmäktige-
sammanträdet har fattat ett beslut som avses i 
sistnämnda paragraf. Andelslagsmedlemmar 
som yrkar granskning eller väcker talan skall 
ha minst en fjärdedel eller en i stadgarna fö-
reskriven mindre del av andelslagets totala 
röstetal. För att särskild granskning skall 
kunna yrkas eller för att talan skall kunna 
väckas krävs det inte att andelslagets med-
lemmar eller fullmäktigeledamöterna har 
motsatt sig fullmäktiges beslut på det sätt 
som avses i 7 kap. 7 § eller 20 kap. 5 §. 
 
 

5 kap. 

(������������������

$	����������������	���������
���	!����

1 § 

6�������	�����������!	��������������	���

Varje andelslag skall ha en styrelse. 
Till styrelsen hör minst en och högst sju le-

damöter, om inte något annat bestäms i stad-
garna. Om styrelsen har färre än tre ledamö-
ter, skall det i styrelsen dessutom finnas en 
suppleant. 

Andelsstämman väljer styrelseledamöterna. 
I stadgarna kan bestämmas att förvaltnings-
rådet väljer styrelseledamöterna. 

I stadgarna kan också bestämmas att mind-
re än hälften av styrelseledamöterna tillsätts 
på något annat sätt. Om tillsättandet av en 
styrelseledamot inte i ett sådant fall meddelas 
andelslaget inom en månad, kan andels-
stämman eller förvaltningsrådet välja en 
ställföreträdare för ledamoten så som be-
stäms i 3 mom., förutsatt att något annat inte 
bestäms i stadgarna. Tidsfristen räknas från 
det att den som har rätt att tillsätta en styrel-
seledamot har skäl att anta att en sådan sty-
relseledamots uppdrag är ledigt eller att sty-
relseledamoten har förlorat sin i 5 § avsedda 
behörighet för uppdraget och någon supple-
ant inte finns. 

Den som väljs till styrelseledamot skall ge 
sitt daterade och undertecknade samtycke till 
uppdraget. 

Det som i denna lag bestäms om styrelse-
ledamöter gäller också suppleanter. 

 
2 § 

$	�����������!	�����������		
��

Styrelseledamöternas mandattid fortsätter 
tills vidare, om inte i stadgarna bestäms om 
en tidsbunden mandattid. Mandattiden upp-
hör när den andelsstämma som beslutat om 
val av en ny ledamot avslutas, om inte något 
annat bestäms i stadgarna eller något annat 
beslutas vid val av ny ledamot. 
 

3 § 

8���	�����������	�����������������������

En styrelseledamot kan avgå innan mandat-
tiden utgår. Anmälan om avgång skall göras 
till styrelsen och, om den avgående ledamo-
ten inte har valts av andelsstämman, även till 
den som har tillsatt ledamoten. Avgångsan-
mälan skall dateras och undertecknas. En sty-
relseledamot kan skiljas från sitt uppdrag av 
den som har valt ledamoten. 

Om en styrelseledamots uppdrag upphör 
under mandattiden eller om en styrelseleda-
mot förlorar sin i 5 § angivna behörighet för 
uppdraget och det inte finns någon suppleant, 
skall styrelsens övriga ledamöter se till att en 
ny ledamot väljs för den återstående mandat-
tiden. Om valet ankommer på andelsstäm-
man och styrelsen är beslutför med sina åter-
stående ledamöter och suppleanter, kan valet 
uppskjutas till nästa andelsstämma vid vilken 
styrelseledamöter även annars skall väljas. 

Om en styrelseledamot vid sin avgång har 
skäl att anta att andelslaget inte längre har 
några andra styrelseledamöter, skall ledamo-
ten sammankalla andelsstämman enligt 
4 kap. 10 § 2 mom. för att välja en ny styrel-
se. 
 

4 § 

6�����������	���������
���	!������	����!��(
	��������!�������	���������
���	!����

Andelslaget kan ha en verkställande direk-
tör, om så bestäms i stadgarna eller styrelsen 
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så beslutar.  
Verkställande direktören utses av styrelsen 

eller, om så bestäms i stadgarna, av förvalt-
ningsrådet eller andelsstämman. Verkställan-
de direktören skall ge sitt daterade och un-
dertecknade samtycke till uppdraget. 

Det som i denna lag bestäms om verkstäl-
lande direktör gäller också verkställande di-
rektörens ställföreträdare. 
 
 

5 § 

)��!�
���	��
������!���	�����������!	�����
��������	���������
���	!����

Minst hälften av styrelseledamöterna och 
verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte handels- och industriministeri-
et beviljar andelslaget undantag. 

Den som är omyndig eller försatt i konkurs 
får inte vara styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktör. 
 
 

6 § 

$	�����������������	���������
���	!��������(
����������
�	���

Styrelsen och verkställande direktören skall 
främja andelslagets intressen omsorgsfullt 
och sköta dess ärenden i enlighet med denna 
lag och stadgarna. 

Styrelsen svarar för andelslagets förvalt-
ning och för att verksamheten ordnas på än-
damålsenligt sätt. Om andelslaget har en 
verkställande direktör, sköter direktören an-
delslagets dagliga förvaltning i enlighet med 
styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åt-
gärder som med beaktande av verksamhetens 
omfattning och art är ovanliga eller vittsyf-
tande får verkställande direktören vidta en-
dast om styrelsen har bemyndigat direktören 
till detta eller styrelsens beslut inte kan in-
väntas utan att andelslagets verksamhet 
åsamkas väsentlig olägenhet. I sistnämnda 
fall skall styrelsen så snart som möjligt un-
derrättas om åtgärden. 

Styrelsen skall se till att tillsynen över bok-
föringen och medelsförvaltningen är ordnad 

på ändamålsenligt sätt. Verkställande direk-
tören skall se till att andelslagets bokföring är 
lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på 
betryggande sätt. 
 
 

7 § 

5������!����������

Om ett andelslag har blivit modersamman-
slutning, skall styrelsen utan dröjsmål under-
rätta dottersammanslutningens styrelse eller 
motsvarande organ om detta. Dottersamman-
slutningens styrelse eller motsvarande organ 
skall lämna moderandelslagets styrelse de 
uppgifter som behövs för bedömningen av 
koncernens ställning och beräkningen av re-
sultatet av dess verksamhet.  
 
 
 
 

8 § 

$	������������!����������	������������(
���	�����

I en styrelse som består av flera ledamöter 
skall en vara ordförande. Ordföranden väljs 
av styrelsen, om inte något annat bestäms i 
stadgarna eller har beslutats när styrelsen 
valdes. Vid lika röstetal inom styrelsen väljs 
ordföranden genom lottning. 

Ordföranden skall se till att styrelsen sam-
manträder när det behövs. Ordföranden skall 
sammankalla styrelsen, om en styrelseleda-
mot eller verkställande direktören kräver det. 
Verkställande direktören har, även om han 
eller hon inte är styrelseledamot, rätt att när-
vara och yttra sig vid styrelsens sammanträ-
den, om inte styrelsen för ett visst fall beslu-
tar något annat. 

Vid styrelsens sammanträde skall föras 
protokoll,  som undertecknas av sammanträ-
dets ordförande samt, om styrelsen består av 
flera ledamöter, av minst en av styrelsen där-
till utsedd ledamot. En styrelseledamot och 
verkställande direktören har rätt att få sin av-
vikande mening antecknad i protokollet. Pro-
tokollen skall förses med löpande nummer 
och förvaras på betryggande sätt.  
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9 § 

$	������������	����	�� ����	�

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av 
dess ledamöter är närvarande, om det inte i 
stadgarna krävs ett större antal. Beslut får 
dock inte fattas, om inte samtliga styrelsele-
damöter i mån av möjlighet har beretts tillfäl-
le att delta i ärendets behandling. Om en sty-
relseledamot har förhinder, skall den supple-
ant som skall träda i ledamotens ställe bere-
das tillfälle att delta i behandlingen.  

Som styrelsens beslut gäller, om det inte 
enligt stadgarna fordras kvalificerad majori-
tet, den mening som mer än hälften av de 
närvarande har biträtt eller, vid lika röstetal, 
den mening som ordföranden biträder.  
 
 
 

10 § 

=����
�� ����	���		����	�

En styrelseledamot eller verkställande di-
rektören får inte delta i behandlingen av en 
fråga som gäller avtal mellan honom eller 
henne samt andelslaget. Ledamoten eller di-
rektören får inte heller delta i behandlingen 
av en fråga om avtal mellan andelslaget och 
tredje man, om han eller hon i frågan har att 
vänta väsentlig fördel som kan strida mot an-
delslagets fördel. Det som här sägs om avtal 
tillämpas på motsvarande sätt på rättegång 
och annan talan samt på en gåva som andels-
laget ger. 
 
 
 
 

11 § 

=���
���	���
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������������	���
���	��!�(
 ���

Styrelsen eller verkställande direktören får 
inte företa en rättshandling eller vidta någon 
annan åtgärd som är ägnad att bereda en 
medlem eller någon annan person otillbörlig 
fördel på andelslagets eller en annan med-
lems bekostnad. 

En ställföreträdare för andelslaget får inte 
iaktta ett av andelsstämman eller något annat 
andelslagsorgan fattat beslut som är ogiltigt 
på grund av att det strider mot denna lag eller 
stadgarna. 
 

#!����	�
�������	����������������

12 § 

6�������!����	�
�������

I ett andelslags stadgar kan bestämmas att 
andelslaget skall ha ett förvaltningsråd. 

Förvaltningsrådet skall bestå av minst tre 
ledamöter. Verkställande direktören och sty-
relseledamöterna får inte vara ledamöter i 
förvaltningsrådet. I stadgarna skall nämnas 
antalet eller minimi- och maximiantalet le-
damöter och eventuella suppleanter samt de-
ras mandattid. 

Förvaltningsrådet väljs av andelsstämman.  
Det som i 1 § 4—6 mom. samt i 2, 3 och 

5 § bestäms om styrelsens ledamöter och 
suppleanter gäller också förvaltningsrådets 
ledamöter och suppleanter. 
 

13 § 

#!����	�
�������	������
�	�������!����	(
�
�������	��������	�����

Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av 
andelslaget och till den ordinarie andels-
stämman ge ett yttrande med anledning av 
bokslutet. Styrelsen och verkställande direk-
tören skall ge förvaltningsrådet och dess le-
damöter de upplysningar som dessa anser 
vara nödvändiga för uppdraget. En ledamot 
av förvaltningsrådet skall begära upplysning-
arna vid förvaltningsrådets sammanträde. 
Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvis-
ningar i frågor som är av stor betydelse eller 
principiellt viktiga. 

I stadgarna kan bestämmas att 
1) förvaltningsrådet väljer styrelsen och be-

stämmer styrelseledamöternas arvoden, 
2) förvaltningsrådet väljer verkställande di-

rektören och de övriga i andelslagets högsta 
ledning samt beslutar om deras löneförmå-
ner, 
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3) förvaltningsrådet beslutar i ärenden som 
avser betydande inskränkning eller utvidg-
ning av verksamheten eller väsentlig ändring 
av andelslagets organisation, samt att  

4) förvaltningsrådet också har andra sådana 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på 
styrelsen. 

På förvaltningsrådet kan dock inte genom 
en bestämmelse i stadgarna överföras i 6 § 
avsedda uppgifter som gäller den dagliga 
förvaltningen, bokföringen eller medelsför-
valtningen. I stadgarna kan inte heller be-
gränsas styrelsens, dess ledamöters eller 
verkställande direktörens rätt att företräda 
andelslaget. Styrelsen är inte behörig i ären-
den som överförts till förvaltningsrådet, om 
inte något annat bestäms i stadgarna. 

I fråga om förvaltningsrådet och dess le-
damöter gäller i tillämpliga delar det som i 
8—11 § bestäms om styrelsen och dess le-
damöter. 
 

14 § 

'����������

I stadgarna kan också bestämmas om andra 
organ i andelslaget. Dessa kan inte ges såda-
na uppgifter som enligt denna lag ankommer 
på andelsstämman, fullmäktigesammanträ-
det, elektorerna, styrelsen, verkställande di-
rektören eller förvaltningsrådet. 

 
#!��	���������������������	�

15 § 
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Styrelsen företräder andelslaget och teck-
nar dess firma. 

I stadgarna kan bestämmas att en styrelse-
ledamot eller verkställande direktören har 
rätt att teckna firman eller att styrelsen eller 
förvaltningsrådet kan ge en medlem, verk-
ställande direktören eller någon annan person 
sådan rätt. Det som i 5, 10 och 11 § bestäms 
om verkställande direktör gäller i fråga om 
en firmatecknare som inte är styrelseledamot 
eller verkställande direktör. 

Rätten att teckna firma kan begränsas så att 

två eller flera personer endast tillsammans 
har rätt att teckna firman. Någon annan be-
gränsning får inte antecknas i handelsregist-
ret. 

Styrelsen kan när som helst återkalla be-
myndigande att teckna firman.  

Om prokura bestäms i prokuralagen 
(130/1979). 

 
16 § 

6����	���������
���	!�������������	�	
����		�

Verkställande direktören har rätt att före-
träda andelslaget i ärenden som enligt 6 § 
ankommer på direktören. 
 

17 § 

3���	���������������!��	�������� ��!�
���	�
������ �������	�

En rättshandling som på andelslagets väg-
nar har företagits av en sådan företrädare för 
andelslaget som avses i 15 eller 16 § är inte 
bindande för andelslaget, om 

1) företrädaren har handlat i strid med en i 
denna lag angiven begränsning av sin behö-
righet,  

2) företrädaren har handlat i strid med en 
sådan begränsning som grundar sig på 15 § 
3 mom., eller  

3) företrädaren har överskridit sin befogen-
het och motparten insåg eller borde ha insett 
att befogenheten överskreds. 

I sådana fall som avses i 1 mom. 3 punkten 
kan som tillräckligt bevis för att motparten 
insåg eller borde ha insett att befogenheten 
överskreds inte anses enbart det att befogen-
hetsbegränsningarna har registrerats och 
kungjorts. 
 

6 kap. 

;����5�����������
������5��

1 § 

$����
���	��		������		�� ����	����	
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�
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Bokslutet skall upprättas enligt bokförings-
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lagen och bestämmelserna i denna lag. 
Bokföringsnämnden kan på det sätt som 

bestäms i bokföringslagen ge anvisningar 
och utlåtanden om tillämpningen av bestäm-
melserna i detta kapitel. 

Bokslutet skall tillställas revisorerna senast 
en månad före den ordinarie andelsstämma 
vid vilken resultaträkningen och balansräk-
ningen skall läggas fram för fastställelse. 
 
 
 
 
 

2 § 

"�����
������������������	�����	����
	���

Andelslagets eget kapital indelas i 
1) andelskapital, 
2) tilläggsandelskapital, 
3) placeringsandelskapital, 
4) överkursfond, 
5) uppskrivningsfond, 
6) reservfond, 
7) överskott eller förlust samt 
8) kapitallån. 
Räkenskapsperiodens överskott uppges 

särskilt som tillägg till överskott eller avdrag 
från förlust från tidigare räkenskapsperioder. 
Räkenskapsperiodens förlust uppges på mot-
svarande sätt som avdrag från överskott eller 
som tillägg till förlust från tidigare räken-
skapsperioder. 

Under eget kapital i andelslagets balans-
räkning kan sådana anslutningsavgifter och 
andra poster tas upp i fråga om vilka villko-
ren för betalning, återbetalning och nedsätt-
ning av posterna, betalning av gottgörelse på 
posterna och ställande av säkerhet för poster-
na motsvarar denna lags bestämmelser om 
den post som nämns i 1 mom. 1—4, 6 eller 
7 punkten. Bestämmelser om en sådan post 
skall tas in i stadgarna, om villkoren för pos-
ten motsvarar den post som nämns i 1 mom. 
1—4 eller 6 punkten. En sådan post skall tas 
upp i balansräkningen under eget kapital på 
det sätt som motsvarar dess villkor. 

På återbetalning och nedsättning av en post 
som avses i 3 mom. samt på den gottgörelse 
som betalas på posten och den säkerhet som 
ställs för posten tillämpas det som i 8 kap. 

8 § bestäms om olaglig utdelning av medel. 
 
 
 
 

3 § 

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

I balansräkningen eller i dess bilaga skall 
särskilt tas upp  

1) de sammanlagda beloppen av lån till 
dem som hör till andelslagets ledning och till 
andra personer som avses i 4 § 1 mom. 
3 punkten samt till fysiska personer, sam-
manslutningar och stiftelser som står i sådant 
förhållande till dessa som anges i 4 eller 
5 punkten i nämnda moment samt väsentlig 
information om lånevillkor och återbetalning, 

2) de sammanlagda beloppen av lån till 
dem som står under andelslagets bestäm-
mande inflytande och till andra i 4 § 1 mom. 
1 punkten nämnda samt väsentlig informa-
tion om lånevillkor och återbetalning, 

3) det sammanlagda beloppet av penning-
lån till medlemmar som äger minst en pro-
cent av insatserna i andelslaget och till andra 
i 4 § 1 mom. 2 punkten avsedda samt till fy-
siska personer, sammanslutningar eller stif-
telser som står i sådant förhållande till dessa 
som avses i 4 och 5 punkten i nämnda mo-
ment, om det sammanlagda beloppet är större 
än 20 000 euro eller fem procent av andelsla-
gets eget kapital enligt balansräkningen eller 
koncernbalansräkningen, 

4) det sammanlagda beloppet av penning-
lån till andelslagets andra medlemmar, om 
det är större än 20 000 euro eller fem procent 
av andelslagets eget kapital enligt balansräk-
ningen eller koncernbalansräkningen, 

5) på samma sätt indelade ansvar och an-
svarsförbindelser till förmån för den som av-
ses i 1—4 punkten,  

6) ansvar och ansvarsförbindelser till för-
mån för en sammanslutning som hör till 
samma koncern som andelslaget. 

Det som bestäms i 1 mom. 2 och 3 punkten 
tillämpas inte till den del motsvarande upp-
gifter ingår i sådana i bokföringsförordning-
en (1339/1997) avsedda fordringar hos före-
tag och ägarintresseföretag som hör till sam-
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ma koncern. 
 
 
 

4 § 

9�����	�����	��

Till ett andelslags närmaste krets hör  
1) den som har bestämmande inflytande i 

andelslaget eller som står under bestämman-
de inflytande av någon med bestämmande in-
flytande i andelslaget eller som hör till sam-
ma koncern som andelslaget, 

2) den som på grundval av medlemskap in-
nehar minst en procent av andelarna eller 
röstetalet i andelslaget eller som på grundval 
av medlemskap, ägande, optionsrätt eller ett 
konvertibelt skuldebrev har eller kan ha mot-
svarande innehav eller rösträtt i en samman-
slutning som hör till andelslagets koncern el-
ler i en sammanslutning eller stiftelse som 
utövar bestämmande inflytande i andelslaget, 

3) andelslagets verkställande direktör, sty-
relseledamöter, förvaltningsrådsledamöter 
och revisorer samt den som har motsvarande 
ställning i en sådan sammanslutning eller en 
sådan stiftelse som avses i 1 punkten,  

4) en i 1—3 punkten nämnd persons make, 
syskon och halvsyskon samt släktingar i rakt 
upp- eller nedstigande led till en i 1—3 punk-
ten nämnd person eller till dennes make och 
maken till en här nämnd person, varvid med 
make jämställs den med vilken personen i 
fråga lever i ett äktenskapsliknande förhål-
lande,  

5) en sammanslutning eller en stiftelse där 
den som avses i 2—4 punkten ensam eller 
tillsammans med någon annan har bestäm-
mande inflytande. 

Vid beräkning av innehav och rösträtt som 
avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 1 kap. 
5 § 2 och 3 mom. bokföringslagen och hän-
förs till den andel som en delägare eller med-
lem i sammanslutningen har också en sådan 
fysisk persons innehav och rösträtt som står i 
ett sådant förhållande till delägaren eller 
medlemmen som avses i 1 mom. 4 punkten 
samt en sådan sammanslutnings och stiftelses 
innehav och rösträtt som står i ett sådant för-
hållande till delägaren eller medlemmen som 
avses i 5 punkten. 

5 § 

$���
�
��	
��������	����
	���

I balansräkningen eller dess bilaga skall 
lämnas följande uppgifter: 

1) andelslagets andelskapital, tilläggsan-
delskapital, placeringsandelskapital och i 2 § 
3 mom. avsett kapital uppdelat i olika slag av 
andelar, 

2) i fråga om kapitallån de huvudsakliga 
lånevillkoren samt den på lånet upplupna 
icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen 
av annat slag,  

3) tidpunkten och villkoren för utgivande 
av tilläggsandelar och placeringsandelar som 
baserar sig på optionsrätter och konvertibla 
skuldebrev som andelslaget emitterat samt, i 
fråga om tilläggsandelar och placeringsande-
lar som kan tecknas på grundval av options-
rätter och konvertibla skuldebrev, antalet an-
delar och det sammanlagda beloppet av in-
satserna enligt olika slag av andelar, 

4) i fråga om de skilda slagen av andelar 
antal, sammanlagt belopp av insatserna och 
anskaffningsutgift när det gäller andelslagets 
egna placeringsandelar i dess besittning samt 
moderandelslagets andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar, 

5) de belopp av insatserna eller tilläggsin-
satserna som på basis av detta eller ett tidiga-
re bokslut skall återbetalas på grund av att 
medlemskapet upphör, på grund av att insat-
serna och tilläggsinsatserna nedsättas och på 
grund av att antalet andelar och tilläggsande-
lar minskas samt återbetalningstidpunkterna 
enligt de olika slagen av andelar. 
 
 
 

6 § 

'���	���������������
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������!��
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I balansräkningen eller dess bilaga skall 
lämnas de uppgifter som är väsentliga med 
tanke på bedömningen av en betalning ge-
nom apport av en till räkenskapsperioden hö-
rande andel, tilläggsandel och placeringsan-
del och bedömningen av andra i 9 kap. 7 § 
avsedda särskilda villkor, såsom 
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1) i 2 kap. 2 § 2 mom. 2 punkten nämnda 
uppgifter om den som de särskilda villkoren 
gäller, 

2) utredning om den egendom som tillförs 
andelslaget, 

3) det värde som i balansräkningen upptas 
för den egendom som tillförs andelslaget, 

4) en redogörelse för de värderingsmetoder 
som har använts vid värderingen av egendo-
men och för de resultat som dessa metoder 
ger,  

5) en utredning om antalet andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som 
ges för egendomen och om annat vederlag. 

Om det upprättas ett skriftligt avtal eller 
ges en skriftlig förbindelse om en omstän-
dighet som avses i ett särskilt villkor av det 
slag som nämns i 1 mom., skall till bokslutet 
fogas denna handling eller en kopia därav el-
ler hänvisning till den samt uppgift om var 
avtalet hålls framlagt. Om en rörelse sätts in i 
andelslaget mot andelar eller annars förvär-
vas till andelslaget, skall till bokslutet också 
fogas rörelsens bokslutshandlingar för de två 
senast avslutade räkenskapsperioderna samt 
de delårsrapporter som uppgjorts efter det 
senaste bokslutet. I andelslagets bokslut skall 
dessutom redogöras för rörelsens resultat och 
ekonomiska ställning under tiden efter det 
senaste bokslutet eller den senaste delårsrap-
porten. Finns inte bokslutshandlingar, skall i 
andelslagets bokslut redogöras för rörelsens 
resultat och ekonomiska ställning under de 
två senaste räkenskapsperioderna. 
 
 

7 § 

6��������	� ���		�����

Utöver det som bestäms i bokföringslagen 
skall verksamhetsberättelsen innehålla 

1) ett förslag till åtgärder beträffande över-
skott eller förlust, 

2) en finansieringsanalys, om minst två av 
de gränser som avses i 3 kap. 9 § 2 mom. 
bokföringslagen har överskridits under såväl 
den avslutade räkenskapsperioden som den 
omedelbart föregående räkenskapsperioden, 

3) uppgift om utländska filialer, 
4) om andelslaget har blivit modersam-

manslutning, uppgift om detta, 

5) uppgift om det sammanlagda antalet 
medlemmar och andelar vid ingången och 
utgången av räkenskapsperioden, om det i 
stadgarna bestäms om medlemmarnas till-
skottsplikt,  

6) en redogörelse, om andelslaget vid fu-
sion har varit övertagande andelslag eller an-
delslaget har delats. 

I finansieringsanalysen skall redogöras för 
anskaffningen och användningen av medel 
under räkenskapsperioden. 
 

8 § 

5����� ����	�

Beträffande upprättande av koncernbokslut 
skall utöver bokföringslagen i tillämpliga de-
lar iakttas bestämmelserna i 2—7 §. 

Ett koncernbokslut skall alltid upprättas, 
om ett moderandelslag återbetalar insatser, 
tilläggsinsatser eller placeringsinsatser, an-
nars delar ut medel till medlemmarna eller 
till andra ägare av en andel, tilläggsandel el-
ler placeringsandel eller i fråga om kapitallån 
återbetalar kapital eller betalar ränta på det 
eller annan gottgörelse. 

Utöver det som bestäms i bokföringslagen 
skall i moderandelslagets verksamhetsberät-
telse följande uppgifter ges: 

1) i fråga om koncernen en finansierings-
analys som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten, om 
moderandelslaget enligt bokföringslagen är 
skyldigt att upprätta koncernbokslut, 

2) det belopp av koncernens överskott och 
av de i 2 § 3 mom. avsedda poster motsva-
rande överskottet som enligt stadgarna eller 
bolagsordningen för en sammanslutning som 
hör till koncernen skall överföras till reserv-
fonden eller till motsvarande eget kapital. 
 

9 § 

7��
�	���
������ ����	�	�

Ett andelslag skall inom två månader efter 
det att bokslutet fastställts anmäla resultat-
räkningen och balansräkningen för registre-
ring. Till anmälan skall fogas en kopia av re-
visionsberättelsen samt ett skriftligt intyg av 
en styrelseledamot eller verkställande direk-
tören om datum för fastställande av bokslutet 
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och om andelsstämmans beslut. Moderan-
delslaget skall för registrering anmäla också 
koncernbokslutet och koncernrevisionsberät-
telsen. 

Försummas en skyldighet som avses i 
1 mom. kan registermyndigheten vid vite 
ålägga verkställande direktören eller en sty-
relseledamot att inom utsatt tid fullgöra skyl-
digheten. 

I ett beslut med vilket registermyndigheten 
har förelagt vite får ändring inte sökas genom 
besvär. 
 

7 kap. 

��������8���������
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1 § 

>
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���������
�
��������

I fråga om revision av ett andelslag iakttas 
bestämmelserna i detta kapitel och i revi-
sionslagen (936/1994). 

I denna lag avses med godkänd revisor en 
person och en sammanslutning som avses i 
2 § 2 punkten revisionslagen. 
 

2 § 

6���������
���������
�����������	�

Ett andelslag skall ha en revisor. I stadgar-
na kan bestämmas om flera revisorer. An-
delsstämman väljer revisorerna. Om andels-
laget enligt stadgarna har flera revisorer, kan 
i stadgarna bestämmas att någon eller några 
av dem, dock inte alla, tillsätts i annan ord-
ning. 

Andelsstämman kan dessutom välja en el-
ler flera revisorsuppleanter. Bestämmelser 
om skyldighet att välja revisorssuppleanter 
finns i revisionslagen. Det som i denna lag 
och i revisionslagen bestäms om revisorer 
gäller också revisorssuppleanter. 

Revisorerna och revisorssuppleanterna 
skall innan de blir valda ge sitt daterade och 
undertecknade samtycke till uppdraget. 
 

3 § 

$����
���	��		����%������������
���

Bestämmelser om skyldighet att välja en 
godkänd revisor finns i revisionslagen. Även 
i andra än i 11 eller 12 § revisionslagen av-
sedda andelslag skall till revisor väljas en 
godkänd revisor, om medlemmarna kräver 
det. De medlemmar som framställer kravet 
skall företräda minst en fjärdedel eller en i 
stadgarna föreskriven mindre del av med-
lemmarnas totala röstetal. Kravet skall fram-
ställas vid den stämma vid vilken revisorn 
skall väljas. Om andelsstämman dock inte 
väljer en godkänd revisor, skall länsstyrelsen 
förordna en godkänd revisor i den ordning 
som anges i 27 § 1 och 3 mom. revisionsla-
gen, om en medlem inom en månad från 
stämman anhåller om att en revisor skall för-
ordnas. 
 

4 § 

7��
����������		
��

Revisorns mandattid fortsätter tills vidare, 
om inte i stadgarna bestäms om en tidsbun-
den mandattid. Mandattiden upphör vid ut-
gången av den andelsstämma som beslutar 
om val av en ny revisor, om inte något annat 
bestäms i stadgarna eller annat besluts vid 
valet av ny revisor. 
 
 

5 § 

8�	������
���

En medlem kan kräva tillsättande av en re-
visor med uppgift att delta i revisionen med 
de övriga revisorerna. Förslag om detta skall 
göras på den andelsstämma där revisorerna 
skall väljas eller där ärendet enligt kallelsen 
till stämman skall behandlas. Har förslaget 
vid stämman biträtts av medlemmar med 
minst en fjärdedel eller en i stadgarna före-
skriven mindre del av medlemmarnas totala 
röstetal, kan en medlem inom en månad efter 
stämman hos länsstyrelsen anhålla om tillsät-
tande av en godkänd revisor. Länsstyrelsen 
skall efter att ha hört andelslagets styrelse 



 ��������		��
��  
� �
    

 

207

förordna en revisor för tiden till utgången av 
den ordinarie andelsstämman under följande 
räkenskapsperiod. 
 
��������������������
�����		���������
���

�������
���

6 § 

��������������������
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I ett andelslag med högst tio medlemmar 
har en medlem rätt att ta del av andelslagets 
bokföring och andra till andelslagets verk-
samhet anslutna handlingar i den omfattning 
som behövs för bedömning av de omständig-
heter som avses i 4 kap. 18 § 1 mom. 

Styrelsen kan förvägra denna rätt till den 
del den anser att andelslaget åsamkas väsent-
ligt men av att en medlem tar del av hand-
lingarna. På styrelsens skyldighet att ge upp-
lysningar till revisorerna tillämpas bestäm-
melserna i 4 kap. 18 § 3 mom. Tiden för 
lämnande av upplysningen och revisorernas 
yttrande räknas dock från det att begäran 
framställdes. 

Medlemmarna har rätt att anlita biträde 
samt att mot ersättande av andelslagets kost-
nader få kopior av bokföringen och andra 
handlingar. Styrelsen kan förbjuda anlitande 
av andra än godkända revisorer som biträde. 

En medlem eller ett biträde får inte röja el-
ler utnyttja information som erhållits  på det 
sätt som avses i denna paragraf, om andelsla-
get kan åsamkas väsentlig olägenhet av att 
informationen utnyttjas eller röjs. 

 
7 §  

$����
����������
���

En medlem kan kräva särskild granskning 
av andelslagets förvaltning och bokföring för 
en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder el-
ler omständigheter. Förslag om detta skall 
göras vid den ordinarie andelsstämman eller 
vid den andelsstämma där ärendet enligt kal-
lelsen till stämman skall behandlas. Om för-
slaget biträds av medlemmar med minst en 
fjärdedel eller en i stadgarna föreskriven 
mindre del av medlemmarnas totala röstetal, 

kan en medlem inom en månad efter stäm-
man hos länsstyrelsen anhålla om att en 
granskare skall förordnas. 

Länsstyrelsen skall innan en granskare för-
ordnas höra andelslagets styrelse och, om 
granskningen enligt ansökan gäller en viss 
persons åtgärder, denna person. Ansökan 
skall bifallas, om det anses finnas vägande 
skäl för förrättande av granskning. Länssty-
relsen kan förordna en eller flera granskare. 

Det som i 20 kap. 4—6 § och 23 kap. 4 § 
samt i 10, 15, 21—25 och 44 § revisionsla-
gen bestäms om revisorer, tillämpas på mot-
svarande sätt på en granskare som avses i 
denna lag. 

Över granskningen skall ett yttrande avges 
till andelsstämman. Yttrandet skall under 
minst en vecka före stämman hållas framlagt 
för medlemmarna på andelslagets huvudkon-
tor och utan dröjsmål sändas till de medlem-
mar som begär det samt framläggas på 
stämman.  En granskare har rätt att få arvode 
av andelslaget. 
 

8 kap. 

2��������6�������8�
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1 § 

>
���	�����		��		�������	�������

Andelslagets medel får delas ut till med-
lemmarna och deras rättsinnehavare endast 
enligt vad som i denna lag bestäms om  

1) utdelning av överskott,  
2) återbetalning av insatsen när medlem-

skap upphör och antalet andelar minskas, 
3) återbetalning av tilläggsinsats och pla-

ceringsinsats, 
4) utdelning av medel i samband med ned-

sättning av insatsen och tilläggsinsatsen, re-
servfonden, överkursfonden och placerings-
andelskapitalet, 

5) förvärv av och mottagande såsom pant 
av egna placeringsandelar och placeringsan-
delar i moderandelslaget,  

6) utdelning av medel i samband med att 
andelslaget upplöses, fusioneras, delas eller 
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ombildas till aktiebolag eller vid avregistre-
ring av andelslaget.  

Medel får inte delas ut förrän andelslaget 
har registrerats. 

 
3�����		�����	����
��������	�

2 § 

7�		�	
���!�����		���������������!���	���(
�
������!�����		�	�

Överskott får delas ut till medlemmarna 
endast om så bestäms i stadgarna. Om utdel-
ningsgrunden inte anges i stadgarna, sker ut-
delningen i förhållande till den omfattning 
som medlemmarna har begagnat andelslagets 
tjänster. 

I stadgarna kan bestämmas att överskottet 
delas ut helt eller delvis 

1) så att ränta eller annan gottgörelse beta-
las på det belopp som erlagts av andelarna, 

2) i förhållande till den omfattning i vilken 
medlemmarna har begagnat tjänster som an-
delslaget tillhandahåller eller ordnar på något 
annat i 1 kap. 2 § 1 mom. avsett sätt, eller 

3) på annat i stadgarna bestämt sätt. 
 

3 § 

?	����
��� ��	�!�����		�

Utdelningen av överskott får inte överstiga 
det sammanlagda beloppet av överskottet en-
ligt fastställd balansräkning för den senaste 
räkenskapsperioden och av andra i 6 kap. 2 § 
3 mom. avsedda mot överskott svarande pos-
ter, från vilka dragits av de poster som nämns 
i 2 mom. 

Vid uträkningen av utdelningsbart över-
skott skall från det sammanlagda belopp som 
avses i 1 mom. dras av 

1) i balansräkningen angiven förlust som 
inte har dragits av från överskottet, 

2) ett belopp som motsvarar de i balans-
räkningen aktiverade utgifterna i samband 
med att andelslaget bildas, 

3) ett belopp som motsvarar de i balans-
räkningen aktiverade forskningsutgifterna 
och andra än de i 5 kap. 8 § bokföringslagen 
avsedda utvecklingsutgifterna, 

4) det belopp som enligt stadgarna skall 
avsättas till reservfonden, användas för andra 
ändamål eller annars lämnas outdelade. 
 

4 § 

>
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När det utdelningsbara överskottet räknas 
ut skall från överskottet enligt balansräk-
ningen dras av också 

1) det sammanlagda beloppet av snabb 
återbetalning av insatser så som bestäms i 
10 kap. 4 §,  

2) det sammanlagda beloppet av räntan på 
kapitallån eller annan gottgörelse så som be-
stäms i 13 kap. 1 §. 

Av det överskott som tillfaller en medlem 
innehålls hälften för erläggande av det be-
lopp av medlemmens insats som är obetalt, 
om inte något annat bestäms i stadgarna. 

Bestämmelser om sådant förbud att dela ut 
överskott som grundar sig på nedsättning av 
insatsen, tilläggsinsatsen och placeringsinsat-
sen eller av det belopp som betalts av den 
och minskning av antalet andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar samt på nedsätt-
ning av reservfonden eller överkursfonden 
finns i 10 och 11 §, 10 kap. 9, 12 och 13 §, 
11 kap. 3 § och 12 kap. 1 §. 
 

5 § 

��������������	���	����
��� ����!�����		�

Som ett moderandelslags utdelningsbara 
överskott anses det mindre av de belopp som 
räknats ut på basis av balansräkningen och 
koncernbalansräkningen. 

Det utdelningsbara överskottet enligt kon-
cernbalansräkningen uträknas med iaktta-
gande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 
3 och 4 §. Till det utdelningsbara överskottet 
enligt koncernbalansräkningen hänförs inte  

1) sådan vinst eller sådant överskott från en 
dottersammanslutning som omfattas av en 
sådan begränsning av utdelning av överskott 
eller vinst som motsvarar den begränsning 
som anges i 10 kap. 9 § 3 mom., eller 

2) de belopp som av i bokföringslagen av-
sedda reserver i boksluten för sammanslut-
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ningarna i koncernen samt av skillnaden mel-
lan de registrerade och planenliga avskriv-
ningarna har upptagits som fritt eget kapital i 
koncernbokslutet. 
 

6 § 

)����	����	����
������!�����		�

Beslut om utdelning av överskott fattas av 
andelsstämman. 

Andelsstämman får besluta om utdelning 
av större belopp än styrelsen föreslagit eller 
godkänt endast om stämman enligt stadgarna 
är skyldig att göra det. 
 
#!� ����	��		��
����
���������������	����(

�
���	����
������������

7 § 

#!� ����	��		��
����
����������������.�
	
�����������������������
�����������

Andelslaget får inte lämna penninglån eller 
ge ut andra medel i andelslaget i syfte att 
mottagaren eller någon som hör till dennes 
närmaste krets enligt 6 kap. 4 §, med medlen 
betalar det belopp som skall betalas för ande-
lar, tilläggsandelar eller placeringsandelar i 
andelslaget eller i någon annan sammanslut-
ning inom samma koncern med andelslaget 
eller teckningspriset för aktier. Detsamma 
gäller finansiering av betalningen av en andel 
eller en bolagsandel i en annan sammanslut-
ning i samma koncern. 

Bestämmelserna i denna paragraf skall inte 
tillämpas på beviljande av sådant penninglån 
om vilket bestäms i 23 § personalfondslagen 
(814/1989). Sådant penninglån får dock be-
viljas endast inom ramen för det utdelnings-
bara överskottet. 
 

8 § 

<����
���	����
������������

En medlem skall återbetala medel som i 
strid med denna lag erhållits ur andelslaget, 
jämte årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntela-
gen (633/1982), om medlemmen inte haft 
grundad anledning att anta att medlen dela-

des ut i enlighet med denna lag.  
De som deltagit i fattandet eller verkstäl-

landet av utdelningsbeslutet eller i upprättan-
det eller fastställandet av den felaktiga ba-
lansräkning som legat till grund för beslutet 
är i enlighet med 20 kap. 1—3 § i denna lag 
samt 44 § revisionslagen solidariskt ansvari-
ga för den brist som föreligger efter återbe-
talningen av medel. 
 
7��������.�!��������������������
��
���(
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9 § 

7����������������		�
��������
���	�

Varje andelslag skall ha en reservfond. Till 
reservfonden skall avsättas fem procent av 
räkenskapsperiodens överskott enligt balans-
räkningen, från vilket har dragits av föregå-
ende räkenskapsperioders förlust enligt ba-
lansräkningen. Avsättningar skall göras tills 
reservfonden är minst en hundradel av an-
delslagets balansomslutning. Avsättningar 
skall dock alltid göras tills fonden uppgår till 
minst 2 500 euro. 

I stadgarna kan bestämmas om en större re-
servfond och om en större årlig avsättning till 
fonden än vad som föreskrivs i 1 mom.. 

Andelsstämman kan också annars besluta 
att avsättningar till reservfonden görs ur 
överskottet och uppskrivningsfonden. 
 

10 § 

9����		�
������������������

Reservfonden får nedsättas genom andels-
stämmans beslut endast i det syfte som före-
skrivs i 10 kap. 7 § och för ökning av placer-
ingsandelskapitalet genom fondförhöjning 
enligt vad som bestäms i 12 kap. I fråga om 
beslutet gäller i tillämpliga delar det som i 4 
och 10 kap. bestäms om beslut om nedsätt-
ning av insats. 

Om reservfonden nedsätts för täckande av 
förlust, är fonden nedsatt när beslutet har fat-
tats. Härvid får andelslagen inte dela ut över-
skott innan det har förflutit ett år från ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken beslut om nedsättning av reservfonden 
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fattades. 
Om reservfonden nedsätts i annat syfte än 

att täcka förlust, krävs registermyndighetens 
tillstånd till verkställigheten av beslutet. Till-
stånd behövs dock inte om reservfonden, 
överkursfonden eller placeringsandelskapita-
let samtidigt höjs med ett belopp som mot-
svarar nedsättningsbeloppet. Tillståndet skall 
sökas inom en månad från det beslutet om 
nedsättning av reservfonden fattades. I annat 
fall förfaller tillståndet. Beslutet jämte bila-
gor skall fogas till ansökan. I övrigt tillämpas 
på tillståndet bestämmelserna i 16 kap. 13—
15 §. Reservfonden är nedsatt när tillståndet 
har beviljats. 
 

11 § 

3�����������

Till överkursfonden skall avsättas  
1) den del av det till andelslaget betalda be-

loppet av insatsen, tilläggsinsatsen och pla-
ceringsinsatsen som inte återbetalas, används 
för täckande av fastställd förlust eller avsätts 
till en fond som används enligt andelsstäm-
mans beslut, samt  

2) försäljningsvinst som erhållits genom 
försäljning av egna placeringsandelar och 
placeringsandelar i moderandelslaget. 

Till överkursfonden kan dessutom avsättas 
en sådan  anslutningsavgift och annan i 
6 kap. 2 § 3 mom. avsedd post, vars villkor 
motsvarar bestämmelserna om överkursfond 
i denna paragraf. 

Om nedsättning av överkursfonden gäller 
det som i 10 § bestäms om nedsättning av re-
servfonden. 
 
 

12 § 

?�����
��
�������

Uppskrivningsfonden får användas endast 
för avsättning till reservfonden och till höj-
ning av placeringsandelskapitalet genom 
fondförhöjning så som bestäms i 12 kap. 

När uppskrivningar återförs skall det kapi-
tal som har avsatts till uppskrivningsfonden i 
motsvarande mån minskas. Om uppskriv-
ningsfonden har använts och det kapital som 

har avsatts till fonden inte kan minskas med 
det belopp som återförs, skall ett motsvaran-
de belopp upptas som en minskning av över-
skottet. 
 
 
 

9 kap. 

(�����
8��������
8�����������������������5�?
����������
�

'�������� ��	���������

1 § 

'�������

Varje medlem skall ta en andel och till an-
delslaget betala en i  dess stadgar föreskriven 
insats. 

Alla andelar ger lika rättigheter i andelsla-
get, om inte något annat bestäms i denna lag 
eller i stadgarna. 

Insatserna är lika stora. 
 
 
 

2 § 

$����
���	��		�	����������������

I stadgarna kan bestämmas att en medlem i 
andelslaget är skyldig att delta med flera an-
delar i samband med inträdet i andelslaget el-
ler under medlemskapet och att en sådan 
skyldighet minskar under medlemskapet. I 
stadgarna skall då bestämmas om grunderna 
för ökningen och minskningen av skyldighe-
ten samt tid och sätt för betalning av nya in-
satser. 

Om en medlems skyldighet att delta med 
flera andelar minskas, omvandlas de andelar 
som överstiger skyldigheten till sådana frivil-
liga andelar som avses i 3 §. 

Utan hinder av 2 mom. kan i stadgarna be-
stämmas att en insats som betalts för en andel 
som blivit frivillig återbetalas på det sätt som 
bestäms i stadgarna eller att andelen omvand-
las till tilläggsandel. En andel omvandlas till 
tilläggsandel den dag då skyldigheten att ta 
andelar minskar. En betalning som erlagts för 
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en sådan tilläggsandel kan återbetalas tidigast 
ett år efter utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken andelen har omvandlats till 
tilläggsandel. 

 
3 § 

#�
�
��
�����������

I stadgarna kan bestämmas att andelslaget 
kan ge sina medlemmar frivilliga andelar ut-
över vad som bestäms i 1 och 2 §. I stadgarna 
skall då bestämmas 

1) antalet andelar som ges, maximiantal el-
ler beräkningsgrunden, den ordning som 
skall iakttas vid utgivandet samt tiden och 
sättet för betalning av nya insatser, eller 

2) att andelsstämman beslutar om utgivan-
de av andelar eller bemyndigar styrelsen att 
besluta om det. 

Ett bemyndigande kan ges för högst fem år, 
räknat från andelsstämmans beslut. 

I det fall som avses i 1 mom. 1 punkten fat-
tas beslutet om utgivande av andelar av det 
organ i andelslaget som beslutar om antag-
ning av medlemmar, om inte något annat be-
stäms i stadgarna. I beslutsförslaget och i an-
delsstämmans beslut som gäller utgivande av 
andelar eller bemyndigande därtill skall 
nämnas de ärenden som avses i 1 mom. 
1 punkten samt i beslutet om bemyndigande 
dessutom bemyndigandets giltighetstid. I sty-
relsens beslut skall nämnas de ärenden som 
avses i 1 mom. 1 punkten. På utgivande av 
frivilliga andelar tillämpas i övrigt det som i 
3 kap. 2 § bestäms om inträde i andelslag. 

I andelslagets stadgar kan också bestämmas 
att andelslaget skall ge en medlem frivilliga 
andelar. I stadgarna skall då också bestäm-
mas om de ärenden som avses i 1 mom. 
1 punkten. 

En medlem har rätt att minska sitt antal fri-
villiga andelar genom att skriftligen meddela 
andelslaget detta på det sätt som bestäms i 
23 kap. 2 § 1 mom. I stadgarna kan bestäm-
mas också om andra sätt på vilka andelslaget 
anses ha tagit emot ett meddelande, och sty-
relsen kan dessutom utse någon att ta emot 
dessa meddelanden. I stadgarna kan dessut-
om bestämmas att en medlem inte får minska 
antalet frivilliga andelar inom en viss tid från 
utgivandet av andelarna. 

4 § 

'����	�
������
�	�

I stadgarna kan bestämmas att en medlem 
skall betala anslutningsavgift när medlem-
skapet börjar eller när det antal andelar som 
medlemmen har ökes. 

Anslutningsavgiften återbetalas inte, om 
inte något annat bestäms i stadgarna. 

På en bestämmelse i stadgarna, på andels-
stämmans beslut och på ett bemyndigande 
för styrelse i fråga om anslutningsavgift till-
lämpas i övrigt det som i 3 § 1—3 mom. be-
stäms om frivilliga andelar. 
 
 
 

5 § 

'��������
	���

Det sammanlagda beloppet av de mot de 
utgivna andelarna svarande insatserna som 
har betalts till andelslaget vid varje tidpunkt 
utgör andelskapitalet. 
 
 
 

)�	���
��������� !������
���	���

6 § 

)�	���
���

Insatsen skall inom utsatt tid betalas till 
andelslaget i en eller flera poster på det sätt 
som bestäms i stadgarna. 

Insatsen kan betalas också ur det överskott 
som tillfaller medlemmen och i form av 
fondförhöjning enligt vad som bestäms i 
denna lag. 

I stadgarna kan bestämmas att insatsen el-
ler en del av den i första hand betalas ur det 
överskott som under betalningstiden utdelas 
till medlemmen. I stadgarna kan också be-
stämmas att medlemmen till denna del svarar 
för betalning av insatsen endast, om andels-
laget förlorar sitt andelskapital eller försätts i 
likvidation eller konkurs på det sätt som be-
stäms i 9 § 2 och 3 mom. 
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7 § 

'���	���������������
�����
������!���	�
(
���������������

I stadgarna kan bestämmas att en andel kan 
ges förenad med rätt eller skyldighet att i an-
delslaget mot insats som gäller andelen sätta 
in annan egendom än pengar (����	����(
��) eller att andelen annars kan utges med 
särskilda villkor. 

Apportegendom kan vara endast sådan 
egendom som är av ekonomiskt värde för 
andelslaget. En förbindelse till arbetspresta-
tion eller utförande av en tjänst kan inte utgö-
ra apportegendom. 
 
 
 
 
 

8 § 

5�
		�
��������� !���

Insatsen får kvittas mot en fordran hos an-
delslaget, om andelslagets styrelse samtycker 
till det. Styrelsen får inte ge samtycke, om 
kvittningen skulle åsamka andelslaget eller 
dess borgenärer skada. 

I stadgarna kan bestämmas om kvittnings-
rätten. Bestämmelser om kvittningsrätten kan 
tas in också i andelsstämmans beslut om 
samt bemyndigande för styrelsen att ge ut 
frivilliga andelar. 

Under andelslagets likvidation eller kon-
kurs får en insats inte kvittas mot en fordran 
hos andelslaget. 

Andelslaget får inte överlåta eller pantsätta 
sin fordran som grundar sig på insats. Om 
andelslaget försätts i konkurs, tillhör en så-
dan fordran konkursboet. 

Styrelsen skall utan dröjsmål driva in ett 
fördröjt belopp, om insatsen inte betalas i tid. 
Styrelsen kan konstatera att rätten till frivillig 
andel är förverkad, om det fördröjda beloppet 
jämte ränta inte betalas inom en månad från 
utgången av betalningstiden. Om rätten till 
en frivillig andel har förverkats, kan styrelsen 
ge den till någon annan, som utan dröjsmål 
skall betala den del av insatsen som har för-
fallit till betalning. 

9 § 

"���	�������� �	�������������������	�
����!��

En före detta medlem svarar inte för en 
obetald insats. 

En före detta medlem skall dock erlägga 
det obetalda beloppet, om andelslaget inte 
enligt 10 kap. 1 eller 2 § har för återbetalning 
av insatsen disponibla medel enligt bokslutet 
för den räkenskapsperiod under vilken med-
lemskapet upphörde. Den före detta med-
lemmen skall då betala en på andelen kalky-
lerad del av det belopp med vilket summan 
av förlusten enligt balansräkningen samt and-
ra i 8 kap. 3 § 2 mom. och 4 § avsedda icke 
utdelningsbara poster överstiger summan av 
andelskapitalet, överskottet och andra i 
10 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten avsedda poster 
som skall användas till återbetalning av in-
satser. En före detta medlem skall dock beta-
la högst det belopp av insatsen som är obe-
talt. Andelslaget skall kräva betalning inom 
ett år från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken medlemskapet upphörde. 

Trots att medlemskapet upphört skall hela 
insatsen betalas, om andelslaget försätts i 
likvidation eller konkurs inom ett år från ut-
gången av den räkenskapsperiod under vil-
ken medlemskapet upphörde. 

En obetald insats kan tas ut ur en avlidens 
dödsbo i de fall som avses i 2 och 3 mom., 
trots att dennes rättsinnehavare har inträtt 
som medlem i andelslaget i enlighet med 
10 § 3 mom. 

Det som bestäms ovan i denna paragraf till-
lämpas också på minskning av antalet ande-
lar. 
 
 
 

3����!�
������������

10 § 

7�		�	
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En medlem kan dock överföra sin andel på 
någon annan, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. En skriftlig överföringsanmälan 
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till andelslaget har samma verkan som om 
överlåtaren hade anmält om avgång ur an-
delslaget eller minskning av antalet andelar. 

Om förvärvaren av en andel godkänns som 
medlem i enlighet med 3 mom., har förvärva-
ren rätt att som amortering av sin insats räkna 
det belopp av insatsen som överlåtaren har 
betalt till andelslaget. Förvärvaren får då 
också de övriga på denna lag och stadgarna 
grundade ekonomiska förmåner och skyldig-
heter som överlåtaren skulle ha haft om med-
lemskapet hade fortgått. 

Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i 
andelslaget inom sex månader från förvärvet 
eller, om förvärvet grundar sig på arvskifte 
eller avvittring efter en avliden medlem, 
inom ett år från dödsdagen. Om förvärvaren 
inte ansöker om medlemskap inom utsatt tid 
eller ansökan avslås, har förvärvaren endast 
samma rätt till återbetalning av insatsen som 
överlåtaren av andelen skulle ha haft vid sin 
avgång ur andelslaget. 

Denna paragraf tillämpas också på en för-
värvare som är medlem i andelslaget.  
 
 
 
 

11 § 

'����������!�����������������		�

Ett sådant förvärv av en andel som förvär-
varen har anmält till andelslaget och över 
vilket har lagts fram tillförlitlig utredning 
samt utredning om att föreskriven överlåtel-
seskatt har betalts, skall utan dröjsmål an-
tecknas i medlemsförteckningen. Anteck-
ningen skall dateras. Om samtycke av an-
delslaget krävs för överlåtelse eller förvärv 
av en andel eller en medlem har inlösnings-
rätt, får någon anteckning inte göras förrän 
det har framgått att samtycke har givits eller 
att inlösningsrätt inte har utövats. 

Andelslaget skall på begäran utan dröjsmål 
i medlemsförteckningen anteckna var och en 
som med ett dokument visar på en pantsätt-
ning, ett uppdrag eller någon annan omstän-
dighet grundad rätt till medel som återbetalas 
eller delas ut ur andelslaget. Anteckningen 
skall dateras. Den skall strykas när det visas 
att rätten har upphört. 

12 § 

)���		
������		��	!�����������		
���	���

I ett andelslag får rättigheter som grundar 
sig på en andel utövas endast av den som är 
införd i medlemsförteckningen eller som har 
meddelat andelslaget sitt förvärv eller i 11 § 
avsedd rättighet av annat slag och lagt fram 
utredning om förvärvet eller rättigheten. 

Om flera äger en andel kan de utöva sina 
på andelen grundade rättigheter i andelslaget 
genom en gemensam representant. 
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13 § 
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�
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Om stadgarna innehåller bestämmelser om 
rätt att bli medlem i andelslaget på det sätt 
som bestäms i 3 kap 2 § 2 mom., kan i stad-
garna också bestämmas att ett andelsbrev och 
interimsbevis kan utfärdas över andelen. An-
delsbrevet skall då på begäran ges till den 
ägare av andelen som antecknats i medlems-
förteckningen. Andelsbrevet skall ställas till 
namngiven person och det kan avse flera an-
delar. Ett andelsbrev får inte ges förrän de 
stadgebestämmelser som gäller andelskapita-
let har registrerats och full betalning för an-
delen har erlagts. De stadgebestämmelser 
som gäller utgivande av andelsbrev kan stry-
kas ur stadgarna när samtliga andelsbrev och 
interimsbevis har ogiltigförklarats eller retur-
nerats till andelslaget. 

I andelsbrevet skall nämnas andelslagets 
firma och registernummer, andelsbrevets 
ordningsnummer samt antalet andelar som 
ingår i andelsbrevet och namnet på den som 
äger andelen eller andelarna. Styrelsen eller 
en av styrelsen därtill bemyndigad person 
skall datera och underteckna andelsbrevet. 
Andelsbrevet får undertecknas genom tryck-
ning eller på motsvarande sätt. 

I andelsbrevet skall också nämnas på denna 
lag eller stadgarna grundad begränsning av 
överlåtelse eller förvärv av andel samt på 
stadgarna grundad skyldighet att betala extra 
avgift, tillskottsplikt och inlösningsvillkor. 
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Till andelsbrevet kan fogas bevis som be-
rättigar till överskott som utdelas på andel. 
På bevisen tillämpas det som i 24 och 25 § 
lagen om skuldebrev (622/1947) bestäms om 
utdelningskuponger. 

Till andelsbrevet kan också fogas bevis 
som berättigar till nya andelar. På ett sådant 
bevis tillämpas 13, 14 och 22 § lagen om 
skuldebrev efter det att beslutet om utgivande 
av nya andelar har fattats. Om beviset har er-
hållits tillsammans med andelsbrevet, har 
dess mottagare inte bättre rätt än till andels-
brevet. Innehavaren av beviset skall iaktta de 
stadgebestämmelser som gäller bevis. Om 
beviset har överlåtits separat från andelsbre-
vet innan beslutet om utgivande av andelar 
har fattats, tillämpas 14 § lagen om skulde-
brev inte. 

Innan ett andelsbrev ges ut kan andelslaget 
utfärda ett på namngiven person ställt inte-
rimsbevis, som gäller rätt till en eller flera 
andelar och som innehåller ett villkor om ut-
givande av andelsbrev endast mot returnering 
av interimsbeviset. På intyget skall på begä-
ran göras en anteckning om de betalningar 
som erlagts för andelen. På intyget tillämpas 
i övrigt det som i 2 mom. bestäms om an-
delsbrev. 
 

14 § 

3�����	�������������
�����

På överlåtelse och pantsättning av andels-
brev och interimsbevis tillämpas det som i 
13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev bestäms 
om löpande skuldebrev. Vid tillämpning av 
nämnda lagrum skall den som i sin besittning 
har ett andelsbrev eller interimsbevis  och 
som enligt en av andelslaget gjord anteck-
ning i handlingen har antecknats som ägare i 
medlemsförteckningen jämställas  med den 
som enligt 13 § 2 mom. lagen om skuldebrev 
förutsätts ha den rätt som ett skuldebrev utvi-
sar. 

Det som bestäms i 12 § gäller inte sådan på 
andel grundad rätt som utövas genom uppvi-
sande eller överlåtelse av andelsbrev, i 13 § 
4 mom. avsett bevis eller någon annan av an-
delslaget utfärdad särskild handling. 

Har den senaste till andelslaget anmälda 
överlåtelsen av en andel tecknats på andels-

brevet eller ett interimsbevis in blanco, skall 
dessutom den nya ägarens namn sättas ut i 
andelsbrevet eller interimsbeviset innan för-
värvet antecknas i medlemsförteckningen. 
Ett andelsbrev eller interimsbevis som visats 
upp för andelslaget skall förses med ett intyg 
om anteckning av förvärvet i medlemsför-
teckningen och datum för anteckningen. 
 

15 § 

'�	����
�����
������� ����	�

På begäran av ägaren till en tilläggsandel 
skall styrelsen mot skälig avgift förrätta del-
ning av ett andelsbrev eller sammanslagning 
av andelsbrev. 

Om andelslaget på grund av nedsättning av 
insats, minskning av antalet andelar eller 
upplösning av andelslaget eller när andelsla-
get fusioneras med ett annat andelslag, delas 
eller ombildas till aktiebolag erlägger betal-
ning till andelens ägare, skall en anteckning 
om detta utan dröjsmål göras på andelsbre-
vet. Anteckning skall likaså göras på andels-
brevet, om andelen har ogiltigförklarats eller 
insatsen har sänkts utan betalning. 

Om ett andelsbrev i samband med dödande 
har utfärdats i stället för ett annat, skall det 
nämnas i andelsbrevet. 

Om ett andelsbrev enligt denna lag skall 
förses med anteckning eller på grund av an-
delsstämmans beslut om uppdelning av ande-
lar skall bytas ut mot två eller flera andels-
brev, kan andelslaget innehålla på andelen 
löpande ränta eller annan gottgörelse tills an-
delsbrevet har visats upp i nämnda syfte. An-
delslaget kan innehålla på andelen löpande 
ränta eller gottgörelse också om andelsbrevet 
skall bytas för den skull att andelen ombildas 
till tilläggsandel eller placeringsandel. 
 

16 § 

#���!��!%�
���

Om ett andelsbrev har utfärdats över en an-
del och en ny andel som ges på basis av an-
delen inte krävs inom tio år från beslutet om 
en fondförhöjning, är den nya andelen för-
verkad. Det belopp som av den förverkade 
andelen betraktas som betalt överförs från 
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andelskapitalet till reservfonden. 
 
����
�����������������
��������������

17 § 

#!��	��		�
��������!������
������������(
�����
���

En andel kan delas upp i flera andelar och 
flera andelar kan sammanslås till en andel så 
att 

1) den i stadgarna bestämda insatsen ändras 
i förhållande till hur andelarna har delats upp 
eller slagits samman, samt 

2) insatsernas sammanlagda belopp och be-
loppet av andelskapitalet förblir oförändrat. 

Vid en uppdelning av en andel fördelas det 
belopp som av insatsen har betalts till andels-
laget på insatserna i förhållande till hur ande-
larna har delats upp, om inte i stadgarna eller 
andelsstämmans beslut om uppdelning av 
andelar bestäms något annat. 
 
4!%�
������
���	������	�
���������������(

������

18 § 

$�		����!���!%�
������
���	����

Insatsen kan höjas mot betalning ( �	��� 
�!��!%�
��) eller utan betalning (����!��!%(
�
��) eller delvis mot betalning ( �����!�(
�!%�
��). En fondförhöjning och blandför-
höjning kan också genomföras så att andels-
laget ger nya andelar, tilläggsandelar eller 
placeringsandelar. 

Beslut om höjning av insatsen fattas av an-
delsstämman. På beslutet och dess registre-
ring tillämpas det som i 4 kap. bestäms om 
ändring av stadgarna. Ett beslut får inte fattas 
förrän andelslaget registreras. 

På betalning, uppbörd och kvittning av för-
höjning tillämpas bestämmelserna i 6—9 §. 

 
19 § 

)�	�����!��!%�
���

En betald förhöjning genomförs så att den 
bestämmelse i stadgarna som gäller insats 

ändras och medlemmarna förpliktas att till 
andelslaget betala förhöjningsbeloppet så 
som bestäms i stadgarna. 

Om förhöjningen kan betalas med utnytt-
jande av kvittningsrätt eller med hjälp av ap-
portegendom eller annars på särskilda vill-
kor, skall en bestämmelse om detta tas in i 
förhöjningsbeslutet och beslutsförslaget. 
 

20 § 

#���!��!%�
���

En fondförhöjning genomförs så att den 
bestämmelse i stadgarna som gäller insatsen 
ändras och att utdelningsbart överskott över-
förs till medlemmens insats i samma propor-
tion som överskott kan delas ut till medlem-
men enligt denna lag och stadgarna. Rätt till 
fondförhöjning har den som är medlem i an-
delslaget när beslut fattas om förhöjningen, 
om inte något annat bestäms i denna paragraf 
eller i förhöjningsbeslutet. 

I beslutsförslaget och i beslutet om fond-
förhöjning skall nämnas det belopp som 
överförs till andelskapitalet. 

Andelsstämman får inte besluta om större 
fondförhöjning än vad styrelsen föreslår eller 
godkänner. 

I stadgarna kan bestämmas att fondförhöj-
ningen inte räknas till det belopp som av in-
satsen betalts för en medlems del eller för 
den på vilken medlemmens rätt har övergått, 
när man räknar ut det belopp som skall åter-
betalas av insatsen eller det överskott som 
skall delas ut på det betalda beloppet av in-
satsen. Beloppet av en sådan fondförhöjning 
skall antecknas vid insatsen i medlemsför-
teckningen. 

Andelsstämman kan besluta att fondförhöj-
ningen genomförs så att medlemmarna ges 
nya andelar. Då skall i beslutsförslaget och i 
beslutet nämnas också antalet andelar som 
ges ut och tidpunkten för utgivningen. I öv-
rigt gäller i fråga om beslutsförslaget och be-
slutet i tillämpliga delar bestämmelserna i 
1—4 mom. En sådan fondförhöjning träder i 
kraft när de nya andelarna har getts ut, om 
förhöjningen genomförs utan stadgeändring. 

Bestämmelser om tilläggsandelar och pla-
ceringsandelar som ges vid fondförhöjning 
finns i 11 och 12 kap. 
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21 § 

)�����!��!%�
���

En blandförhöjning genomförs så att de be-
stämmelser i stadgarna som gäller insatsen 
ändras och en del av förhöjningen betalas 
som fondförhöjning och en del som betald 
förhöjning. 

I det beslutsförslag och beslut som gäller 
blandförhöjning skall utöver uppgifterna om 
betald förhöjning dessutom nämnas det be-
lopp som i form av fondförhöjning överförs 
som betalning för medlemmens insats. 

Andelsstämman kan besluta att blandför-
höjningen genomförs så att medlemmarna 
ges nya andelar som delvis betalts i form 
fondförhöjning. Då skall i beslutsförslaget 
och i beslutet utöver de uppgifter som avses i 
20 § 5 mom. dessutom nämnas det belopp 
som i form av fondförhöjning överförs som 
betalning av medlemmens insats. 
 

22 § 

2���
�����������
���	����		�	����������

En medlems skyldighet att ta andelar kan 
ändras så att stadgarnas bestämmelser om 
skyldigheten ändras. 
 

10 kap. 

,��
�����������������6����������������
�������������������������������
�

0	�� �	���
������
���	�����������������	�
����!��

1 § 

0	�� �	���
������
���	��

När ett medlemskap i andelslaget har upp-
hört har en före detta medlem rätt att få sina 
insatser tillbaka så som bestäms i denna pa-
ragraf och i 2—6 §. Samma rätt har den till 
vilken medlemmens rätt har övergått. 

Det belopp av insatsen som skall återbeta-
las består av en på det belopp som betalts av 
insatsen kalkylerad andel av det egna kapital 
som kan användas för återbetalningen. Fond-

förhöjningen hänförs till det betalda belop-
pet, om inte något annat bestäms i stadgarna. 
Återbetalningens maximibelopp är det be-
lopp som betalts av insatsen. 

Det betalda beloppet återbetalas i sin hel-
het, om andelslaget enligt balansräkningen 
har utdelningsbart överskott. Om andelslaget 
saknar utdelningsbart överskott, uträknas det 
egna kapital som kan användas för återbetal-
ning så att 

1) till andelskapitalet läggs överskottet en-
ligt balansräkningen samt reserverna och av-
skrivningsdifferensen minskad med skatte-
skulden, och att 

2) från andelskapitalet dras av förlust och 
andra i 8 kap. 3 § 2 mom. och 4 § avsedda 
icke utdelningsbara poster. 

Det egna kapital som kan användas för 
återbetalning och det belopp som av insatsen 
skall återbetalas räknas ut på basis av bokslu-
tet för den räkenskapsperiod under vilken 
medlemskapet upphörde. Det belopp som 
skall återbetalas skall erläggas inom ett år 
från utgången av räkenskapsperioden. Åter-
betalningen anses ha blivit erlagd när belop-
pet kan lyftas hos andelslaget, om inte något 
annat bestäms i stadgarna eller avtalas. Om 
medlemskapet upphör på grund av dödsfall, 
skall återbetalningsbeloppet erläggas inom 
ett år från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken andelslaget fick kännedom om 
dödsfallet. 

Bestämmelser om hur tilläggsandelskapita-
let, placeringsandelskapitalet och kapitallånet 
skall beaktas när det egna kapital som kan 
användas till återbetalning av insatsen räknas 
ut finns i 11 kap. 9 § 3 mom., 12 kap. 1 § och 
13 kap. 2 § 3 mom. 
 

2 § 

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

Beloppet av det egna kapital som i moder-
andelslaget kan användas till återbetalning av 
insatser är det mindre av de belopp som ba-
lansräkningen och koncernbalansräkningen 
utvisar. 

Det belopp enligt koncernbalansräkningen 
som kan användas för återbetalning uträknas 
i tillämpliga delar med iakttagande av 1 §. 
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3 § 

?����%�	����	�� �	���
���

Utan hinder av 1 § 4 mom. kan i stadgarna 
bestämmas att insatsen återbetalas senare än 
ett år från utgången av den räkenskapsperiod 
som avses i momentet :�����%�	����	�� �	��(
�
��;. I stadgarna skall härvid bestämmas om 
tidpunkten för återbetalningen samt om en 
före detta medlems rättigheter i andelslaget 
från det medlemskapet upphört till dess in-
satsen har återbetalats. Trots att medlemska-
pet upphör tillämpas på en före detta medlem 
4 kap. 19 § och 5 kap. 11 § till dess att den 
uppskjutna återbetalningen har erlagts. 

I stadgarna kan utan hinder av 1 § 4 mom. 
också bestämmas att det belopp som återbe-
talas skall räknas ut på basis av ett senare 
bokslut än det som avses i det nämnda mo-
mentet. 
 

4 § 

$��  ��	�� �	���
���

Utan hinder av 1 § 4 mom. kan i stadgarna 
bestämmas att en medlem kan få tillbaka sin 
insats inom ramen för det utdelningsbara 
överskottet omedelbart efter det att medlem-
skapet upphört eller inom en i stadgarna be-
stämd tid från det medlemskapet upphörde 
:���  ��	�� �	���
��;. 

I stadgarna skall då dessutom bestämmas 
om den ordning som skall iakttas vid snabb 
återbetalning och om maximibeloppet av de 
insatser som på basis av varje bokslut återbe-
talas i snabb ordning. Detta belopp kan vara 
högst tio procent av andelskapitalet enligt 
bokslutet. 

Det belopp som motsvarar snabb återbetal-
ning får utdelas som överskott först när det 
har förflutit ett år från utgången av den rä-
kenskapsperiod under vilken medlemskapet 
upphörde. 

 
5 § 

8�	��������	�� �	���
���

Utan hinder av bestämmelserna i 1 § kan i 
stadgarna bestämmas att rätten till återbetal-

ning av insatsen kvarstår, om det belopp som 
har betalts för den inte kan återbetalas helt 
och hållet så som bestäms i 1—3 § (efter-
handsåterbetalning). I stadgarna skall då be-
stämmas om vilket eller vilka bokslut som 
ligger till grund för uträkning av efterhandså-
terbetalningen, när återbetalningen erläggs 
och när rätten till återbetalning upphör. I 
stadgarna skall då bestämmas också om en 
före detta medlems rättigheter i andelslaget 
efter det medlemskapet upphört till dess ef-
terhandsåterbetalningen har erlagts. Trots att 
medlemskapet har upphört tillämpas på en 
före detta medlem 4 kap. 19 § och 5 kap. 
11 §, till dess att efterhandsåterbetalningen 
har erlagts. 

Beloppet av efterhandsåterbetalning räknas 
ut så att i en uträkning som avses i 1 § 
2 mom. det belopp som av en före detta med-
lems insats har betalts till andelslaget beaktas 
till fullt belopp. Från det så erhållna belopp 
som skall återbetalas avdras det belopp som 
tidigare har återbetalts till den före detta 
medlemmen. En efterhandsåterbetalning räk-
nas alltid ut på basis av det fastställda bok-
slutet och betalas med iakttagande i tillämp-
liga delar av bestämmelserna i 1—4 och 6 §. 
 
 

6 § 

0	�� �	���
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����������������	�

Om andelslaget har försatts i likvidation el-
ler konkurs eller avregistrerats innan insatsen 
har återbetalts i enlighet med 1—5 §, tilläm-
pas på återbetalningen det som i 19 kap. be-
stäms om utdelning av andelslagets tillgång-
ar. 
 
 
 
"���	����������		�
��������	� �������� �(

	��	���������

7 § 

$�		����!�������		�
������
���	��

Insatsen kan nedsättas 
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1) för återbetalning av insatsen till med-
lemmarna, 

2) för minskning av medlemmarnas betal-
ningsskyldighet, 

3) i syfte att överföra andelskapital till re-
servfonden eller till en i 6 kap. 2 § 3 mom. 
avsedd fond som motsvarar överskottet eller 
reservfonden,  

4) i syfte att ur andelskapitalet täcka en så-
dan förlust enligt fastställd balansräkning till 
vars täckande i 6 kap. 2 § 7 punkten avsett 
överskott och mot det svarande, i 3 mom. i 
samma paragraf avsedda poster inte förslår. 

Insatsen nedsätts så att den bestämmelse i 
stadgarna som gäller insatsen ändras. Det be-
lopp som betalts av insatsen kan nedsättas 
också utan stadgeändring för täckande av för-
lust som avses i 1 mom. 4 punkten. 
 
 

8 § 

9����		�
��� ����	�

Andelsstämman beslutar på det sätt som fö-
reskrivs i 4 kap. 21—23 § om nedsättning av 
insatsen och det belopp som betalts av den. 
Av insatsen återbetalas skillnaden mellan det 
belopp som av den har betalts till andelslaget 
och den nedsatta insatsen, om inte något an-
nat bestäms i beslutet om nedsättning. För-
lust täcks ur varje insats med samma belopp, 
om inte något annat bestäms i beslutet. Det 
som föreskrivs om täckande av förlust gäller 
även avsättning till fond.  

På det egna kapital som används till återbe-
talning av insatsen tillämpas det som i 1 och 
2 § bestäms om eget kapital som kan använ-
das till återbetalning. Det egna kapitalet ut-
räknas på basis av bokslutet för den räken-
skapsperiod under vilken beslutet om ned-
sättning registreras. Detsamma gäller avsätt-
ning till en fond som motsvarar överskott. 

Beslut om nedsättning kan fattas efter att 
andelslaget har registrerats. Beslut om åter-
betalning av insats och avsättning till en fond 
som motsvarar överskott kan fattas endast 
med samtycke av styrelsen. 

I beslutsförslaget och beslutet skall nämnas 
sättet för nedsättningen samt nedsättningsbe-
loppet och, i fråga om återbetalning, tidpunk-
ten. 

9 § 

6����	���
���	���������		�
������ ������(
�
�������	����
��������!�����		�

En stadgeändring som gäller nedsättning av 
insatsen skall anmälas för registrering inom 
en månad. I annat fall förfaller ändringen. 

Bestämmelser om verkställandet av en 
stadgeändring som gäller nedsättning finns i 
4 kap. 21 §. Om det belopp som betalts av in-
satsen nedsätts i syfte att täcka förlust utan 
att stadgarna ändras, träder nedsättningen i 
kraft när beslutet har fattats. 

Om insatsen eller det belopp som betalts av 
den nedsätts i syfte att täcka förlust, får an-
delslaget inte dela ut överskott förrän det har 
förflutit ett år från utgången av den räken-
skapsperiod under vilken den stadgeändring 
som gäller nedsättning registrerats eller be-
slut fattats om att det belopp som betalts av 
en insats skall nedsättas utan stadgeändring. 

Utan hinder av 3 mom. får överskott delas 
ut, om andelskapitalet, reservfonden, över-
kursfonden och placeringsandelskapitalet 
sammanlagt har ökats med minst beloppet av 
nedsättningen. 
 

�
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10 § 

���������������		
���	���

En medlem har rätt att minska sitt antal fri-
villiga andelar. 

Om en medlem dör eller avgår från andels-
laget, återbetalas också insatsen för den fri-
villiga andelen. 

På minskning av antalet frivilliga andelar 
och återbetalning av insatsen för dem tilläm-
pas det som bestäms i 9 kap. 3 § och i 1—6 § 
i detta kapitel och i stadgarna. Minskning av 
antalet andelar skall meddelas andelslaget 
skriftligen på det sätt som bestäms i 3 kap. 
4 och 6 § och 23 kap. 2 § 1 mom. 
 

11 § 

'���������	����		
���	���

Andelsstämman kan besluta om minskning 
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av antalet frivilliga andelar mot återbetalning 
eller utan återbetalning, på det sätt som avses 
i 7 § 1 mom., om inte något annat bestäms i 
stadgarna. 

Andelsstämman kan också bemyndiga sty-
relsen att besluta om minskning av antalet 
andelar, om det belopp som betalts för insat-
sen återbetalas i sin helhet inom ett år från 
utgången av den räkenskapsperiod under vil-
ken beslut om minskning fattades. Bemyndi-
gandet kan vara i kraft i högst ett års tid efter 
andelsstämmans beslut. 

En medlems rätt till frivilliga andelar upp-
hör när medlemmen utesluts. Återbetalning-
en av det betalda beloppet av de insatser som 
motsvarar andelarna bestäms enligt den tid-
punkt då medlemskapet upphörde, om inte 
något annat bestäms i stadgarna. 
 

12 § 

'������	������� ����	���� �����
������

Andelsstämman beslutar på det sätt som fö-
reskrivs i 4 kap. 21—23 § om minskning av 
antalet andelar och om bemyndigandet för 
styrelsen. Av de insatser som motsvarar de 
andelar som skall nedsättas återbetalas hela 
det belopp som har betalts till andelslaget, 
om inte något annat bestäms i beslutet. För 
täckande av förlust minskas antalet andelar i 
förhållande till de insatser som betalts av 
medlemmarnas andelar, om inte något annat 
bestäms i beslutet. Det som föreskrivs om 
täckande av förlust gäller också avsättning 
till fond. 

På det egna kapital som kan användas för 
återbetalning av insats och avsättning till 
fond tillämpas det som bestäms i 8 § 2 och 
3 mom. Om antalet andelar minskas utan 
ändring av stadgarna, beräknas det egna ka-
pitalet dock på basis av bokslutet för den rä-
kenskapsperiod under vilken beslut fattas om 
minskning. 

I andelsstämmans beslutsförslag och beslut 
skall nämnas 

1) sättet för minskning av antalet andelar, 
2) vilka andelar minskningen omfattar, 
3) i vilken ordning antalet andelar minskas, 
4) tidpunkten för återbetalning av insatser, 
5) bemyndigandets giltighetstid. 
I styrelsens beslut med stöd av bemyndi-

gandet skall nämnas de uppgifter som avses i 
3 mom. 1—4 punkten. 

På verkställighet av beslut om minskning 
av antalet andelar och begränsningar av an-
vändningen av överskott tillämpas bestäm-
melserna i 9 §. Om antalet andelar minskas 
utan ändring av stadgarna, träder minskning-
en i kraft när beslutet har fattats, och insatsen 
kan återbetalas när det har förflutit ett år från 
utgången av den räkenskapsperiod under vil-
ken beslutet har fattats. Det sist sagda gäller 
även avsättning till en fond som motsvarar 
överskott. 
 

13 § 

'�����������
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I stadgarna kan bestämmas om andelslagets 
rätt att minska antalet frivilliga andelar på det 
sätt som avses i 7 § 1 mom. :������������
�(
�!��
����
����;. I stadgarna skall då tas in 
bestämmelser om det som avses i 12 § 
3 mom. 1—4 punkten. 

Andelsstämman beslutar om användning av 
inlösningsrätt, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. Andelsstämman kan bemyndiga 
styrelsen att besluta om inlösning på det sätt 
som bestäms i 11 och 12 §. 

På eget kapital som kan användas till åter-
betalning av insats och avsättning till fond, 
på återbetalning av insats, på överföring till 
fond och på begränsning av utdelning av 
överskott tillämpas 12 § 2 och 5 mom. 
 
 
 
 

11 kap. 

!���6�������
�

'�������� ��	���������

 
1 § 

>
��������������

I stadgarna kan bestämmas att andelslaget 
också kan ge ut tilläggsandelar. 

I stadgarna kan bestämmas att andelslaget 
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kan ge ut tilläggsandelar också till andra än 
medlemmarna. 

 
2 § 

$	����������
�
�

��������

I stadgarna skall alltid bestämmas om 
1) tilläggsandelarnas antal och grunden för 

utgivande av andelarna samt tiden och sättet 
för betalning av tilläggsinsatser på det sätt 
som bestäms i 9 kap. 3 § 1 mom., 

2) tilläggsandelens nominella belopp 
(	
������
���	�), 

3) den ränta eller gottgörelse av annat slag 
som betalas ur överskottet på tilläggsandelen, 
samt 

4) vilka rättigheter en tilläggsandel ger när 
andelslaget fusioneras med ett annat andels-
lag, delas, ombildas till aktiebolag, försätts i 
likvidation eller när beslut fattas om avregi-
strering av andelslaget utan likvidation, 

Beträffande den rätt en tilläggsandel ger 
kan i stadgarna bestämmas på ett sätt som 
avviker från de stadgebestämmelser som till-
lämpas på andelar. 
 
 
 

3 § 

>
������
������ ��	���������������������

I fråga om tilläggsandelar och dess ägare, 
tilläggsinsatser och tilläggsandelsförteck-
ningen iakttas i tillämpliga delar det som i 
1 kap. 3 §, 2 kap. 2—4 §, 3 kap. 2—6 §, 
4 kap. 19 § och 21 § 2 och 3 mom., 5 kap. 
11 § samt 6, 8—10 och 14—23 kap. bestäms 
om frivilliga andelar, insatser, medlemmar 
och medlemsförteckningen, om inte något 
annat bestäms i detta kapitel. 

Tilläggsandelar medför inte 
1) rösträtt vid andelsstämman, 
2) rätt att begagna andelslagets tjänster, 
3) rätt till nya andelar, 
4) vid utdelning av överskott annan rätt än 

rätt till sådan ränta eller annan gottgörelse 
som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten, 

5) rätt till fondförhöjning, nya tilläggsande-
lar eller placeringsandelar eller rätt till an-
delslagets behållning vid dess upplösning, 

6) rätt för andelslaget att besluta om betald 
förhöjning av tilläggsinsats eller erläggande 
av extra avgift eller tilläggsavgift på basis av 
innehavet av tilläggsandelar, eller 

7) rätt för andelslaget att besluta om 
minskning av antalet tilläggsandelar eller 
nedsättning av tilläggsinsatsen eller det be-
lopp som av den betalts till andelslaget. 

I stadgarna kan dock bestämmas att till 
tilläggsandelen hänför sig en rätt som avses i 
2 mom. 4 och 5 punkten och att andelsstäm-
man kan fatta ett beslut som avses i 2 mom. 
6 och 7 punkten. I stadgarna kan också be-
stämmas att medlemmarna är skyldiga att ta 
tilläggsandelar eller att andelslaget skall ge 
medlemmarna tilläggsandelar. 
 
 
 

4 § 

>
������������������
��������

Alla tilläggsandelar ger samma rättigheter i 
andelslaget. 

I stadgarna kan dock bestämmas att i an-
delslaget finns  eller kan finnas tilläggsande-
lar som ger rättigheter eller skyldigheter av 
olika slag. I stadgarna skall då  nämnas skill-
naderna mellan tilläggsandelarna. 

Om andelslaget har tilläggsandelar av olika 
slag, skall i tilläggsandelsförteckningen 
nämnas till vilket slag varje tilläggsandel hör. 
 
 
 
 
 
'���������	�� ����	����������	
��������������

 
5 § 

)����	��������������	�������

Beslut om intagande av bestämmelser om 
tilläggsandelar i stadgarna fattar andels-
stämman så som bestäms i 4 kap. Detsamma 
gäller ändring av sådana bestämmelser och 
strykning av dem ur stadgarna. 

Beslut om utgivning av tilläggsandelar fat-
tas av det organ i andelslaget som beslutar 



 ��������		��
��  
� �
    

 

221

om antagning av medlemmar, om inte något 
annat bestäms i stadgarna. 

 
6 § 

$��	���������������	
���	
��������������

Om andelsstämmans beslut gäller en redan 
utgiven tilläggsandel eller dess ägare på det 
sätt som avses i 4 kap. 22 § eller 23 § 1 mom. 
krävs för beslutet, utöver det understöd som 
föreskrivs i de nämnda lagrummen, att det bi-
träds av de ägare av tilläggsandelar vilka har 
en i de nämnda lagrummen avsedd majoritet 
av de röster som avgivits av ägarna av 
tilläggsandelar. Om andelsstämmans beslut 
gäller fogande av en i 3 § 3 mom. avsedd be-
stämmelse till stadgarna och beslutet gäller 
en redan utgiven andel krävs för beslutet, ut-
över understid från medlemmarna, att det bi-
träds av de ägare av tilläggsandelar som har 
minst två tredjedelar av de röster som avgi-
vits av ägarna av tilläggsandelar. Det sist-
nämnda gäller även ändring av en stadgebe-
stämmelse som avses i detta moment så att 
andelsstämman får besluta om ökning av be-
talningskyldigheten för en ägare av 
tilläggsandel eller minska den rätt som en 
tilläggsandel medför i andelslaget. 

I stadgarna kan bestämmas att det också 
vid andra beslut av andelsstämman än sådana 
som avses i 1 mom. krävs att ägarna av 
tilläggsandelar biträder beslutet. 

I en omröstning som avses i 1 och 2 mom. 
har en ägare av en tilläggsandel en röst, om 
inte i stadgarna bestäms om olika stora röste-
tal för ägarna av tilläggsandelar. I ett sådant 
ärende har en ägare av en tilläggsandel med 
undantag av medlems rösträtt övriga med-
lemsrättigheter vid andelsstämman. En ägare 
av en tilläggsandel har dessutom alltid rätt att 
väcka i 4 kap. 26 § avsedd talan för upphä-
vande eller ändring av ett sådant andels-
stämmobeslut som är ägnat att på ägarens 
bekostnad ge någon sådan otillbörlig fördel 
som avses i 4 kap. 19 §. 

Om andelsstämman fattar ett sådant beslut 
som avses i 1 mom. och som kan öka betal-
ningskyldiheten för en ägare av tilläggsandel 
eller minska den rätt som en tilläggsandel 
medför i andelslaget, har ägaren av en 
tilläggsandel rätt att avstå från sin tilläggsan-

del samt rätt till återbetalning av tilläggsin-
satsen på det sätt som bestäms i 4 kap. 25 §. 
 
)�	���
������	
������
���	�����	
��������(

�������
	���

7 § 

)�	���
������	�������	������		
���	������
�����
���	���

En tilläggsinsats skall betalas i en post, om 
inte något annat bestäms i stadgarna. 

De rättigheter och skyldigheter som en 
tilläggsandel ger i andelslaget uppkommer 
när de stadgebestämmelser som gäller 
tilläggsandel har registrerats och, om inte nå-
got annat bestäms i stadgarna, när tilläggsin-
satsen har betalts till andelslaget. 
 

8 § 

>
���������������
	���

Tilläggsandelskapitalet består av det be-
lopp som vid varje tidpunkt betalts till an-
delslaget av det sammanlagda beloppet av de 
tilläggsinsatser som motsvarar de utgivna 
tilläggsandelarna. 

 
0	�� �	���
������	
������
���	�����!����!(

�
������	
������������

9 § 

0	�� �	���
������	
������
���	�����
���	��

En tilläggsinsats återbetalas inom sex må-
nader från utgången av den räkenskapsperiod 
på basis av vars bokslut det belopp som skall 
återbetalas räknas ut enligt 10 kap. Tilläggs-
insatsen återbetalas inte på grund av att med-
lemskap upphör, om i stadgarna bestäms att 
tilläggsandelar kan ges också till andra än 
medlemmar. 

Vid uträknandet av det egna kapital som 
kan användas till återbetalning av insats och 
tilläggsinsats dras de i 10 kap. 1 § 3 mom. 
2 punkten avsedda posterna i första hand av 
från det egna kapital som kan användas till 
återbetalning av insats, om inte något annat 
bestäms i stadgarna. 
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I samband med upplösning av ett andelslag 
återbetalas tilläggsinsatserna före insatserna, 
om inte något annat bestäms i stadgarna. 

 
10 § 

3����!�
������	
������������

En tilläggsandel kan överlåtas till en med-
lem eller till någon annan till vilken andels-
laget enligt stadgarna kan ge en tilläggsandel. 
I stadgarna kan också överlåtelse och an-
skaffning av en tilläggsandel begränsas. 
 

11 § 

>
������������ ����

I stadgarna kan bestämmas att tilläggsan-
delsbrev och interimsbevis kan utfärdas över 
tilläggsandelen. På utfärdande av tilläggsan-
delsbrev och andra handlingar som samman-
hänger med tilläggsandelen tillämpas i övrigt 
det som i 9 kap. 13—16 § bestäms om an-
delsbrev och andra handlingar som samman-
hänger med andelar.  

Om det i andelslaget finns tilläggsandelar 
av olika slag, skall också tilläggsandelens 
slag nämnas i tilläggsandelsbrevet.  
 
<�	
����		�����������	������	
 �������(

�� ����

12 § 

���
�
	
����

Ett andelslag kan ge ut särskilda rättigheter 
(�	
����		) som berättigar till nya tilläggs-
andelar. Andelslaget kan också ta upp lån på 
villkor att långivaren har rätt att helt eller 
delvis byta skuldebrevet :���� �	� �����	
(
 ��	������� ���; mot nya tilläggsandelar. 
 
 

13 § 

6
������!���	
����		�����������	������(
	
 ��������� ����

Villkoren för tilläggsandelar som ges ut 
med stöd av optionsrätt eller konvertibelt 

skuldebrev skall nämnas i beslutet om utgi-
vande av optionsrätter och upptagande av lån 
mot konvertibla skuldebrev. Villkoren skall 
vara sådana att tilläggsandelarna kan ges ut 
utan att stadgarna ändras. 

I beslutet skall också nämnas vilka rättig-
heter optionsrätten eller ett konvertibelt skul-
debrev ger, om innan tilläggsandelen ges ut 

1) nya tilläggsandelar ges ut, 
2) sådan optionsrätt ges eller sådant lån 

mot konvertibelt skuldebrev tas upp som be-
rättigar till nya tilläggsandelar, 

3) tilläggsinsatsen höjs eller nedsätts eller 
tilläggsandelarnas antal minskas, eller 

4) andelslaget fusioneras med ett annat an-
delslag, delas, ombildas till aktiebolag eller 
försätts i likvidation eller beslut om avregi-
strering utan likvidation fattas. 

För en tilläggsandel som ges ut med stöd 
av optionsrätt skall i pengar betalas minst ett 
belopp som motsvarar tilläggsinsatsen. Vill-
koren för ett lån mot konvertibelt skuldebrev 
får inte vara sådana att det belopp som skall 
betalas för skuldebrevet är mindre än de 
tilläggsinsatsers sammanlagda belopp som 
skuldebrevet kan utbytas mot, om inte skill-
naden betalas i pengar i samband med utgi-
vandet av tilläggsandelen. 
 
 

14 § 

"�	���!�����	
����		���������	
 ��	�����(
�� ����

Den som äger en optionsrätt är berättigad 
att av andelslaget få ett intyg över rätten att 
få en tilläggsandel. 

I beslutet om utgivande av optionsrätter 
kan det bestämmas att för ägaren av options-
rätten skall utfärdas ett särskilt bevis, som 
innehåller villkoren för utgivande av 
tilläggsandel samt en bestämmelse om att 
beviset skall överlämnas till andelslaget i 
samband med utgivandet av tilläggsandelen 
(�	
�� ��
�). I fråga om optionsbeviset 
gäller i övrigt i tillämpliga delar det som i 
9 kap. 13 § och 14 § 1 mom. bestäms om an-
delsbrev. 

Optionsbevis och löpande konvertibla 
skuldebrev får inte ges ut innan de stadgebe-
stämmelser som gäller i dem avsedda 
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tilläggsandelar har registrerats och andelsla-
get har fått full betalning för optionsrätten el-
ler det konvertibla skuldebrevet. 
 

12 kap. 

�����
���������
�

'�������� ��	���������

1 § 

A�����
������������
	������������
�������(
����

I stadgarna kan bestämmas att andelslaget 
också kan ge ut placeringsandelar. 

På placeringsandelskapital och placerings-
andelar tillämpas bestämmelserna i 11 kap. 
om tilläggsandelskapital och tilläggsandelar, 
om inte något annat bestäms i detta kapitel. 
Detsamma gäller optionsrätter och konvertib-
la skuldebrev som ger rätt till placeringsan-
delar. 
 

2 § 

A�����
���
���	�����������
������������
	���

För en placeringsandel skall till andelslaget 
betalas en i stadgarna bestämd placeringsin-
sats. 

Det registrerade placeringsandelskapitalet 
anger beloppet av andelslagets placeringsan-
delskapital. 
 
 
 
7��
�	���
������������
������������
	������	�

������
��������� ����

 
3 § 

9��� ����	����	�
���������������
�������(
�����!��������

Beslutet om utgivande av placeringsandelar 
förfaller, om placeringsandelar inte inom den 
tid som bestämts i beslutet har tagits motsva-
rande det lägsta belopp som eventuellt angi-
vits i beslutet. Likaså förfaller ett sådant be-

slut om ändring av stadgarna som har fattats 
under förutsättning att placeringsandelar ut-
ges. Det belopp som för erhållna placerings-
andelar har betalts till andelslaget skall då 
genast återbetalas. 

Styrelsen skall innan placeringsandelarna 
anmäls för registrering ogiltigförklara de pla-
ceringsandelar som inte är helt betalda. 
 

4 § 

7��
�	���
������������
������������
	���

Som placeringsandelskapital registreras det 
sammanlagda beloppet av de placeringsinsat-
ser som motsvarar de utgivna placeringsan-
delarna, med avdrag för det belopp som mot-
svarar de placeringsandelar som ogiltigför-
klarats. 

En ökning av placeringsandelskapitalet kan 
anmälas för registrering även om det placer-
ingsandelskapital som baserar sig på ett tidi-
gare beslut ännu inte är registrerat. 

Det belopp som betalas för de placerings-
andelar som skall registreras som placerings-
andelskapital skall vara i andelslagets ägo 
och besittning innan placeringsandelskapital-
posten anmäls för registrering. Betalning i 
pengar skall ske på andelslagets konto i en 
depositionsbank i Finland eller i ett sådant 
utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland 
som har rätt att ta emot depositioner. 

Placeringsandelskapitalet eller dess mini-
mibelopp enligt beslutet om utgivande av 
placeringsandelar skall anmälas för registre-
ring utan dröjsmål så snart villkoren för utgi-
vandet är uppfyllda, dock senast ett år efter 
det beslutet fattades. Återstoden skall anmä-
las för registrering i en eller flera poster. 
Anmälan skall göras utan dröjsmål, med be-
aktande av placeringsandelsägarnas rättighe-
ter och andelslagets anmälningskostnader, 
dock senast ett år från registreringen av den 
placeringsandelskapitalpost som motsvarar 
minimibeloppet. Om det inom den sistnämn-
da tiden har anmälts till registermyndigheten 
att en på utgivandet av en placeringsandel 
grundad fordran lagligen har krävts in hos 
den som tagit den, kan ökningsposten anmä-
las för registrering inom fem år från registre-
ringen av den ökningspost som motsvarar 
minimibeloppet. 



 ��������		��
��  
� �
    

 

224

5 § 

7��
�	����������

Bestämmelser om registeranmälan som 
gäller placeringsandelskapital och ökning av 
det finns i handelsregisterlagen (129/1979). 
Till registeranmälan skall fogas  

1) andelslagets styrelseledamöters och 
verkställande direktörs försäkran att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid utgi-
vandet av placeringsandelarna och att andels-
laget i sin ägo och besittning har det belopp 
som betalts av det placeringsandelskapital el-
ler den ökning av det som skall registreras, 
samt 

2) revisorernas intyg om att denna lags be-
stämmelser om betalning av placeringsan-
delskapital har iakttagits. 

Om en placeringsandel har givits mot ap-
portegendom eller annars på särskilda vill-
kor, skall till anmälan dessutom fogas de 
uppgifter och handlingar som avses i 6 kap. 
6 §. 
 
 
 

6 § 

7�		������
�������������
�	���
������ �
�	(
����
����������

Placeringsandelskapitalet är betalt och har 
ökats när motsvarande placeringsandelskapi-
talpost har registrerats. Ägaren av en placer-
ingsandel kan inte efter registreringen åbero-
pa att utgivandet av placeringsandelen är 
ogiltigt såsom stridande mot denna lag. 

Om placeringsandelskapitalet inte anmäls 
för registrering inom den tid som nämns i 4 § 
4 mom. eller registreringen vägras iakttas i 
fråga om placeringsandelarna för varje pla-
ceringsandelskapitalposts del i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 3 § 1 mom. 

Placeringsandelarna ger rätt till överskott 
och annan rätt i andelslaget från registrering-
en av den placeringsandelskapitalpost som 
motsvarar dem, om inte i beslutet om utgiv-
ning av placeringsandelar bestäms en senare 
tidpunkt. Dessa rättigheter börjar dock senast 
ett år efter registreringen. 
 

7 § 

?	�
���������������
��������� ����

Ett placeringsandelsbrev får inte ges ut in-
nan den däri avsedda placeringsandelen har 
betalts i sin helhet och motsvarande placer-
ingsandelskapitalpost har registrerats. 
 
 

8 § 

#���!��!%�
������ �����!��!%�
���

Andelsstämman kan besluta att en i 9 kap. 
20 § 5 mom. avsedd fondförhöjning genom-
förs genom utgivning av nya placeringsande-
lar till medlemmarna samt till ägarna av så-
dana tilläggsandelar och placeringsandelar, 
vilkas andelar ger rätt till fondförhöjning. 
Vid en sådan fondförhöjning överförs till 
placeringsandelskapitalet ett mot det sam-
manlagda nominella beloppet av de placer-
ingsandelar som skall ges ut svarande belopp 
av överskottet, överkursfonden, reservfonden 
och en i 6 kap. 2 § 3 mom. avsedd motsva-
rande post under det egna kapitalet samt av 
uppskrivningsfonden. 

Andelsstämman kan besluta att en i 9 kap. 
21 § 3 mom. avsedd blandförhöjning kan 
genomföras genom utgivande av nya placer-
ingsandelar till medlemmarna. För en fond-
förhöjning som ingår i en sådan blandförhöj-
ning kan användas andelslagets eget kapital 
enligt 1 mom.  
 
 
 
 
<�	
����		�����������	������	
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9 § 

)�	���
����

Styrelsen skall ogiltigförklara sådana op-
tionsrätter och konvertibla skuldebrev, som 
inte har betalats i sin helhet innan optionsrät-
terna och bytesrätterna anmäls för registre-
ring. 
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10 § 

7��
�	���
���

Ett andelslag skall utan dröjsmål och senast 
inom två år från beslutet om utgivandet av 
optionsrätterna eller upptagandet av lån mot 
konvertibelt skuldebrev, för registrering en-
ligt placeringsandelsslag anmäla det belopp 
med vilket placeringsandelskapitalet kan 
ökas samt den tid inom vilken optionsrätten 
eller bytesrätten kan användas. I fråga om re-
gistreringen gäller i övrigt i tillämpliga delar 
4 § 1—3 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 och 2 
mom. 

Efter utgången av den tid som bestämts för 
utnyttjande av optionsrätten eller bytesrätten 
skall det antal placeringsandelar som tagits 
med stöd av optionsrätter eller lån mot kon-
vertibla skuldebrev utan dröjsmål anmälas 
för registrering. En optionsrätt eller ett kon-
vertibelt skuldebrev som inte har registrerats 
medför inte rätt till placeringsandel vid ök-
ning av placeringsandelskapitalet. 

Om tiden för utnyttjande av optionsrätt el-
ler bytesrätt är längre än ett år, skall anmälan 
dessutom utan dröjsmål göras efter utgången 
av en sådan räkenskapsperiod under vilken 
placeringsandelar har givits. I fråga om regi-
streringen gäller i övrigt i tillämpliga delar 
4 § 1—3 mom., 5 § 1 mom. samt 6 § 1 och 
2 mom. 

En placeringsandel medför oberoende av 
registrering rätt till andel i överskott och öv-
riga tillgångar, senast ett år efter utbytet eller 
från det placeringsandelen är helt betald.  
 
9����		�
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11 § 

7�		
���	����!�����������������
�����������

Den som äger en placeringsandel har inte 
rätt att kräva att placeringsinsatsen skall åter-
betalas på det sätt som i 11 kap. 3 och 9 § be-
stäms om rätten för en ägare av tilläggsandel 
att yrka återbetalning av tilläggsinsats. 

I fråga om en placeringsandels ägares rätt 
till återbetalning av placeringsinsatsen kan i 
stadgarna bestämmas endast på det sätt som 

föreskrivs i 13 §. 
 
 

12 § 
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Om en placeringsinsats nedsätts eller pla-
ceringsandelarnas antal minskas för täckande 
av förlust, är placeringsandelskapitalet ned-
satt när beslutet om nedsättning eller minsk-
ning har registrerats. Härvid får andelslaget 
inte dela ut överskott förrän det har förflutit 
ett år från utgången av den räkenskapsperiod, 
under vilken beslutet registrerades. Utan hin-
der av detta får överskott delas ut och använ-
das på annat sätt, om placeringsandelskapita-
let, reservfonden och överkursfonden sam-
manlagt har ökats med minst nedsättningsbe-
loppet. 

I andra fall än sådana som avses i 1 mom. 
krävs för verkställigheten av andelsstämmans 
beslut om nedsättning eller minskning till-
stånd av registermyndigheten, om verkstäl-
ligheten leder till att summan av de i 6 kap. 2 
§ 1 mom. 1—6 punkten avsedda posterna av 
eget kapital och de mot dem svarande i sam-
ma paragrafs 3 mom. avsedda posterna 
minskar. Tillstånd behövs dock inte, om re-
servfonden, överkursfonden eller placerings-
andelskapitalet samtidigt höjs med ett belopp 
som motsvarar nedsättningsbeloppet. Om 
tillstånd inte behövs, är placeringsandelska-
pitalet nedsatt när beslutet har fattats och re-
gistrerats samt den balansräkning som anger 
det belopp som återbetalas eller avsätts till en 
annan fond har fastställts. 

Tillstånd för verkställighet av andelslagets 
beslut skall sökas inom en månad från beslu-
tet om nedsättning eller minskning. Om så 
inte sker förfaller beslutet. Till ansökan skall 
fogas beslutet jämte bilagor. I övrigt tilläm-
pas på beslutet bestämmelserna i 16 kap. 
12—14 §. Om tillstånd inte söks inom utsatt 
tid eller tillstånd förvägras, förfaller även ett 
sådant beslut om ändring av stadgarna som 
har fattats under förutsättning att placerings-
insatserna nedsätts eller placeringsandelarnas 
antal minskas. Placeringsandelskapitalet är 
nedsatt när beslutet om godkännande av an-
sökan har registrerats och den balansräkning 
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som anger det belopp som återbetalas eller 
avsätts till en annan fond har fastställts. 
 
 

13 § 

A�����
���������������
��!��
����
�����

I stadgarna kan bestämmas att antalet pla-
ceringsandelar kan minskas för återbetalning 
av placeringsinsatser utan stadgeändring 
:������
����������� ���� 
��!��
����
����;. 
Utöver det som nämns i 10 kap. 13 § skall då 
i stadgarna dessutom bestämmas 

1) om andelslaget har rätt eller skyldighet 
att återbetala placeringsinsatser, samt  

2) vilka medel som används till erläggande 
av återbetalning. 

För verkställighet av ett beslut om återbe-
talning krävs tillstånd av registermyndighe-
ten i de fall som avses i 12 § 2 mom. På an-
sökan om tillstånd och dess behandling samt 
på registreringen av minskningen av antalet 
placeringsandelar tillämpas 12 § 2 och 
3 mom. 
 

14 § 

)�������
�������!���������������
�����������

Ett andelslag får mot vederlag förvärva el-
ler som pant ta emot en egen eller moderan-
delslagets placeringsandel endast när andels-
laget vid fusion eller på annat sätt tar emot 
eller på auktion köper en fullt betald placer-
ingsandel som utmätts för andelslagets ford-
ran. Andelslaget får dessutom återbetala en 
placeringsinsats när andelslaget fusioneras 
med ett annat andelslag, delas eller ombildas 
till aktiebolag. 

Andelslaget skall överlåta sina egna och 
moderandelslagets placeringsandelar inom 
tre år från förvärvet. 

Om placeringsandelarna inte har överlåtits 
inom utsatt tid, skall placeringsandelskapita-
let genast genom ogiltigförklaring av placer-
ingsandelar nedsättas med det belopp som av 
de mot placeringsandelarna svarande placer-
ingsinsatserna har betalts till andelslaget eller 
andelsstämman besluta att andelslaget skall 
träda i likvidation. 

 

13 kap. 

)�������=��

1 § 

�
�
�
�
�����

Ett andelslag kan ta upp lån (���
	�����) 
beträffande vilket  

1) kapital, ränta och annan gottgörelse i 
samband med att andelslaget upplöses eller 
försätts i konkurs får betalas endast med 
sämre förmånsrätt än alla andra skulder,  

2) kapitalet annars får återbetalas endast 
om andelslaget enligt balansräkningen för 
den senast avslutade räkenskapsperioden har 
eget kapital som kan användas för återbetal-
ning av kapitallån,  

3) ränta och annan gottgörelse får betalas 
endast om det belopp som betalas kan an-
vändas för överskottsutdelning enligt balans-
räkningen för den senast avslutade räken-
skapsperioden, samt beträffande vilket  

4) kapitalet tas upp i balansräkningen som 
en särskild post under det egna kapitalet. 

Andelslaget eller en sammanslutning som 
hör till samma koncern som detta får inte 
ställa säkerhet för betalning av kapital, ränta 
eller annan gottgörelse på ett lån.  

Den ränta eller gottgörelse av annat slag 
som betalas på ett kapitallån på basis av ba-
lansräkningen för den senast avslutade rä-
kenskapsperioden minskar det belopp som på 
basis av samma balansräkning kan delas ut 
eller användas på annat sätt. Ett utdelnings-
bart överskott minskas av en sådan ränta eller 
annan gottgörelse som inte har bokförts som 
kostnad i bokslutet för den senast avslutade 
eller den föregående räkenskapsperioden. 
 
 

2 § 

0	�� �	���
���������
	���

Det egna kapital som kan användas för 
återbetalning av kapitallån räknas ut enligt 
den balansräkning för andelslaget som skall 
fastställas för den räkenskapsperiod som se-
nast löpt ut så att 
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1) till summan av kapitallånen läggs över-
skottet enligt balansräkningen samt reserver-
na och avskrivningsdifferensen minskad med 
skatteskulden, och att 

2) från summan av kapitallånen dras av den 
förlust enligt balansräkningen som inte har 
dragits av från överskottet, samt andra i 
8 kap. 3 § 2 mom. och 4 § avsedda icke ut-
delningsbara poster. 

Det belopp av eget kapital som i moderan-
delslaget kan användas för återbetalning av 
kapitallån är det mindre av de belopp som 
balansräkningen och koncernbalansräkningen 
utvisar. Det belopp enligt koncernbalansräk-
ningen som kan användas för återbetalning 
uträknas med iakttagande i tillämpliga delar 
av bestämmelserna i 1 mom. I en uträkning 
som grundar sig på koncernbalansräkning 
hänförs inte till det egna kapital som kan an-
vändas till återbetalning en sådan dotter-
sammanslutnings överskott eller vinst på vil-
ken tillämpas en sådan begränsning av över-
skotts- eller vinstutdelning som motsvarar 
den som föreskrivs i 8 kap. 10 § 2 mom. 

Kapitallån hänförs inte till det egna kapital 
som kan användas för återbetalning av insat-
ser, tilläggsinsatser och placeringsinsatser, 
om inte något annat bestäms i villkoren för 
kapitallånet. 
 

3 § 

)�	���
���������	������������		�!������

Det utdelningsbara överskott som kan an-
vändas för betalning av ränta på kapitallån 
eller annan gottgörelse uträknas på basis av 
andelslagets balansräkning för den senast av-
slutade räkenskapsperioden. 

I moderandelslaget anses som utdelnings-
bart överskott det belopp som uträknat enligt 
balansräkningen och koncernbalansräkningen 
är mindre. 

De i 6 kap. 2 § 3 mom. avsedda poster som 
motsvarar överskottet läggs till det överskott 
som kan användas för betalning av gottgörel-
se. 

Räntan på kapitallån betalas innan över-
skottet delas ut till medlemmarna och till 
ägarna av tilläggsandelar och placeringsande-
lar, om inte något annat bestäms i lånevillko-
ren. 

4 § 

5��
	��������	����������
��������	�

Ett avtal om kapitallån skall ingås skriftli-
gen. 

Kapitallån har sinsemellan samma rätt till 
andelslagets tillgångar, om inte något annat 
har avtalats mellan andelslaget och kapitallå-
nens borgenärer. 

En ändring av lånevillkoren är ogiltig, om 
den strider mot 1 § 1 mom. Också en säker-
het som strider mot 1 § 2 mom. är ogiltig. 
 

5 § 

<����
���	�� �	���
���������
	���������	�
����
���		�!�������������������	�

För återbetalning av kapitallån, betalning 
av ränta och annan gottgörelse samt ställande 
av säkerhet i strid med 1 § gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 8 kap. 8 §. 
 
 
 

6 § 

2���
������������������	�
�����	���	���

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
inte på tillståndsförfarande som gäller verk-
ställighet av beslut om fusionering, delning 
eller ett beslut om ombildning till aktiebolag. 
Det belopp av kapitallånet som tillfaller bor-
genären får dock betalas först när fusionen, 
delningen eller ändringen av sammanslut-
ningsform har registrerats. 
 
 
 
 

14 kap. 

#9�
��������

1 § 

'�������� ��	���������

I stadgarna kan bestämmas att andelsstäm-
man kan besluta om uppbärande av extra av-
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gifter för ett i stadgarna angivet behov som 
framträder under den tid andelslaget är verk-
samt. I stadgarna skall då också nämnas 
grunderna för betalningsskyldigheten samt 
det högsta belopp av extra avgifter som en 
medlem kan förpliktas att betala under räken-
skapsperioden. Extra avgifter återbetalas inte, 
om inte något annat bestäms i stadgarna. 

En extra avgift skall betalas i en eller flera 
poster inom en skälig tid som bestäms av an-
delsstämman. 

Om andelslaget försätts i likvidation eller 
konkurs, får likvidatorerna eller konkursboet 
ta ut extra avgift endast om den borde ha be-
talts före försättandet i likvidation eller kon-
kurs. 
 
 
 

2 § 

9���������

En ny medlem är skyldig att betala extra 
avgift, om inte tiden för betalning av den har 
upphört när medlemskapet börjar. 

Innan en sökande godkänns som ny med-
lem av andelslaget skall styrelsen se till att 
sökanden blir informerad om det andels-
stämmobeslut som avses i 1 mom. 
 
 
 

3 § 

�����������	������!������

Trots att medlemskapet upphör är en tidi-
gare medlem skyldig att betala en sådan extra 
avgift som när medlemskapet upphör tas ut 
för den löpande eller en tidigare räkenskaps-
period och om vars uttagande har beslutats 
innan medlemskapet upphörde. 

Om rätten till insatsen har övergått till nå-
gon annan, som på sin ansökan inom den tid 
som anges i 9 kap. 10 § har godkänts som 
medlem och som är skyldig att betala extra 
avgift enligt 2 § i detta kapitel, skall den tidi-
gare medlemmen eller dödsboet efter med-
lemmen samt den nya medlemmen solida-
riskt svara för betalningen av en sådan extra 
avgift. 

15 kap. 

!���������������

'�������� ��	���������

1 § 

>
����		���
�	�

I stadgarna kan bestämmas att medlem-
marna svarar för andelslagets skulder i det 
fall att de egna tillgångar som ett andelslag 
som är försatt i konkurs eller likvidation har 
inte förslår till betalning av skulderna (	
��(
��		���
�	).  

I stadgarna skall då ingå bestämmelser om 
grunden för tillskottsplikten samt om plikten 
är obegränsad eller begränsad och beloppet 
av begränsad plikt. 

Tillskottsplikten skall i stadgarna bestäm-
mas på lika grunder för alla medlemmar och 
till samma storlek för alla medlemmar eller, 
om tillskottsplikten bestäms enligt antalet 
andelar eller någon annan beräkningsgrund, 
till samma storlek per grundenhet. 
 

2 § 

9���������

En ny medlem är tillskottspliktig också för 
skulder som andelslaget har när medlemmen 
ansluter sig till andelslaget. 

Innan en sökande godkänns som ny med-
lem av andelslaget skall styrelsen se till att 
sökanden blir informerad om den tillskotts-
plikt som föreskrivs i stadgarna. 
 

3 § 

�����������	������!������

Trots att medlemskapet upphör är en tidi-
gare medlem skyldig att betala tillskott, om 
andelslaget försätts i likvidation eller kon-
kurs inom ett år från utgången av den räken-
skapsperiod under vilken medlemskapet 
upphörde. 

Tillskottsplikten gäller inte en skuld vars 
grund har uppkommit efter det att medlem-
skapet upphört. Om en avliden medlems 
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rättsinnehavare har utövat den avlidnes rätt i 
andelslaget på det sätt som avses i 3 kap. 8 §, 
gäller tillskottsplikten även en skuld vars 
grund har uppkommit under den tid nämnda 
rätt utövas. Rättsinnehavarna svarar för dessa 
skulder endast med dödsboets tillgångar. 

På en tillskottspliktig tidigare medlem och 
dennes rättsinnehavare tillämpas det som i 
denna lag bestäms om tillskottspliktig med-
lem. 
 

4 § 

5�
		�
���

En betalning som erläggs på basis av till-
skottsplikt får inte kvittas mot en fordran 
som medlemmen har på andelslaget. 
 

5 §  

#!����
����������������!��
�����

Om medlemmarna är tillskottspliktiga, 
skall andelslagets styrelse förvara de god-
kända medlemsansökningarna tills medlem-
skapet har upphört. Styrelsen skall förvara 
avgångsanmälningarna i tre års tid. 
 

6 § 

>
����		���
�	
�������������������������(
����

Om en medlem är tillskottspliktig skall av-
gångsanmälan göras i två exemplar, av vilka 
det ena skall lämnas tillbaka till medlemmen. 
På detta exemplar skall antecknas när anmä-
lan inkommit till styrelsen eller till den som 
styrelsen utsett att ta emot sådana anmäl-
ningar.  
 
 

7 §  

2���
������	
����		���
�	���

Om stadgarna ändras i syfte att minska el-
ler avlyfta tillskottsplikt, kan det samtidigt 
bestämmas att tillskottsplikten fortfarande 
gäller skulder vars grund uppkommer innan 
ändringen träder i kraft. 

8 § 

)����	���
���
��
������	
����		��
���
��
��(
	
��

Om medlemmarna är tillskottspliktiga och 
det under ett andelslags likvidation fram-
kommer att andelslagets skulder överstiger 
tillgångarna och att skulderna kan betalas ge-
nom tillskott, skall likvidatorerna genast 
sammankalla en andelsstämma för att besluta 
om att tillskott skall tas ut. 

Likvidatorerna skall vid stämman lägga 
fram en skriftlig redogörelse för andelslagets 
ekonomiska ställning, en förteckning över 
tillgångarna och skulderna samt en på värdet 
enligt förteckningen grundad fördelningsplan 
angående de tillskott som skall tas ut. Till-
gångarna skall antecknas i förteckningen 
också till sitt sannolika överlåtelsepris, från 
vilket dras av de särskilda kostnaderna för 
överlåtelsen. 

Om inte andelsstämman i ett andelslag som 
är i likvidation beslutar ta ut tillskott, skall 
likvidatorerna genast  överlåta andelslagets 
egendom i konkurs. Andelslagets egendom 
skall också överlåtas i konkurs, om hela det 
bristande beloppet inte har betalts till andels-
laget inom 60 dagar från den stämma som 
fattade beslut om uttagande av tillskott. 

Om andelslaget försätts i konkurs efter det 
att vid stämman har beslutats om uttagande 
av tillskott, får verkställigheten av beslutet 
inte fortsättas. 
 

9 § 

)����	����		����������	
����		��
���������

Om tillgångarna i ett sådant andelslag som 
är i konkurs och vars medlemmar är till-
skottspliktiga inte förslår till betalning av 
skulderna efter det att säkra fordringar drivits 
in och andra ostridiga tillgångar omvandlats i 
pengar, skall konkursförvaltningen upprätta 
en fördelningsplan över de tillskott som tas 
ut för täckande av bristen. 

En fördelningsplan som uppgjorts vid kon-
kurs skall presenteras vid ett borgenärssam-
manträde som kungjorts i en tillräcklig om-
fattning. Medlemmarna i andelslaget skall 
kallas till borgenärssammanträdet på samma 
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sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas. 
 

10 § 

<�
���������	
����		���
�	�

Om tillskottsplikten är olika för olika för-
bindelser och förslår inte det erlagda belop-
pet till fullgörande av dem alla, skall de be-
talningar som influtit fördelas på de olika 
grupperna av förbindelser enligt de grunder 
som enligt stadgarna skall iakttas vid upp-
börd av tillskott. 

 
11 § 

< ���������	
����		���
�	�

Om tillskottsplikten är obegränsad, skall en 
medlem vid fördelning enligt bestämmelser-
na i detta kapitel påföras det belopp som fal-
ler på medlemmen, räknat enligt antalet så-
dana medlemmar mellan vilka fördelningen 
sker. I stadgarna kan bestämmas om en an-
nan fördelningsgrund. 
 

12 § 

5����		��
������	
����		���
�	���

Vid den fördelning av tillskott som avses i 
8 och 9 §, kan  inom ramen för tillskottsplik-
ten, utöver det behövliga beloppet dessutom 
samtidigt fördelas för betalning högst 25 pro-
cent av bristen. 
 
 

13 § 

5�����������!�����
��������

En medlem kan klandra andelsstämmans 
beslut om en fördelningsplan som avses i 8 § 
genom att väcka talan mot andelslaget. Talan 
skall väckas inom 30 dagar från det planen 
lades fram vid andelsstämma. 

En medlem eller en borgenär kan klandra 
den fördelningsplan som avses i 9 § genom 
att väcka talan mot konkursförvaltningen. 
Talan skall väckas inom 30 dagar från det 
borgenärssammanträde vid vilket planen la-
des fram. 

6����	���
���	����	
����		���
�	�

14 § 

"���
��
������	
����		�

Så snart fördelningsplanen har presenterats 
i enlighet med 8 eller 9 § skall likvidatorerna 
eller konkursförvaltningen kräva att med-
lemmarna betalar det belopp som påförts 
dem inom 30 dagar från det kravet har till-
ställts dem på samma sätt som kallelse till 
andelsstämma. På begäran av likvidatorerna 
eller konkursförvaltningen driver utmät-
ningsmannen in obetalda belopp på basis av 
fördelningsplanen enligt vad som bestäms 
om verkställighet av en lagakraftvunnen 
dom. Sådan indrivning kan verkställas trots 
att fördelningen har klandrats, men en indri-
ven betalning får då lyftas endast mot pant 
eller borgen. 
 

15 § 

>
����		���
�	
������
���
�����������

Om hos en medlem enligt utmätningsman-
nens intyg inte genast kan drivas in det be-
lopp som påförts medlemmen vid fördel-
ningen, skall likvidatorerna eller konkursför-
valtningen fördela det bristande beloppet 
mellan de övriga medlemmarna inom ramen 
för tillskottsplikten och driva in det hos dem 
så som i 14 § anges. 
 

16 § 

���������������		�	
����	�� �	���
���

Om andelsstämman har beslutat om att till-
skott skall tas ut på det sätt som avses i 8 § 
och en medlem till andelslaget har betalt till-
skott till större belopp än vad fördelningspla-
nen anger, skall andelslaget återbetala det 
överstora belopp som medlemmen erlagt, ur 
de tillgångar som enligt fördelningsplanen 
kan tas ut hos de övriga medlemmarna. Om 
andelslaget har försatts i konkurs innan det 
överstora belopp som medlemmen erlagt har 
återbetalats, skall beloppet beaktas i den för-
delningsplan som upprättas i konkursen, och 
återbetalas av de medel som tagits ut enligt 
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planen. Detta förutsätter dock att det översto-
ra belopp som medlemmen erlagt kan återbe-
talas utan att borgenärernas rättigheter 
kränks. 
 

16 kap. 

-5�����

���
�
	
���������!��	��		�
������!�����
��

1 § 

#��
����		�

Ett andelslag :!�����	����� ���������; kan 
fusioneras med ett annat andelslag :!���	�(
������ ���������; så att det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder utan likvida-
tionsförfarande övergår till det övertagande 
andelslaget, det överlåtande andelslagets 
medlemmar blir medlemmar i det övertagan-
de andelslaget och de som vederlag får ande-
lar i det övertagande andelslaget. Vederlaget 
får också vara pengar, annan egendom och 
förbindelser. Om en medlem som vederlag 
erbjuds annat än andelar i det övertagande 
andelslaget, har medlemmen rätt att i stället 
för sådant vederlag få ersättning i pengar, om 
något annat inte bestäms i stadgarna. 

Fusion av andelslag kan ske så att  
1) det övertagande andelslaget och ett eller 

flera överlåtande andelslag fusioneras (� (
���	
�����
�), eller så att  

2) minst två överlåtande andelslag tillsam-
mans bildar ett övertagande andelslag (��(
 
��	
�����
�).  
 
 
 

2 § 

�		�����������	�
������
��

Om ett andelslag äger samtliga aktier i ett 
aktiebolag, kan styrelserna avtala om att ak-
tiebolaget fusioneras med andelslaget. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusionering 
med moderandelslaget, om det inte finns 
andra medlemmar i dotterandelslaget. 

I fråga om dottersammanslutningsfusion 
gäller i tillämpliga delar det som i 14 kap. la-

gen om aktiebolag (734/1978) bestäms om 
dotterbolagsfusion. På fusionen tillämpas 
dock inte 8—11 § i nämnda kapitel, det som i 
kapitlets 12 § bestäms om inlösen av aktierna 
i ett överlåtande bolag, andra meningen i ka-
pitlets 14 § 1 mom. och inte heller 18 §. 
 
 

3 §  

8		�!�����	�����������������
��
��	
��

En fusion kan genomföras trots att det 
överlåtande andelslaget har trätt i likvidation, 
om inte skifte av andelslagets egendom mel-
lan medlemmarna har påbörjats.  
 
 
 

#��
���������

4 §  

#��
�������

Styrelserna för de andelslag som deltar i 
fusionen skall uppgöra en skriftlig fusions-
plan som skall dateras och undertecknas.  

Fusionsplanen skall uppta  
1) firmor, registernummer, adresser och 

hemorter för de andelslag som deltar i fusio-
nen, 

2) vid absorptionsfusion, förslag till änd-
ring av det övertagande andelslagets stadgar 
samt, vid kombinationsfusion, förslag till 
stadgar för det andelslag som skall bildas 
samt till förfarande vid val av dess styrelse- 
och förvaltningsrådsledamöter och revisorer, 

3) förslag till vederlag till det överlåtande 
andelslagets medlemmar,  

4) utredning om sådana kapitallån i fråga 
om vilka borgenärer kan motsätta sig bevil-
jande av ett tillstånd som avses i 13 §,  

5) i fråga om de andelar, tilläggsandelar 
och placeringsandelar som det överlåtande 
andelslaget och dess dottersamfund äger i det 
övertagande andelslaget, för varje slag av 
andelar andelarnas antal och sammanlagda 
andel av andelskapitalet och den i balansräk-
ningen upptagna anskaffningsutgiften,  

6) vid absorptionsfusion, förslag till sådant 
utgivande av andelar, tilläggsandelar och 
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placeringsandelar som behövs för betalning 
av vederlaget, 

7) förslag till tidpunkt och andra villkor för 
skifte av vederlaget,  

8) utredning om de särskilda förmåner och 
rättigheter som tillkommer ett i fusionen del-
tagande andelslags styrelse- och förvaltnings-
rådsledamöter, verkställande direktör, revisor 
och godkänd revisor såsom oberoende sak-
kunnig,  

9) utredning om orsaken till fusionen samt 
grunderna för bestämmande av vederlaget, 
såsom utredning om den egendom som till-
faller det övertagande andelslaget och egen-
domens värde i balansräkningen, värde-
ringsmetoder som används vid värdering av 
egendomen och de resultat som fås med hjälp 
av dem,   

10) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställande av fusionen. 

Fusionsplanen behöver inte åtföljas av en 
sådan utredning som avses i 2 mom. 9 punk-
ten, om samtliga medlemmar i de andelslag 
som deltar i fusionen samtycker till att en ut-
redning inte utarbetas.  
 
 
 

5 § 

7��
���������	��	������

Revisorerna i ett andelslag som deltar i fu-
sionen skall ge utlåtande om fusionsplanen 
till andelslaget. I utlåtandet skall bedömas 
om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter om omständigheter som är ägnade 
att inverka väsentligt på bedömningen av fu-
sionsorsaken, av värdet på den egendom som 
övergår till det övertagande andelslaget samt 
av vederlagets värde och dess skifte. I utlå-
tandet till det övertagande andelslaget skall 
särskilt nämnas om fusionen är ägnad att 
äventyra betalningen av andelslagets skulder. 

Om de i fusionen deltagande andelslagens 
samtliga medlemmar samtycker därtill, räck-
er det att utlåtandet tar ställning till frågan 
om fusionen är ägnad att äventyra betalning-
en av det övertagande andelslagets skulder. 

Utlåtandet skall dateras och undertecknas. 
Utlåtandet skall ges omedelbart före den an-
delsstämma som beslutar om fusionen. 

6 § 

#��
���������� 
�����

Till fusionsplanen skall i fråga om varje 
andelslag som deltar i fusionen fogas 

1) kopior av bokslutshandlingarna för de 
tre senaste räkenskapsperioderna och av an-
delsstämmans beslut angående vinst eller för-
lust för den senaste räkenskapsperioden,  

2) styrelsens redogörelse som avses i 4 kap. 
15 §, mellanbokslutet samt förvaltningsrådets 
och revisorernas utlåtande om dessa,  

3) de utlåtanden om fusionsplanen som av-
ses i 5 §.  
 

@����������������
����������

7 § 

<�����
�����������	���� ����	��������
��

I det överlåtande andelslaget beslutar an-
delsstämman om fusionen så som bestäms i 
4 kap. Vid en dottersammanslutningsfusion 
kan dock fusionsbeslutet fattas av det överlå-
tande andelslagets styrelse.  

I det övertagande andelslaget skall fusions-
beslutet fattas av styrelsen. Om annan fusion 
än dottersammanslutningsfusion beslutar 
dock andelsstämman så som bestäms i 
4 kap., om medlemmar med minst fem pro-
cent eller en i stadgarna föreskriven mindre 
del av alla medlemmars sammanlagda röste-
tal begär det. 
 

8 § 

5��������	
����	�������������������	
���
������������

Det övertagande andelslaget skall sam-
mankalla andelsstämman eller underrätta 
medlemmarna om planen på samma sätt som 
kallelse till andelsstämma skall ske. En med-
lem kan inom en månad efter meddelandet 
skriftligen yrka att beslut om fusionen skall 
fattas vid andelsstämman. På innehållet i an-
delslagets meddelande och de handlingar 
som skall hållas framlagda för medlemmarna 
tillämpas det som i 4 kap. bestäms om stäm-
mokallelse som gäller fusioneringsbeslut och 
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om framläggande av handlingar. I det över-
tagande andelslaget skall på den tid som 
gäller för kallelse till stämma tillämpas 
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas vid an-
delsstämman på yrkande av en medlem och 
om tiden från andelslagets meddelande till 
andelsstämman är minst en månad. 
 

9 § 

'������	������� ����	�

Om fusionsplanen inte godkänns utan änd-
ringar i alla andelslag som deltar i fusionen, 
förfaller denna. Det överlåtande andelslagets 
andelsstämma kan dock ändra fusionsplanens 
bestämmelse om skifte av vederlaget mellan 
andelslagets medlemmar samt ägarna av 
tilläggsinsats och placeringsandel. Styrelser-
na i de övriga andelslagen som deltar i fusio-
nen samt andelslagets medlemmar skall utan 
dröjsmål underrättas om ändringen på samma 
sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas. 
 

10 § 

#��
���
��� ����	��
���� 
��	
�����
��

Vid kombinationsfusion ersätter fusions-
planen stiftelseurkunden för det andelslag 
som bildas.  

Den andelsstämma som beslutar om fusio-
nen skall välja styrelse- och förvaltningsråds-
ledamöterna samt revisorerna för det överta-
gande andelslaget, om inte något annat be-
stäms i fusionsplanen. 
 

11 § 

?���!���������������������!���������
�	��		����
�����
��

En medlem i det överlåtande andelslaget 
som inte har understött fusionsbeslutet har 
rätt att avgå från andelslaget och har rätt till 
återbetalning av insatsen på det sätt som be-
stäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 
30 dagar efter fusionsbeslutet, tillämpas på 
återbetalning av ett belopp som erlagts av 
andelen de bestämmelser i 10 kap. 1—6 § 
och de stadgebestämmelser som gäller det 

övertagande andelslaget. Detsamma gäller 
återbetalning när en medlem har understött 
fusionsbeslutet. 

 
>
���	�����		������	��������
���

12 § 

6����	���
���	�	
���	����

För verkställande av fusionen behövs regis-
termyndighetens tillstånd. Andelslagen skall 
ansöka om tillstånd inom fyra månader från 
det fusionsplanen godkändes. Vid dotter-
sammanslutningsfusion skall moderandelsla-
get ansöka om tillståndet. Om ansökan inte 
görs inom föreskriven tid eller om tillstånd 
inte beviljas, förfaller fusionen. 

Till ansökan om tillstånd skall fogas 
1) den godkända fusionsplanen samt bila-

gor, 
2) fusionsbesluten, 
3) uppgift om de sammanräknade maximi-

beloppen av ett överlåtande andelslags insat-
ser som återbetalas med stöd av 11 § 1 mom., 
samt 

4) uppgift om det sammanräknade maxi-
mibeloppet av återbetalningarna på de insat-
ser i det överlåtande andelslaget vilka på 
grundval av 10 kap. 1—5 § skall återbetalas 
innan fusionen registreras. 

Registermyndigheten skall bevilja tillstånd 
för fusionen om andelslagets borgenärer inte 
motsätter sig ansökan så som anges i 13 § el-
ler, ifall de motsatt sig, om de inte längre 
motsätter sig eller om de enligt en domstols 
lagakraftvunna dom har fått betalning eller 
betryggande säkerhet för sin fordran.  
 

13 § 

5���!��������� �����������

Registermyndigheten skall utfärda kungö-
relse på det överlåtande andelslagets borge-
närer. Kungörelse skall utfärdas också på det 
övertagande andelslagets borgenärer, om fu-
sionen enligt det utlåtande som avses i 5 § är 
ägnat att äventyra betalningen av andelsla-
gets skulder. I kungörelsen skall nämnas att 
en borgenär har rätt att motsätta sig ansök-
ningen genom att skriftligen anmäla detta till 
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registermyndigheten före den i kallelsen ut-
satta dagen. 

Registermyndigheten skall tidigast fyra och 
senast en månad före den utsatta dagen regi-
strera kungörelsen, underrätta andelslaget om 
den och publicera den i den officiella tid-
ningen. 

Andelslaget skall senast tre veckor före den 
utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kungörelsen till sina kända borgenärer. 
Ett av en styrelseledamot i andelslaget eller 
av andelslagets verkställande direktör utfär-
dat intyg om att meddelandena sänts ut skall 
tillställas registermyndigheten senast på den 
utsatta dagen.  

Om en borgenär motsätter sig ansökan, 
skall registermyndigheten omedelbart efter 
den utsatta dagen underrätta andelslaget om 
detta. 

Registermyndigheten skall behandla ansö-
kan utan dröjsmål efter fyra veckor från den 
utsatta dagen. 

 
14 § 

)����������
������
������	� ������
�����
������!����

Registermyndigheten skall skjuta upp be-
handlingen av en ansökan, om en borgenär 
och andelslaget tillsammans ber om det se-
nast på den utsatta dagen eller om andelsla-
get senast på nämnda dag visar att det har 
anhängiggjort en talan för att få fastställt att 
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran.  

Domstolen skall utan dröjsmål behandla 
sådana ärenden som avses i 1 mom. 
 

15 § 

5���!��������������
����!���������

Det saneringsförfarande som avses i lagen 
om företagssanering (47/1993) ersätter sådan 
kungörelse som avses i 13 §, och borgenären 
har inte rätt att motsätta sig fusion med stöd 
av denna lag, om alla andelslag som deltar i 
fusionen tillhör samma koncern och ett sane-
ringsprogram för dem fastställs samtidigt.  

Fusionsplanen och de övriga handlingar 
som avses i 12 § 2 mom. skall bifogas försla-

get till saneringsprogram. 
 
6����	��������������
�������		������
������

16 § 

7��
�	���
���������
��

Andelslagen skall till registermyndigheten 
göra anmälan om verkställande av fusionen 
inom fyra månader från det fusionstillståndet 
beviljades. I annat fall förfaller fusionen. 

Anmälan om verkställande av fusion ersät-
ter vid kombinationsfusion den registeranmä-
lan som avses i 2 kap. I övrigt skall i fråga 
om registrering av övertagande andelslag 
2 kap iakttas. 

Har i flera än ett av de i fusionen deltagan-
de andelslagens egendom fastställts företags-
inteckning enligt företagsinteckningslagen 
(634/1984), får fusionen inte registreras om 
inte andelslagens och inteckningshavarnas 
avtal om reglering av inteckningarnas före-
trädesrätt samtidigt registreras på ansökan. 

Vid registreringen skall beaktas den plane-
rade registreringstidpunkten för verkställande 
av fusionen, om det inte föreligger något 
hinder för detta och tidpunkten inte infaller 
senare än fyra månader från anmälan. 
 

17 § 

7��
�	���
��������		������
�����

Det överlåtande andelslagets tillgångar och 
skulder, med undantag för ett yrkande som 
grundar sig på 20 kap. 1 eller 2 § i denna lag 
eller 44 § revisionslagen, övergår utan likvi-
dationsförfarande till det övertagande andels-
laget, när verkställandet av fusionen har regi-
strerats. Samtidigt upplöses det överlåtande 
andelslaget. 

När det överlåtande andelslaget upplöses 
får dess medlemmar rätt till vederlag, och de 
blir i enlighet med fusionsplanen medlemmar 
i det övertagande andelslaget. De andelar, 
tilläggsandelar och placeringsandelar som det 
övertagande eller överlåtande andelslaget 
äger i det överlåtande andelslaget medför 
dock inte rätt till vederlag. 

Det överlåtande andelslagets styrelse och 
verkställande direktör skall vid den stämma 
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som hålls av det överlåtande andelslagets 
medlemmar avge slutredovisning. Redovis-
ningen skall innehålla bokslut och koncern-
bokslut för den tid för vilken bokslut ännu 
inte har lagts fram på andelsstämman samt 
utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga 
om granskningen av slutredovisningen till-
lämpas det som bestäms om revision. I fråga 
om medlemmarnas stämma tillämpas be-
stämmelserna om andelsstämma. På klander 
av vederlagsskiftet och slutredovisningen, på 
lyftande av skiftesandel och på fortsatt likvi-
dation efter att det överlåtande andelslaget 
upplösts tillämpas 19 kap. 19 och 21 § och, i 
fall det är fråga om talan som avses i 20 kap. 
5 §, bestämmelserna i 19 kap. 20 §. Slutre-
dovisningen skall anmälas för registrering så 
som bestäms i 6 kap. 9 §. 
 

18 § 

5�������������
�� ����	�

Med avvikelse från 4 kap. 26 § 2 och 
3 mom. skall talan om fusionsplan anhängig-
göras inom sex månader från andelsstäm-
mans beslut. Domstolen skall utan dröjsmål 
underrätta registermyndigheten om att talan 
har anhängiggjorts och om den lagakraftvun-
na domen.  

Även om fusionen har registrerats, förfaller 
den, om fusionsbeslutet enligt domstolens la-
gakraftvunna dom är ogiltigt. Det överlåtan-
de andelslaget och det övertagande andelsla-
get är solidariskt ansvariga för en sådan för-
pliktelse för det övertagande andelslaget som 
har uppkommit efter registreringen av fusio-
nen men innan registermyndigheten har kun-
gjort domstolens lagakraftvunna dom.  
 
 
 

17 kap. 

'�������

1 § 

����
�����		������	����������
�����������(
��	���
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Ett andelslag :���������
�	� ���������; kan 

delas så att dess tillgångar och skulder helt 
eller delvis, utan likvidationsförfarande över-
förs till ett eller flera andelslag som därvid 
bildas :!���	����������������;, medlemmar-
na i det ursprungliga andelslaget blir med-
lemmar i varje övertagande andelslag och 
medlemmarna i det ursprungliga andelslaget 
får andelar i varje övertagande andelslag. 
Vederlaget får också bestå av pengar, annan 
egendom och förbindelser. Om en medlem 
såsom vederlag erbjuds annat än andelar i det 
övertagande andelslaget, har medlemmen rätt 
att i stället för sådant vederlag få penning-
ersättning, om inte något annat bestäms i 
stadgarna. 

Delningen kan ske så att  
1) alla tillgångar och skulder i det ur-

sprungliga andelslaget övergår till två eller 
flera övertagande andelslag, varvid det ur-
sprungliga andelslaget upplöses, eller  

2) en del av det ursprungliga andelslagets 
tillgångar och skulder övergår till ett eller 
flera övertagande andelslag.  

En delning kan genomföras trots att det ur-
sprungliga andelslaget har trätt i likvidation, 
om inte skifte av andelslagets egendom mel-
lan medlemmarna har påbörjats.  
 
 
 
 

2 § 

����
�������.���������
�	���
������ 
�����

Det ursprungliga andelslagets styrelse skall 
göra upp en delningsplan, för vilken i till-
lämpliga delar gäller det som i 16 kap. 4—6 
§ bestäms om kombinationsfusion. 

Delningsplanen skall dessutom innehålla  
1) förslag till hur det ursprungliga andels-

lagets tillgångar och skulder skall fördelas 
mellan de andelslag som deltar i delningen,  

2) utredning om omständigheter som kan 
vara av betydelse vid värderingen av den 
egendom som tillfaller ett övertagande an-
delslag och den som kvarstår i det ursprung-
liga andelslaget,  

3) förslag till hur överföringen av tillgång-
arna till det övertagande andelslagets eget 
kapital påverkar det ursprungliga andelsla-
gets eget kapital. 
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3 § 

'������	������� ����	�

Beslut om delning skall fattas av det ur-
sprungliga andelslagets andelsstämma så som 
bestäms i 4 kap. 

I övrigt gäller i fråga om beslut om delning 
i tillämpliga delar 16 kap. 8—10 och 18 §. I 
fråga om upphörande av medlemskapet för 
en medlem i det ursprungliga andelslaget och 
återbetalning av insatsen iakttas 16 kap. 11 §. 
 

4 § 

>
���	����	
��������	���������������
������	�
�����	�������	��

Det ursprungliga andelslaget skall för verk-
ställande av delningen ansöka om register-
myndighetens tillstånd, på vilket tillämpas 
16 kap. 12—14 §. Det ursprungliga andelsla-
get skall göra anmälan om verkställandet av 
delningen till registermyndigheten. Angåen-
de meddelandet gäller det som i 16 kap. 16 § 
1 och 2 mom. bestäms om kombinationsfu-
sion. 

Har i det ursprungliga andelslagets egen-
dom fastställts företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen, får delningen inte regi-
streras utan samtidig registrering av andels-
lagets och inteckningshavarnas avtal om del-
ning av inteckningarna mellan det ursprung-
liga och de övertagande andelslagen och om 
reglering av företrädesrätten mellan inteck-
ningarna.  
 

5 § 

7�		������
��������������
���

Det ursprungliga andelslagets tillgångar 
och skulder övergår så som anges i delnings-
planen till det övertagande andelslaget när 
verkställandet av delningen har registrerats. 
Samtidigt upplöses det ursprungliga andels-
laget vid sådan delning som avses i 1 § 
2 mom. 1 punkten.  

Det ursprungliga andelslagets aktieägare 
får genom att delningen registreras rätt till 
vederlag och blir delägare i det övertagande 
andelslaget. Egna placeringsandelar som till-

hör det ursprungliga andelslaget berättigar 
dock inte till vederlag.  

Om det ursprungliga andelslaget upplöses, 
skall dess styrelse och verkställande direktör 
lämna slutredovisning, på vilken tillämpas 
16 kap. 17 § 3 mom. 
 

6 § 

>
���������������������	���!������
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Uppdagas vid sådan delning som avses i 
1 § 2 mom. 1 punkten tillgångar som inte är 
skiftade enligt delningsplanen, tillhör dessa 
medlemmarna i det ursprungliga andelslaget 
och de övertagande andelslagen i samma för-
hållande som det ursprungliga andelslagets 
nettoegendom skall skiftas enligt delnings-
planen. 

Det ursprungliga andelslaget och de över-
tagande andelslagen är solidariskt ansvariga 
för det ursprungliga andelslagets skulder som 
har uppkommit innan verkställandet av del-
ningen har registrerats. 

I fråga om sådana av det ursprungliga an-
delslagets skulder för vilka ett annat andels-
lag svarar enligt delningsplanen uppgår an-
delslagets sammanlagda ansvar dock till 
högst värdet av den nettoegendom som åter-
står för det eller övergår till det. En borgenär 
kan på grundval av det solidariska ansvaret 
kräva betalning för skuld som upptas i del-
ningsplanen först när det har konstaterats att 
borgenären inte får betalning av gäldenären 
eller ur en säkerhet. 
 

18 kap. 

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

1 § 
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Ett andelslag kan ombildas till aktiebolag 
utan likvidation så att andelslagets medlem-
mar som vederlag får samtliga aktier i aktie-
bolaget. 

Om en medlem som vederlag för andelarna 
erbjuds annan egendom än aktier i aktiebola-
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get, har medlemmen rätt att i stället för ett 
sådant vederlag få en penningersättning, om 
inte något annat bestäms i stadgarna. 

Sammanslutningsformen kan ändras även 
om andelslaget har försatts i likvidation, om 
inte dess tillgångar har börjat delas ut till 
medlemmarna.  
 

2 § 

A�����!������
���������������	�
�������

Andelslagets styrelse skall göra upp en 
plan för ändring av sammanslutningsform, 
beträffande vilken i tillämpliga delar gäller 
det som i 16 kap. 4—6 § bestäms om kombi-
nationsfusion. I planen skall dessutom ingå 
ett förslag beträffande aktiebolagets aktieka-
pital och eget kapital av annat slag. På aktie-
bolagets aktiekapital samt på redogörelsen 
för och utlåtandet om aktiekapitalet i planen 
och dess bilaga tillämpas dessutom det som 
bestäms i 2 kap. 4 och 4 a §. 

Om andelslaget ombildas till publikt aktie-
bolag, tillämpas dessutom bestämmelserna i 
17 kap. 1 § 2 mom. aktiebolagslagen. 

 
3 § 

'������	������� ����	�

Andelsstämman beslutar om ändring av 
sammanslutningsform så som bestäms i 
4 kap. 

I övrigt gäller i fråga om ett beslut om änd-
ring av företagsform i tillämpliga delar det 
som bestäms i 16 kap. 9, 10 och 18 §. 
 
 

4 § 

����������������!������

Den som är medlem i ett andelslag som 
ombildas till aktiebolag och som inte har bi-
trätt ombildningsbeslutet har rätt att avgå ur 
andelslaget så som bestäms i 4 kap. 25 §. 

Om medlemskapet upphör senare än 
30 dagar efter andelsstämmans beslut om 
ändring av sammanslutningsform, har en ti-
digare medlem rätt till vederlag enligt god-
känd ombildningsplan. 

5 § 

6����	���
���	�	
���	����������
�	���
������
� 
���
���

För verkställighet av ett beslut om ändring 
av sammanslutningsform krävs tillstånd av 
registermyndigheten, om 

1) det sammanlagda beloppet av det bund-
na egna kapitalet i det aktiebolag som skall 
registreras är mindre än det sammanlagda be-
lopp av andelslagets eget kapital, från vilket 
har dragits av överskott och motsvarande 
poster, 

2) andelslaget med stöd av 4 § återbetalar 
insatser till högre belopp eller tidigare än vad 
som bestäms om återbetalning i 10 kap. 1—6 
§, eller 

3) i andelslagets stadgar bestäms om med-
lemmarnas tillskottsplikt. 

På sökande av tillstånd, behandlingen av 
ansökningar och beviljande av tillstånd till-
lämpas bestämmelserna i 16 kap. 12—14 §. 

Den styrelse som valts för aktiebolaget 
skall till registermyndigheten göra en anmä-
lan om verkställigheten av ombildning till 
aktiebolag inom fyra månader från andels-
stämmans beslut eller beviljandet av det till-
stånd som avses i 1 mom. Ett beslut om om-
bildning förfaller, om anmälan inte görs 
inom utsatt tid eller registrering förvägras. I 
fråga om anmälan gäller i tillämpliga delar 
det som bestäms om den anmälan om bildan-
de av aktiebolag som skall göras till handels-
registret. 
 
 
 
 

6 § 

7�		������
�������������
�	���
���

Ett andelslag ombildas till aktiebolag när 
ändringen av sammanslutningsform anteck-
nas i handelsregistret. Samtidigt upphör den i 
stadgarna föreskrivna tillskottsplikten för 
medlemmarna. Andelslagets rätt till skade-
stånd som avses i 20 kap. 1 eller 2 § i denna 
lag eller i 44 § revisionslagen övergår inte på 
aktiebolaget. 

Genom registreringen av ändringen av 
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sammanslutningsform uppkommer för med-
lemmarna i andelslaget rätt till vederlag, och 
de blir aktieägare i aktiebolaget i enlighet 
med ombildningsplanen. Samtidigt upp-
kommer rätt till i 4 § avsedd återbetalning av 
det belopp som betalts för andelen samt till 
vederlag. 

Andelslagets styrelse och verkställande di-
rektör skall vid det möte som hålls av andels-
lagets medlemmar lämna redovisning, på vil-
ken tillämpas 16 kap. 17 § 3 mom. 
 
 
 

19 kap. 

*����������8�5��������8���
����
�
��8���?
��
�����������5
��

)����	����
��
��	
����������
�	���
���

1 § 

'������	�������������
�	������
���	����
 ��!�
���	�

Andelsstämman beslutar om att ett andels-
lag skall träda i likvidation samt om att ansö-
kan om likvidation eller om avregistrering 
skall göras.  

Registermyndigheten skall förordna att an-
delslaget skall träda i likvidation eller avregi-
streras om någon av de förut sättningar som 
anges i 3 § föreligger. 

 
2 § 

'������	������� ����	�

Andelsstämman skall besluta att andelsla-
get skall träda i likvidation, om andelslaget 
enligt stadgarna skall upphöra med sin verk-
samhet eller om medlemsantalet har minskat 
på det sätt som avses i 3 kap. 1 § (	������
�(
�
��	
�). Om den skyldighet för andelslaget 
att låta andelslaget träda i likvidation som 
sammanhänger med ogiltigförklaring av egna 
andelar bestäms i 12 kap. 14 §. Andelsstäm-
man kan besluta om likvidation också av 
andra orsaker :��
�
��
���
��
��	
�;. 

I stället för att besluta om en frivillig likvi-
dation kan andelsstämman besluta att ansö-

kan om likvidation eller om avregistrering 
skall göras hos registermyndigheten. 

På andelsstämmans beslut tillämpas be-
stämmelserna i 4 kap. 
 
 

3 § 

7��
�	������
���	���� ����	�

Registermyndigheten skall förordna att ett 
andelslag skall träda i likvidation eller avre-
gistreras, om  

1) andelslaget saknar i registret införd be-
hörig styrelse,  

2) andelslaget saknar i registret införd, i 
stadgarna förutsatt verkställande direktör,  

3) andelslaget saknar i registret införd före-
trädare som avses i 6 § lagen angående rätt 
att idka näring (122/1919),  

4) andelslaget trots registermyndighetens 
uppmaning inte har anmält sina boksluts-
handlingar för registrering enligt 6 kap. 9 § 
inom ett år från utgången av räkenskapsperi-
oden,  

5) andelslaget på basis av stadgarna eller 
minskning av medlemsantalet skall träda i 
likvidation eller andelsstämman besluta om 
ogiltigförklaring av egna placeringsandelar 
eller om likvidation, men andelsstämman inte 
har fattat ett sådant beslut,  

6) andelslaget har försatts i konkurs som 
har förfallit på grund av brist på medel, eller 
om 

7) andelslaget har ansökt om försättande i 
likvidation eller om avregistrering.  

Initiativet till likvidation eller avregistre-
ring kan, om inte något annat bestäms om 
saken på annat ställe i detta kapitel, tas av 
styrelsen, en styrelseledamot, verkställande 
direktören, en revisor, andelslagsmedlem, 
borgenär eller någon annan vars rätt kan vara 
beroende av behörig registrering eller av för-
ordnande om likvidation. Registermyndighe-
ten kan uppta ett i 1 mom. 1—6 punkten av-
sett ärende till behandling också på eget ini-
tiativ. 

Registermyndigheten skall förordna att an-
delslaget skall träda i likvidation eller avregi-
streras, om det inte innan ärendet avgörs vi-
sas att det inte längre finns skäl till det. 
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4 § 

?�����
���	
�����		���������������
���

I sådana fall som avses i 3 § 1 mom. 1—
5 punkten skall registermyndigheten på 
lämpligt sätt uppmana andelslaget att avhjäl-
pa brister i de uppgifter som antecknats i re-
gistret. 

Om de brister som avses i 1 mom. inte av-
hjälps, skall uppmaningen sändas till andels-
laget skriftligen, och av uppmaningen skall 
framgå att andelslaget kan förordnas att träda 
i likvidation eller avregistreras, om bristerna 
inte avhjälps inom utsatt tid. Denna uppma-
ningen skall på tjänstens vägnar antecknas i 
registret och publiceras i den officiella tid-
ningen tidigast fyra och senast en månad före 
den utsatta dagen. Samtidigt skall de med-
lemmar och borgenärer som vill framföra 
anmärkningar angående likvidationen eller 
avregistreringen uppmanas att göra det skrift-
ligen före utsatt dag. Ärendet kan avgöras, 
trots att det inte kan visas att andelslaget 
skulle ha tagit emot uppmaningen. 

Om andelslaget ansöker om försättande i 
likvidation eller om avregistrering skall re-
gistermyndigheten uppmana andelslagsmed-
lemmarna och andelslagets borgenärer att 
framföra sina anmärkningar så som bestäms i 
2 mom. 
 

5 § 

#!��	��		�
��������!�������
�	���
���

Om andelslagets tillgångar inte förslår till 
betalning av likvidationskostnaderna, eller 
om uppgift inte kan fås om tillgångarnas 
storlek, och en medlem, borgenär eller någon 
annan inte åtar sig att ansvara för likvida-
tionskostnaderna, skall registermyndigheten i 
stället för att förordna om likvidation avregi-
strera andelslaget. 
 

6 § 

6�������
��
��	����

Om andelsstämman eller registermyndighe-
ten fattar beslut om likvidation, skall samti-
digt en eller flera likvidatorer utses i stället 

för styrelsen, verkställande direktören och ett 
eventuellt förvaltningsråd. 

Saknar ett bolag som trätt i likvidation i re-
gistret införda behöriga likvidatorer, skall re-
gistermyndigheten förordna likvidatorer. 
Förordnande av likvidatorer kan sökas av den 
vars rätt kan vara beroende av att andelslaget 
har en företrädare. Om andelslagets tillgång-
ar inte förslår till betalning av likvidations-
kostnaderna, eller om uppgift inte kan fås om 
tillgångarnas storlek, och en medlem, borge-
när eller någon annan inte åtar sig att svara 
för likvidationskostnaderna, skall register-
myndigheten i stället för att förordna en lik-
vidator avregistrera andelslaget. 
 

�
��
��	
���!���������

7 § 

9����
��
��	
�� !�%���

Likvidationen börjar när beslutet om den 
har fattats. Andelsstämman kan dock besluta 
att frivillig likvidation börjar en senare dag 
än dagen för beslutet. 
 

8 § 

7��
�	���
�������������	������� ����	�

Om andelsstämman har beslutat att andels-
laget skall träda i likvidation skall likvidato-
rerna utan dröjsmål anmäla beslutet om lik-
vidation och valet av likvidatorer för registre-
ring. 
 

9 § 

)����	��!��	
�����!����
��
��	
����

Om andelslaget har trätt i likvidation skall 
styrelsen och verkställande direktören utan 
dröjsmål upprätta bokslut och koncern-
bokslut för den tid före likvidationens inträ-
dande för vilken bokslut ännu inte har lagts 
fram på andelsstämman. Detta bokslut skall 
så snart som möjligt läggas fram på andels-
stämman. I fråga om bokslutet gäller i till-
lämpliga delar det som i denna lag bestäms 
om bokslut och revision.  

Omfattar den tid som avses i 1 mom. även 
den föregående räkenskapsperioden, skall för 
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denna upprättas ett särskilt bokslut och ett 
koncernbokslut. 

Om andelsstämman beslutar att andelslaget 
skall träda i frivillig likvidation, kan den be-
sluta att ett bokslut som avses i 1 mom. inte 
upprättas. Beslutet kan fattas även efter be-
slutet om likvidation. 

Likvidatorerna kan utan hinder av andels-
stämmans beslut förplikta styrelsen och verk-
ställande direktören att upprätta ett bokslut. 
 

10 § 

<����	�
���	���
������ �����������

Likvidatorerna skall söka offentlig stäm-
ning på andelslagets borgenärer. I fråga om 
offentlig stämning gäller bestämmelserna i 
förordningen om preskription i fordringsmål 
och om offentlig stämning på borgenärer 
(32/1868), om inte något annat följer av 
2 mom. 

Offentlig stämning söks hos registermyn-
digheten. I stämningen skall borgenärerna 
uppmanas att anmäla sin fordringar skriftli-
gen till registermyndigheten senast på utsatt 
dag. Det som i annan lag bestäms om instäl-
lelsedag gäller nämnda dag. Stämningen 
skall publiceras i den officiella tidningen se-
nast en månad före den utsatta dagen. Likvi-
datorerna skall senast tre veckor före den ut-
satta dagen sända ett skriftligt meddelande 
om kungörelsen till andelslagets kända bor-
genärer. Registermyndigheten skall efter den 
utsatta dagen utan dröjsmål underrätta likvi-
datorerna om de fordringar som anmälts till 
myndigheten. Registermyndigheten anteck-
nar på tjänstens vägnar i registret att stäm-
ning har utfärdats. 
 

11 § 

'������	����������������	
����������
��
(
��	
����

På de andelsstämmor som ett andelslag i 
likvidation ordnar tillämpas denna lags be-
stämmelser om andelsstämma, om inte något 
annat följer av bestämmelserna i detta kapi-
tel. Om det behövs för avslutande av likvida-
tionen och fortsättande av verksamheten, kan 
andelsstämman besluta också om ändring av 

stadgarna och anskaffning av finansiering i 
form av eget kapital. 

Mandattiden för fullmäktigeledamöterna i 
ett andelslag i likvidation fortsätter till dess 
att likvidationen upphört. Fullmäktigesam-
manträdet kan dock besluta att stadgeenliga 
fullmäktigeval ordnas också under likvida-
tionen. 
 

12 § 

�
��
��	�����������
�	���

Det som i denna lag bestäms om styrelsen 
och dess ledamöter gäller också likvidatorer-
na, om inte något annat följer av detta kapi-
tel. 

Likvidatorerna sköter andelslagets angelä-
genheter under likvidationen. De skall så 
snart som möjligt omvandla så mycket av 
andelslagets egendom i pengar som behövs 
för likvidationen samt betala andelslagets 
skulder. Andelslagets affärsverksamhet får 
fortsättas i den utsträckning som en ända-
målsenlig likvidation kräver. 
 

13 § 

)����	��������
��
��	
��

Likvidatorerna skall för varje räkenskaps-
period upprätta ett bokslut och koncern-
bokslut, som skall föreläggas den ordinarie 
andelsstämman för godkännande. Det som i 
denna lag bestäms om styrelsens förslag till 
åtgärder som gäller överskott eller förlust till-
lämpas inte på dessa bokslut. 

Det egna kapitalet kan antecknas i balans-
räkningen som en post, och andels-, 
tilläggsandels- och placeringsandelskapitalet 
anges utom kolumn fördelat enligt olika slag 
enligt stadgarna. 

En tillgång får inte upptas i balansräkning-
en till högre värde än det sannolika över-
låtelsepriset med avdrag för de särskilda 
kostnader som överlåtelsen medför. Om en 
tillgång beräknas inbringa väsentligt mera än 
vad som upptagits i balansräkningen eller om 
för betalning av skulder och likvidations-
kostnader beräknas åtgå ett belopp som vä-
sentligt avviker från skulden enligt balans-
räkningen, skall de sålunda beräknade belop-
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pen anges utom kolumn vid motsvarande 
tillgångs- och skuldposter. 

 
14 § 

7��
�
���������
��
��	
��������

Revisorernas uppdrag upphör inte när an-
delslaget träder i likvidation. Bestämmelser-
na i 7 kap. iakttas i tillämpliga delar under 
likvidationen. Revisionsberättelsen skall 
dessutom innehålla ett uttalande om huruvida 
likvidationen enligt revisorernas mening har 
fördröjts onödigt. 
 

15 § 

5������
���� ���������
��
��	
��

Om ett andelslags tillgångar inte förslår till 
betalning av skulderna, skall likvidatorerna 
avträda andelslagets egendom till konkurs. 
 

16 § 

)�	���
������������������	����
����������(
���	
���������������

Efter tidsfristen för den offentliga stäm-
ningen och betalningen av alla kända skulder 
skall likvidatorerna skifta andelslagets egen-
dom mellan medlemmarna. Om en skuld är 
tvistig eller inte har förfallit till betalning el-
ler den av andra orsaker inte kan betalas, 
skall behövliga medel avsättas och återstoden 
skiftas. En medlem kan mot betryggande sä-
kerhet ges förskott på sin skiftesandel. 

En medlems skiftesandel är 
1) en mot andelen svarande del av den 

egendom som skiftas, dock högst det belopp 
som av insatsen betalts till andelslaget, samt 

2) en med medlemsantalet överensstäm-
mande del av den behållning som återstår ef-
ter återbetalningen av de belopp som betalts 
av andelarna. 

Utan hinder av 2 mom. kan i stadgarna be-
stämmas att behållningen skall 

1) skiftas mellan medlemmarna på andra 
grunder, 

2) skiftas mellan dem som äger tilläggsan-
delar och placeringsandelar, samt 

3) användas för ett i stadgarna bestämt eller 
av andelsstämman beslutat ändamål. 

Om skiftesandelen är mindre än kostnader-
na för skiftet, kan domstolen på ansökan av 
likvidatorerna bestämma att andelen skall 
tillfalla staten. I annat fall iakttas 21 §. 

 
17 § 

$��	����
��
���

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, 
skall de så snart som möjligt avge slutredo-
visning för sin förvaltning genom att uppgöra 
en berättelse över likvidationen i dess helhet. 
Berättelsen skall även innehålla en redogö-
relse för skiftet av andelslagets tillgångar. 
Till berättelsen skall fogas bokslutshandling-
arna för hela likvidationstiden. Berättelsen 
jämte bilagor skall lämnas till revisorerna, 
som inom en månad från det att de erhållit 
berättelsen skall avge revisionsberättelse 
över slutredovisningen och förvaltningen un-
der likvidationen. Sedan likvidatorerna erhål-
lit revisionsberättelsen, skall de utan dröjs-
mål kalla medlemmarna till andelsstämma 
för granskning av slutredovisningen. 
 

18 § 

?���!��
���	
�����	�����������������(
�!��
���

Andelslaget anses upplöst när likvidatorer-
na framlagt slutredovisning vid andelsstäm-
man.  

Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra 
anmälan om upplösning av andelslaget för 
registrering. 
 

19 § 

5������������
�	������!����	������
�	��������

Om en delägare vill klandra skiftet, skall 
talan mot andelslaget väckas inom tre måna-
der från det att slutredovisningen lades fram 
på andelsstämman. 

Om en medlem inte inom fem år från det 
att slutredovisningen lades fram på andels-
stämman har anmält sig för att lyfta sin skif-
tesandel, har medlemmen förlorat sin rätt till 
den. 
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20 § 

$�����	����	������!���		�����!�	������������
����
���

Medlemmar i det upplösta andelslaget som 
företräder minst en fjärdedel eller en i stad-
garna föreskriven mindre del av andelslagets 
totala röstetal kan skriftligen yrka att likvida-
torerna sammankallar andelsstämman för att 
behandla väckande av sådan talan som avses 
i 20 kap. Härvid iakttas bestämmelserna i 
4 kap. 10 § 2 mom. samt 20 kap. 4 och 5 §. 
Talan skall dock väckas inom ett år från det 
att slutredovisningen lagts fram. 
 

21 § 

#�	��		��
��
��	
��

Om nya tillgångar yppas efter andelslagets 
upplösning eller talan väcks mot andelslaget 
eller behövs likvidationsåtgärder annars, 
skall likvidationen fortsättas. Likvidatorerna 
skall utan dröjsmål göra anmälan om detta 
för registrering. 

Likvidationen kan dock inte fortgå i det fall 
som avses i 1 mom., om andelslagets till-
gångar inte förslår till betalning av likvida-
tionskostnaderna eller uppgift om tillgångar-
nas storlek saknas och en medlem, borgenär 
eller någon annan inte åtar sig att ansvara för 
likvidationskostnaderna. 
 

22 § 

'����	���������
��
��	
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Om andelsstämman har fattat beslut om 
frivillig likvidation eller registermyndigheten 
har förordnat att andelslaget skall träda i lik-
vidation på grund av att medlemsantalet har 
minskat, kan andelsstämman besluta att lik-
vidationen avslutas och att andelslagets verk-
samhet fortsätts. Beslut får dock inte fattas, 
om det för likvidation finns en sådan grund 
som avses i denna lag eller i stadgarna eller 
om andelslagets egendom har skiftats eller 
tillskott tagits ut hos medlemmarna. Innan 
beslutet fattas skall revisorernas utlåtande om 
saken inhämtas. På beslutet tillämpas i övrigt 
bestämmelserna i 4 kap. 

Sedan det beslut som avses i 1 mom. har 
fattats skall för andeslaget väljas en ledning i 
enlighet med stadgarna. 

Sedan styrelsen har valts, skall likvidato-
rerna utan dröjsmål för registrering göra an-
mälan angående beslutet om avslutande av 
likvidationen och valet av styrelse. Beslutet 
får inte verkställas förrän registrering har 
skett. Offentlig stämning på andelslagets 
borgenärer är utan verkan när likvidationen 
har avslutats i enlighet med denna paragraf. 
 

23 § 

6��������	�����	�������!��
�����

Ett upplöst andelslag kan inte förvärva rät-
tigheter eller ingå förbindelser. För åtgärder 
som vidtagits för andelslagets räkning efter 
upplösningen svarar de som deltagit i åtgär-
derna eller fattat beslut om dem. Likvidato-
rerna kan dock vidta åtgärder för fortsättande 
av likvidationsåtgärder eller ansöka om för-
sättande av andelslaget i konkurs. 

Om en avtalspart i ett avtal som ingåtts 
med andelslaget efter dess upplösning inte 
visste att andelslaget hade upplösts, kan par-
ten frånträda avtalet. 

Om ett upplöst andelslag inte har någon 
likvidator, tillämpas på stämning och annan 
delgivning bestämmelserna i 11 kap. 7 § rät-
tegångsbalken. 

 
 

'����
�	���
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24 § 

>
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Ett andelslag är avregistrerat när register-
myndighetens beslut om avregistrering har 
antecknats i registret. 
 

25 § 

#!��	��������!���		������
�	����	�����������

Ett avregistrerat andelslag företräds vid be-
hov av en eller flera företrädare. Om företrä-
darnas behörighet att handla för andelslagets 
räkning bestäms i 26 §. I fråga om företrä-
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darna gäller i övrigt bestämmelserna om lik-
vidatorer. Företrädarna väljs och avskedas 
vid medlemmarnas stämma, på vilken tilläm-
pas bestämmelserna om andelsstämma. 

Om ett avregistrerat andelslag inte har nå-
gon företrädare, tillämpas på stämning och 
annan delgivning bestämmelserna i 11 kap. 
7 § rättegångsbalken. 
 

26 § 

6��������	��!���		������
�	����	������������
����
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Ett avregistrerat eller upplöst andelslag kan 
inte efter avregistreringen eller upplösningen 
förvärva rättigheter eller ingå förbindelser. 
För åtgärder som efter avregistreringen vid-
tagits för andelslagets räkning svarar de som 
deltagit i åtgärden eller beslutat om den. An-
delslagets företrädare kan dock vidta åtgärder 
för inledande av likvidationsåtgärder eller 
ansöka om försättande av andelslaget i kon-
kurs. Om en avtalspart i ett avtal som ingåtts 
med andelslaget efter det att det avregistre-
rats inte visste att andelslaget avregistrerats, 
kan parten frånträda avtalet.  

Företrädarna för ett andelslag som avregi-
strerats kan utan hinder av bestämmelserna i 
1 mom. vidta åtgärder som är nödvändiga för 
betalning av andelslagets skulder eller beva-
rande av värdet av andelslagets egendom. I 
andelslagets bokföring skall vid behov göras 
anteckning om åtgärder som vidtagits för an-
delslagets räkning. Om de verkningar som 
avregistrering har för företagsintecknings gil-
tighet bestäms i företagsinteckningslagen. 
 

27 § 

$�
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�������

Ett avregistrerat andelslags tillgångar kan 
skiftas mellan andelslagets medlemmar en-
dast om andelslaget genomgår likvidation på 
det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Före-
trädarna för andelslaget kan dock skifta an-
delslagets tillgångar mellan medlemmarna 
utan likvidation, om det har förflutit fem år 
från avregistreringen, andelslagets tillgångar 
är högst 8 000 euro och andelslaget inte har 

kända skulder. Medlemmarna svarar med be-
loppet av de mottagna tillgångarna för betal-
ningen av andelslagets skulder. 
 

28 § 

$�����	����	������!���		������
�	����	���(
�������������
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Medlemmar i det avregistrerade andelsla-
get som företräder minst en fjärdedel eller en 
i stadgarna föreskriven mindre del av med-
lemmarnas totala röstetal kan skriftligen yrka 
att andelslagets företrädare sammankallar 
andelsstämman för att behandla väckande av 
sådan talan som avses i 20 kap. Härvid iakt-
tas bestämmelserna i 4 kap. 10 § 2 mom. 
samt 20 kap. 4 och 5 §. 
 

29 § 

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

Om det efter avregistreringen behövs likvi-
dationsåtgärder, skall registermyndigheten på 
ansökan av den vars rätt saken gäller förord-
na att andelslaget skall träda i likvidation. 
Andelslaget förordnas dock inte att träda i 
likvidation, om andelslagets tillgångar inte 
förslår till betalning av likvidationskostna-
derna eller uppgift inte kan fås om tillgång-
arnas storlek och en medlem, borgenär eller 
någon annan inte åtar sig att ansvara för lik-
vidationskostnaderna. 
 
 

#!��	��������
�������������

30 § 

$����
���

Ansökan om inledande av förfarande enligt 
lagen om företagssanering kan i fråga om 
andelslaget göras genom beslut av andels-
stämman. Även styrelsen kan göra ansökan, 
om den anser att det är nödvändigt på grund 
av att ärendet brådskar. Styrelsen skall då 
utan dröjsmål sammankalla andelsstämman 
för att behandla frågan om fortsättande av 
ansökan. 
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31 § 

5������

Ett andelslags egendom kan avträdas till 
konkurs endast genom beslut av styrelsen el-
ler, om andelslaget är i likvidation, av likvi-
datorerna. Under konkurs företräds andelsla-
get såsom konkursgäldenär av styrelsen och 
verkställande direktören eller av de likvidato-
rer som utsetts innan konkursen började. Un-
der konkurs kan dock nya styrelseledamöter 
eller nya likvidatorer väljas. 

Om tillgångar inte finns när konkursen av-
slutas, skall andelslaget anses upplöst så 
snart konkursförvaltningen avgett slutredo-
visning. Konkursförvaltningen skall utan 
dröjsmål göra anmälan om upplösningen för 
registrering. 

Om tillgångar återstår när konkursen avslu-
tas och andelslaget inte var i likvidation då 
dess egendom avträddes till konkurs, skall 
styrelsen så snart som möjligt sammankalla 
andelsstämman för att besluta om huruvida 
andelslaget skall fortsätta sin verksamhet el-
ler träda i likvidation. Beslutar andelsstäm-
man att andelslagets verksamhet skall fortsät-
tas, skall styrelsen utan dröjsmål göra anmä-
lan om detta för registrering. Om andelslaget 
är i likvidation när det försätts i konkurs, 
iakttas bestämmelserna i 20 §.  

Om andelslagets konkurs har avslutats och 
nya tillgångar yppas för andelslaget, skall 
härvid förfaras så som bestäms i 3 mom. 
 
 

20 kap. 

�������=�����A�������

1 § 

����
�������������

Styrelseledamöterna, förvaltningsrådets le-
damöter, verkställande direktören och likvi-
datorerna är skyldiga att ersätta skada som de 
vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen 
eller av oaktsamhet orsakat bolaget. Det-
samma gäller skada som de orsakat en med-
lem eller någon annan genom överträdelse av 
denna lag eller stadgarna.  

2 § 

��������������������

En medlem är skyldig att ersätta skada som 
medlemmen genom att medverka till över-
trädelse av denna lag eller stadgarna uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet har orsakat 
andelslaget, en medlem eller någon annan. 
 
 
 

3 § 

=����
�������!�����
�������������

Angående jämkning av skadestånd samt 
fördelning av skadeståndsansvaret mellan 
flera skadeståndsskyldiga gäller bestämmel-
serna i 2 och 6 kap. skadeståndslagen 
(412/1974). 
 
 
 

4 § 

)����	���������������	�����

Beslut om väckande av skadeståndstalan 
för andelslagets räkning med stöd av 1 eller 
2 § i denna lag eller 44 § revisionslagen fat-
tas av andelsstämman. Styrelsen har dock rätt 
att besluta om väckande av skadeståndstalan 
som grundar sig på straffbar gärning. 

Ett andelsstämmobeslut om beviljande av 
ansvarsfrihet eller om att avstå från att väcka 
talan utgör inte hinder för andelslaget att 
väcka talan, om andelsstämman i bokslutet 
eller i revisionsberättelsen eller annars inte 
har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga 
och fullständiga uppgifter angående det be-
slut eller den åtgärd på vilken talan grundas.  

Om andelslaget försätts i konkurs på ansö-
kan som gjorts inom två år från det vid an-
delsstämman fattats beslut om att bevilja an-
svarsfrihet eller att avstå från att väcka talan, 
får konkursboet föra talan utan hinder av det-
ta beslut. Detsamma gäller en likvidator, om 
ett i lagen om företagssanering avsett förfa-
rande som gäller andelslaget har inletts inom 
ovan nämnda tid. 
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5 § 

�
��
	�	������		��		�������	�����

På yrkande av medlemmarna kan talan fö-
ras för andelslagets räkning utan hinder av 
4 § 1 och 2 mom., om  

1) andelstämman har beviljat ansvarsfrihet 
eller annars beslutat att inte väcka skades-
tåndstalan, men medlemmarna med minst en 
fjärdedel eller en i stadgarna angiven mindre 
del av andelslagets totala röstetal har röstat 
mot beslutet,  

2) beslut i ett ärende som gäller beviljande 
av ansvarsfrihet inte har fattats inom åtta 
månader från räkenskapsperiodens utgång, 
eller  

3) beslut i ett ärende som gäller väckande 
av skadeståndstalan annars inte har fattats 
inom två månader efter det att ärendet borde 
ha behandlats på andelsstämman. 

Talan kan väckas av medlemmar med 
minst en fjärdedel eller en i stadgarna angi-
ven mindre del av andelslagets totala röstetal. 
Om en medlem avstår från talan sedan den 
väckts, kan dock de övriga som väckt talan 
fullfölja den. 

Talan skall väckas inom tre månader räknat 
från det andelsstämmobeslut som avses i 
1 mom. eller från utgången av den tid som 
avses i 1 mom. eller, om i 7 kap. 7 § avsedd 
granskning yrkats, från det yttrande över 
granskningen framlagts på andelsstämman 
eller ansökan om förordnande av granskare 
avslagits. 

De medlemmar som väckt talan svarar för 
rättegångskostnaderna. De har dock rätt att 
av andelslaget få ersättning för kostnaderna i 
den mån de kan täckas av de medel som an-
delslaget vunnit genom rättegången. Domsto-
len kan förordna att till de medlemmar som 
väckt talan skall betalas den del som faller på 
deras andelar av de medel som vunnits till 
andelslaget. 
 

6 § 

>
����
�	����!��������������	�����

Talan för andelslagets räkning med stöd av 
1 eller 2 § i denna lag eller 44 § revisionsla-
gen kan inte, om inte talan grundas på straff-
bar gärning, väckas mot 

1) styrelseledamöterna, förvaltningsrådets 
ledamöter eller verkställande direktören se-
dan tre år förflutit från utgången av den rä-
kenskapsperiod under vilken det beslut fatta-
des eller den åtgärd vidtogs varpå talan grun-
das, 

2) revisorerna sedan tre år förflutit från det 
revisionsberättelsen, yttrandet eller intyget 
varpå talan grundas avgavs, eller mot 

3) medlemmarna sedan två år förflutit från 
det beslut eller den åtgärd varpå talan grun-
das. 

Har tiden för väckande av talan för andels-
lagets räkning utgått, kan talan som avses i 
4 § 3 mom. inte väckas sedan en månad för-
flutit från det att bevakning ägt rum i konkur-
sen.  
 

21 kap. 

���
�������
��������
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1 § 

#!��	��		�
��������!�����������	���

Ett andelslag vars huvudsakliga verksam-
hetsområde består av detaljhandel får för fi-
nansiering av sin verksamhet bedriva spar-
kasseverksamhet genom att av sina med-
lemmar på konton som uppfyller villkoren i 
7 § ta emot sådana penningmedel i euro som 
skall återbetalas (�������������
��), om an-
delslaget har minst 500 medlemmar och det i 
pengar betalda andelskapitalet uppgår till 
minst 80 000 euro.  

Ett andelslag som är moder- eller dotteran-
delslag i en koncern får ta emot medlemspla-
ceringar endast om koncernens huvudsakliga 
verksamhetsområde består av detaljhandel.  
 

2 § 

6��������	��!��	��		�
������������!������

Om medlemsantalet eller andelskapitalet i 
ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet sjunker under det som bestäms i 1 § 
1 mom., skall andelslaget avbryta mottagan-
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det av medlemsplaceringar. Om medlemsan-
talet eller andelskapitalet inte inom sex må-
nader återgår till det som bestäms i 1 § 
1 mom., skall andelslaget upphöra med spar-
kasseverksamhet. Andelslaget skall då säga 
upp medlemsplaceringsmedlen och därefter 
avsluta medlemskontona enligt kontovillko-
ren.  

Har andelslaget enligt 1 mom. upphört med 
sparkasseverksamheten, får andelslaget inte 
på nytt påbörja sparkasseverksamhet förrän 
dess medlemsantal och andelskapital i minst 
ett år utan avbrott har motsvarat det som be-
stäms i 1 § 1 mom. 

Om det huvudsakliga verksamhetsområdet 
för ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet eller för en koncern, när ett andelslag 
enligt bokföringslagen är moder- eller dot-
terbolag i koncernen, inte längre är detalj-
handel, skall andelslaget upphöra med spar-
kasseverksamheten samt säga upp medlems-
placeringsmedlen och därefter avsluta med-
lemskontona enligt kontovillkoren. 

Har andelslaget enligt 3 mom. upphört med 
sparkasseverksamheten, får andelslaget inte 
på nytt påbörja sparkasseverksamhet förrän 
dess eller koncernens huvudsakliga verksam-
hetsområde under minst en hel räkenskapspe-
riod har varit detaljhandel.  

En medlem som har gjort en medlemspla-
cering har rätt att säga upp en tidsbunden 
medlemsplacering att förfalla omedelbart, 
om andelslaget har upphört med sparkasse-
verksamheten enligt 1 eller 3 mom.  
 
 

3 § 

$	�������!��������������������	���

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall som en del av sina stadgar ta in 
stadgar för sparkasseverksamheten. Andels-
laget skall för fastställande tillställa finans-
ministeriet stadgarna om sparkasseverksam-
heten och ändringar i dem. Andelslaget får 
inte inleda sparkasseverksamhet förrän mini-
steriet har fastställt stadgarna om sparkasse-
verksamheten. Stadgarna om sparkasseverk-
samheten får inte innehålla villkor som är 
oskäliga med hänsyn till andelslagets med-
lemmar.  

I stadgarna om sparkasseverksamheten 
skall åtminstone nämnas  

1) av vem medlemsplaceringar får tas 
emot,  

2) var medlemsplaceringar kan tas emot,  
3) hur granskningen av sparkasseverksam-

heten skall ordnas, särskilt rättigheterna och 
skyldigheterna för de revisorer som utför 
sparkasseinspektion och innehållet i inspek-
tionen  

4) hur uppföljning, rapportering och över-
vakning av kassareserven enligt 10 § ordnas,  

5) hur gränserna för medlemsplaceringarna 
fastställs,  

6) hur meddelanden om medlemsplacer-
ingar skall tillställas de medlemmar som 
gjort en medlemsplacering,  

7) när och var delårsrapporten enligt 13 § 
samt bokslutet och bokslutskommunikén en-
ligt 14 § hålls tillgängliga för de medlemmar 
som gjort en medlemsplacering. 

I stadgarna om sparkasseverksamheten 
skall dessutom ingå de andra föreskrifter som 
finansministeriet anser nödvändiga.  

I stadgarna om sparkasseverksamheten kan 
inte bestämmas att andelslaget skall ha sär-
skilda sparkassekontor vid vilka inte bedrivs 
någon annan verksamhet.  
 
 

$��������������������	�

4 § 

5�	
����������

Ett andelslag får ta emot medlemsplacer-
ingar endast av sina medlemmar och av med-
lemmarnas minderåriga barn (������������(
����) på de konton som dessa innehar.  

Upphör en medlemsplacerares medlemskap 
i andelslaget eller övergår en fordran som 
grundar sig på en medlemsplacering till en 
sådan fysisk eller juridisk person som inte är 
medlem i andelslaget, skall andelslaget säga 
upp medlemsplaceringsmedlen inom ett år 
från det andelslaget fick kännedom om det 
skedda och därefter avsluta medlemsplacer-
ingskontot enligt kontovillkoren. Så skall för-
faras också när en minderårig medlemsplace-
rare blir myndig. En tidsbunden placering är 
dock i kraft till förfallodagen.  
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5 § 

$��������������������	��	������

Ett andelslag kan ta emot medlemsplacer-
ingar vid andelslagets, dess dotterföretags 
och andelslagets centralaffärs verksamhets-
ställen samt vid sådana verksamhetsställen i 
Finland för andelslagets intresseföretag i vil-
ket det andelslag som bedriver sparkasse-
verksamhet har majoriteten av röstetalet och 
av aktiekapitalet där detta är tillåtet enligt 
stadgarna om sparkasseverksamheten.  
 
 
 

6 § 

���������!�
������������������������	�

Andelslaget får inte i marknadsföringen av 
sparkasseverksamheten lämna osanna eller 
vilseledande upplysningar eller annars an-
vända något förfarande som är otillbörligt 
från medlemsplacerarens synpunkt eller som 
strider mot god sed.  

Marknadsdomstolen kan förbjuda ett an-
delslag att fortsätta marknadsföring som stri-
der mot 1 mom. eller att upprepa sådan eller 
därmed jämförbar marknadsföring. Mark-
nadsdomstolen kan också meddela förbudet 
interimistiskt, varvid förbudet gäller tills sa-
ken har avgjorts slutligt. Iakttagande av för-
budet kan förenas med vite.  
 
 

7 § 

6
��������!�����������	��

De allmänna villkoren för de medlemspla-
ceringskonton som används för mottagande 
av medlemsplaceringar skall godkännas av 
finansministeriet. Kontovillkoren får inte in-
nehålla för medlemsplacerarna oskäliga be-
stämmelser eller bestämmelser som snedvri-
der konkurrensen. 

Såsom gottgörelse för en medlemsplacer-
ing får andelslaget betala ränta endast enligt 
kontovillkoren. Beviljande av någon annan 
förmån som grundar sig på en medlemspla-
cering är förbjudet.  

8 § 

�������������
��� ��
��

Om ett särskilt bevis utfärdas över med-
lemsplaceringen, skall det ställas på en 
namngiven person. I beviset och i kontore-
gistret antecknas medlemsplacerarens eller, 
om medlemsplaceraren är minderårig, föräl-
derns medlemsnummer i andelslaget. Med-
lemsplaceringen kan överföras endast på en 
namngiven person, och detta skall nämnas i 
beviset. Till användningen av medlemspla-
ceringskontot kan fogas ett villkor enligt vil-
ket kontot kan användas också av någon an-
nan än medlemsplaceraren. 

Förkommer ett bevis som ett andelslag vil-
ket bedriver sparkasseverksamhet har utfär-
dat över en medlemsplacering och som inne-
håller ett uttryckligt villkor om att medel inte 
får lyftas utan att beviset återlämnas eller en 
anteckning om utbetalningen görs i det, skall 
handlingens ägare meddela andelslaget detta 
och samtidigt uppge när och hur handlingen 
har förkommit. Andelslaget skall tillkännage 
att beviset har förkommit genom en kungö-
relse, som på bekostnad av handlingens ägare 
skall publiceras en gång i den officiella tid-
ningen. Om handlingen inte har kommit till 
rätta inom sex månader från det kungörelsen 
publicerades, har bevisets ägare rätt att lyfta 
sitt tillgodohavande enligt kontovillkoren och 
det tidigare beviset medför inte längre rätt att 
föra talan mot andelslaget efter det att med-
lemsplaceringsmedlen har utbetalts. 
 
 
 

9 § 

5�
		�
���

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet får inte med sin motfordran kvitta så-
dana medel som finns på en privatpersons 
medlemsplaceringskonto eller som har anvi-
sats bli betalda till personen och som enligt 
lag inte får utmätas. Före kvittningen skall 
andelslaget reda ut om medlen kan utmätas. 
Medlemsplaceraren skall underrättas om ett 
kvittningsyrkande. En kvittning i strid med 
detta moment är ogiltig.  
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Är det inte möjligt att utan oskäligt besvär 
reda ut om medlen kan utmätas, får andelsla-
get dock kräva kvittning, om det i samband 
med kvittningsyrkandet skriftligen lämnar 
medlemsplaceraren meddelande om begräns-
ningen av kvittningsrätten enligt 1 mom. och 
om en återgång av kvittningen enligt detta 
moment. Kvittningen återgår, om medlems-
placeraren inom 14 dagar från delfåendet av 
kvittningsyrkandet lägger fram en utredning 
om att medlen inte får utmätas. Om inte nå-
gon annan utredning kan läggas fram om tid-
punkten för delfåendet av kvittningsyrkandet, 
skall medlemsplaceraren anses ha fått del av 
yrkandet den sjunde dagen efter att medde-
landet om yrkandet avsändes. Om medlems-
placeraren inte ges den information som an-
ges i detta moment, är kvittningen ogiltig. 

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte när 
medlemsplaceringskontot debiteras med stöd 
av medlemsplacerarens uttryckliga fullmakt. 
Medlemsplaceraren kan återkalla fullmakten 
när som helst. Andra avtal som minskar med-
lemsplacerarens rättigheter enligt denna pa-
ragraf är ogiltiga.  
 
 
 
 

10 § 

5�����������

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall ha en med beaktande av med-
lemsplaceringarnas art och belopp tillräcklig 
kassareserv, som skall uppgå till minst 
25 procent av beloppet av de medlemsplacer-
ingar som skall utbetalas på anfordran och 
till minst 10 procent av beloppet av de övriga 
medlemsplaceringarna i andelslaget. 

Till kassareserven i ett andelslag som be-
driver sparkasseverksamhet räknas  

1) andelslagets kassa,  
2) fordringar som förfaller inom en månad 

och fordringar med en månads uppsägnings-
tid hos inhemska och med dem jämställbara 
utländska kreditinstitut samt centralaffärer 
för andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet, 

3) fordringsbevis som är lätta att marknads-
föra. 

11 § 

$������	����!���������������
�����

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet kan ordna borgen eller annan säker-
het för tryggande av en medlemsplacerares 
fordran. En redogörelse för säkerhetsarran-
gemanget och dess omfattning skall ingå i 
delårsrapporten och bokslutskommunikén. 
Om andelslaget inte har ordnat borgen eller 
annan säkerhet, skall också detta nämnas i 
delårsrapporten och bokslutskommunikén. 
Andelslaget skall dessutom i enlighet med 
15 § offentliggöra sådana väsentliga ändring-
ar som sker i säkerhetsarrangemangen och i 
säkerhetens värde.  
 
 
 

'���������	���������
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12 § 

?������
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�	���

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet är skyldigt att på alla de verksam-
hetsställen där medlemsplaceringar får tas 
emot enligt andelslagets stadgar om sparkas-
severksamheten tillhandahålla medlemspla-
cerarna tillräcklig information om de om-
ständigheter som väsentligt påverkar med-
lemsplaceringens värde. 
 
 
 

13 § 

�����������	������������	�

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall för varje räkenskapsperiod som 
är över sex månader lång upprätta en delårs-
rapport för de sex första månaderna av rä-
kenskapsperioden.  

Om andelslagets räkenskapsperiod har för-
längts utöver det som tidigare bestämts i 
stadgarna, skall andelslaget dessutom upprät-
ta en årsrapport för de 12 första månaderna 
av räkenskapsperioden. Bestämmelserna om 
delårsrapporten gäller också årsrapporten. 
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Delårsrapporten skall ges av andelslagets 
styrelse. Om andelslagets revisor har grans-
kat rapporten, skall revisorns eventuella på-
minnelser och anmärkningar fogas till rap-
porten.  

Delårsrapporten skall upprättas enligt god 
bokföringssed och den skall ge riktiga och 
tillräckliga uppgifter för att medlemsplace-
rarna skall kunna bilda sig en välgrundad 
uppfattning om andelslagets verksamhet och 
resultat samt om deras utveckling.  

I delårsrapporten skall redogöras för an-
delslagets verksamhet, resultatutveckling och 
investeringar samt för ändringar i finansie-
ringsläget och verksamhetsmiljön för tiden 
efter den föregående räkenskapsperioden. 
Redogörelse skall ges för exceptionella om-
ständigheter som har inverkat på verksamhe-
ten och resultatet under rapportperioden. 
Uppgifterna i delårsrapporten skall vara jäm-
förbara med uppgifterna för motsvarande pe-
riod under den föregående räkenskapsperio-
den. I delårsrapporten skall också redogöras 
för sådana efter rapportperioden inträffade 
händelser som är väsentliga för andelslagets 
verksamhet och resultat samt för andelslagets 
sannolika utveckling under den löpande rä-
kenskapsperioden, i den mån detta är möjligt. 
Närmare föreskrifter om delårsrapportens in-
nehåll och informationsförfarandet utfärdas 
genom förordning av finansministeriet. 

Delårsrapporten skall hållas tillgänglig för 
medlemsplacerarna utan obefogat dröjsmål, 
dock senast tre månader efter utgången av 
rapportperioden.  

Delårsrapporten skall finnas tillgänglig för 
medlemsplacerarna på alla de verksamhets-
ställen där medlemsplaceringar får tas emot 
enligt andelslagets stadgar om sparkasse-
verksamheten. Delårsrapporten skall dessut-
om på begäran tillställas medlemsplacerarna 
avgiftsfritt.  

Ett andelslag kan på ansökan beviljas un-
dantag från innehållet i och uppgörandet av 
delårsrapporten, om medlemsplacerarnas 
ställning inte äventyras av att undantag bevil-
jas. Om grunderna för beviljande av undan-
tag föreskrivs närmare genom förordning av 
finansministeriet.  

Undantag i fråga om innehållet i delårsrap-
porten beviljas av bokföringsnämnden och 
undantag i fråga om uppgörandet av rappor-

ten av finansministeriet. I rapporten skall an-
ges att undantag har beviljats. Bokförings-
nämnden och finansministeriet skall oförd-
röjligen underrätta varandra om att en ansö-
kan om undantag har kommit in och avgjorts.  
 
 
 
 

14 § 

)����	���� ����	�����
�	���

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall i sitt bokslut lämna riktiga och 
tillräckliga uppgifter om sådana omständig-
heter som har en väsentlig inverkan på med-
lemsplaceringens värde. Närmare bestäm-
melser om bokslutets innehåll och om infor-
mationsförfarandet ges genom förordning av 
finansministeriet.  

Bokslutet skall senast en vecka före ordina-
rie andelsstämma hållas tillgängligt för med-
lemsplacerarna på alla de verksamhetsställen 
där medlemsplaceringar får tas emot enligt 
andelslagets stadgar om sparkasseverk-
samheten. Utöver bokslutet skall också revi-
sionsberättelsen hållas tillgänglig för med-
lemsplacerarna. Andelslaget skall dock hålla 
revisionsberättelsen tillgänglig för medlems-
placerarna omedelbart, om revisorerna 

1) har framställt en anmärkning med an-
ledning av revisionen,  

2) inte förordar att balansräkningen och re-
sultaträkningen fastställs eller att de redovis-
ningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet,  

3) inte har omfattat styrelsens förslag om 
användning av överskott, förutsatt att ett så-
dant beslut kan komma i fråga enligt 8 kap. 
2—5 §, eller om åtgärder som gäller förlust, 
eller  

4) anser att de delårsrapporter som hållits 
tillgängliga för medlemsplacerarna under rä-
kenskapsperioden inte har upprättats enligt 
gällande bestämmelser. 

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall omedelbart efter det att bokslu-
tet blivit klart upprätta en kommuniké som 
innehåller huvudpunkterna i bokslutet ( �(
���	������
�D). Om andelslaget skall upp-
rätta koncernbokslut, skall bokslutskommu-
nikén ges såsom koncernens information. 
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Närmare bestämmelser om innehållet i bok-
slutskommunikén och om sättet för presente-
rande av uppgifterna ges genom förordning 
av finansministeriet.  

Bokslutskommunikén skall hållas tillgäng-
lig för medlemsplacerarna på alla de verk-
samhetsställen där medlemsplaceringar får 
tas emot enligt andelslagets stadgar om spar-
kasseverksamheten.  

Bokslutet och bokslutskommunikén skall 
på begäran tillställas medlemsplacerarna av-
giftsfritt.  

Ett andelslag kan på ansökan beviljas un-
dantag från innehållet i bokslutet samt inne-
hållet i och uppgörandet av bokslutskommu-
nikén, om medlemsplacerarnas ställning inte 
äventyras av att undantag beviljas. Om grun-
derna för beviljande av undantag föreskrivs 
närmare genom förordning av finansministe-
riet. Undantag i fråga om innehållet i bokslu-
tet och bokslutskommunikén beviljas av bok-
föringsnämnden och undantag i fråga om 
uppgörandet av bokslutskommunikén av fi-
nansministeriet. I bokslutet och boksluts-
kommunikén skall anges att undantag har 
beviljats. Bokföringsnämnden och finansmi-
nisteriet skall utan dröjsmål underrätta var-
andra om att en ansökan om undantag har 
kommit in och avgjorts.  
 
 
 
 

15 § 

#�	�!������
�����	
����
�	�

Ett andelslag som bedriver sparkasseverk-
samhet skall utan obefogat dröjsmål offent-
liggöra alla sådana beslut samt alla sådana 
omständigheter angående andelslaget och 
dess verksamhet som är ägnade att väsentligt 
påverka medlemsplaceringens värde. 

Finansministeriet kan på ansökan bevilja 
ett sådant undantag från informationsskyl-
digheten enligt 1 mom. om medlemsplace-
rarnas ställning inte äventyras av detta. En 
förutsättning är dessutom att offentliggöran-
det av uppgifter skulle strida mot allmän för-
del eller vålla andelslaget väsentligt men. 
Undantag skall ansökas omedelbart efter att 
skyldigheten har uppkommit. 

"�����	
�.���		��		�����������
��������	�	��	(
������
�	�

16 § 

"�����	
�����������������������	���

Andelslagets revisorer granskar också 
sparkasseverksamheten. 

Andelsstämman i ett andelslag som bedri-
ver sparkasseverksamhet skall välja minst en 
revisor som är en av Centralhandelskamma-
ren eller en handelskammare godkänd revisor 
eller revisionssammanslutning. Om andelsla-
get har en centralaffär skall till en revisor 
väljas en godkänd revisor eller revisions-
sammanslutning som centralaffären har ut-
sett. 

Revisorernas rättigheter och skyldigheter 
samt innehållet i revisionen bestäms i andels-
lagets stadgar om sparkasseverksamheten.  
 

17 § 

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

Finansministeriet har rätt att av ett andels-
lag som bedriver sparkasseverksamhet och 
av dess revisor få de upplysningar som be-
hövs för utförandet av ministeriets uppgifter 
som avses i denna lag samt att få kopior av 
de handlingar och andra upptagningar som 
ministeriet anser nödvändiga med tanke på 
ministeriets uppgifter enligt denna lag.  
 

18 § 

7��
��������
�����	
����
�	�

Revisorn skall utan dröjsmål till andelsla-
gets styrelse och finansministeriet anmäla 
sådana omständigheter och beslut som gäller 
andelslaget och som revisorn i sitt uppdrag 
fått kännedom om och som kan anses 

1) väsentligt bryta mot bestämmelser eller 
administrativa föreskrifter eller kontovillkor 
som gäller sparkasseverksamhet, 

2) leda till en anmärkning i revisions-
berättelsen eller ett nekande utlåtande angå-
ende fastställande av bokslutet, eller 

3) äventyra försäkringsbolagets fortsatta 
verksamhet. 
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Bestämmelserna i 1 mom. gäller även en 
sådan omständighet eller ett sådant beslut 
som revisorn har fått kännedom om vid utfö-
rande av sin uppgift i en sammanslutning el-
ler stiftelse som hör till samma koncern som 
andelslaget. 

Andelslagets styrelse skall offentliggöra en 
i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsedd revisors-
anmälan på det sätt som avses i 12 och 15 §. 

En revisor är skyldig att ersätta ekonomisk 
skada som andelslaget har förorsakats när en 
affärstransaktion har utretts, anmälan har 
gjorts om en tvivelaktig affärstransaktion, en 
affärstransaktion har avbrutits eller någon har 
vägrat utföra transaktionen, endast om revi-
sorn inte har iakttagit sådan varsamhet som 
skäligen kan krävas med beaktande av för-
hållandena. I fråga om revisorns ersättnings-
skyldighet gäller i övrigt bestämmelserna i 
skadeståndslagen. 
 
 

19 § 

>��	������
�	�

Den som i egenskap av ledamot eller sup-
pleant i ett organ i andelslaget eller i en 
sammanslutning eller stiftelse eller andelsla-
gets centralaffär som hör till samma koncern 
som andelslaget eller som anställd hos dessa 
eller vid utförande av någon uppgift på upp-
drag av dem har fått kännedom om den eko-
nomiska situationen hos någon medlemspla-
cerare eller hos någon annan person eller om 
någons personliga förhållanden eller om en 
affärs- eller yrkeshemlighet är skyldig att 
hemlighålla saken, om inte den i vars intresse 
tystnadsplikten har bestämts ger sitt sam-
tycke till att saken röjs. Uppgifter som skall 
hållas hemliga får inte heller lämnas till an-
delsstämman, fullmäktige eller en medlem 
som deltar i stämman.  

Andelslaget och en sammanslutning eller 
stiftelse som hör till samma koncern som an-
delslaget är skyldiga att lämna i 1 mom. av-
sedda upplysningar till åklagar- och förun-
dersökningsmyndigheterna för utredande av 
brott samt till andra myndigheter som enligt 
lag har rätt att få sådana upplysningar. 

Andelslaget och en sammanslutning eller 
stiftelse som hör till samma koncern som an-

delslaget har rätt att till en sammanslutning 
eller stiftelse eller andelslagets centralaffär 
som hör till samma koncern som andelslaget 
lämna i 1 mom. avsedda upplysningar, om 
den tystnadsplikt som bestäms i 1 mom. eller 
en motsvarande tystnadsplikt gäller för med-
lemmarna i dess förvaltningsorgan och för 
dess personal. 
 
 
 

$����
���� ��	���������

20 § 

?����	�������� ��	��������������������(
�����������	�

Om en ledamot eller suppleant i förvalt-
ningsrådet eller styrelsen för ett andelslag 
som bedriver sparkasseverksamhet, den som 
är anställd hos ett sådant andelslag eller en 
revisor i sin verksamhet inte har följt be-
stämmelserna i detta kapitel eller bestämmel-
serna i lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt (68/1998), bestämmelserna i 
andelslagets stadgar eller stadgarna om spar-
kasseverksamheten eller i myndighetsföre-
skrifter, kan länsstyrelsen på framställning av 
en revisor eller en medlem av andelslaget vid 
vite ålägga den som brutit mot bestämmelser 
eller föreskrifter att fullgöra sin skyldighet. 

Om ett andelslag som bedriver sparkasse-
verksamhet i sin verksamhet i väsentlig mån 
har avvikit från lag eller förordning, myndig-
heternas med stöd av lag eller förordning 
meddelade föreskrifter eller andelslagets 
stadgar om sparkasseverksamheten eller om 
andelslaget inte längre uppfyller de krav som 
har föreskrivits för sparkasseverksamheten, 
kan länsstyrelsen på ansökan av revisoren, en 
medlem i andelslaget eller en sådan registre-
rad förening som bevakar medlemsplacerar-
nas intressen och av vars medlemmar minst 
hälften är medlemsplacerare bestämma att 
sparkasseverksamheten skall avslutas. 

Om det i enlighet med 2 mom. har be-
stämts att sparkasseverksamheten avslutas, 
får andelslaget inte på nytt påbörja sparkas-
severksamhet förrän finansministeriet för an-
delslaget har fastställt nya stadgar om spar-
kasseverksamheten. 
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21 § 

8		�����	��������������		��		�	����	�������
����������	�� �	�����

Utöver de andelslag som avses i 1 § har 
dessutom andelslag som bedriver sin verk-
samhet endast bland egna medlemmar och i 
vilka endast den som hör till personalen vid 
en viss sammanslutning kan vara medlem rätt 
att av sina medlemmar ta emot andra än i 
1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) avsedda medel som skall återbe-
talas.  

I fråga om dödande av ett bevis som ett an-
delslag som avses i 1 mom. har utfärdat över 
medel som det har mottagit tillämpas be-
stämmelserna i 8 § 2 mom. Övriga bestäm-
melser i detta kapitel tillämpas inte på an-
delslag som avses i 1 mom. 
 

22 kap. 

��
�������6������
�

1 § 

'��������� �		�

Den som uppsåtligen  
1) bryter mot det som i 16 kap. 5 §, 17 kap. 

2 § eller 18 kap. 2 § bestäms om revisors ut-
låtande,  

2) bryter mot bestämmelserna om återbe-
talning av kapitalet på kapitallån, betalning 
av ränta eller annan gottgörelse eller ställan-
de av säkerhet,  

3) delar ut andelslagets medel i strid med 
denna lag eller  

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet 
eller annars ger ut medel i strid med 8 kap. 
7 §,  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den inte föreskrivs på nå-
got annat ställe i lag, för ���������� �		 dö-
mas till böter eller fängelse i högst ett år. 
 

2 § 

'����������!��������

Den som uppsåtligen 

1) ger ut andels-, tilläggsandels- eller pla-
ceringsandelsbrev i strid med 9 kap. 13 §, 
11 kap. 11 § eller 12 kap. 8 § eller vid utgi-
vande av interimsbevis, optionsbevis eller 
löpande konvertibla skuldebrev förfar i strid 
med bestämmelserna i denna lag, 

2) bryter mot bestämmelserna om att hålla 
andelsstämmoprotokoll och medlemmarnas 
enhälliga beslut tillgängliga, 

3) underlåter att föra medlems-, tilläggsan-
dels- eller placeringsandelsförteckning eller 
att hålla dem tillgängliga eller 

4) bryter mot bestämmelserna i 6 kap. om 
upprättande av bokslut eller koncernbokslut 
eller denna lags bestämmelser om avgivande 
av slutredovisning vid andelslags fusion, del-
ning, ändring av sammanslutningsform eller 
likvidation,  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den inte föreskrivs på nå-
got annat ställe i lag, för �����������!������� 
dömas till böter. 

För andelslagsförseelse döms också den 
som av grov oaktsamhet förfar på det sätt 
som avses i 1 mom. 4 punkten. 
 

3 § 

$�������� �		�

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

1) bedriver sparkasseverksamhet utan i 
21 kap. 3 § avsedda fastställda stadgar eller 
förfar på det sätt som avses i 20 § i det 
nämnda kapitlet, 

2) tar emot medlemsplaceringar i strid med 
de villkor för medlemskonton som avses i 
21 kap. 7 § eller  

3) i strid med denna lag i sin firma eller 
annars för att ange sin verksamhet använder 
benämningen "sparkassa",  

skall för ��������� �		 dömas till böter el-
ler fängelse i högst sex månader, om inte 
gärningen är ringa eller för den inte på något 
annat ställe i lag föreskrivs strängare straff. 

 
4 § 

$���������!��������

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
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1) bryter mot det som i 21 kap. 6, 13 eller 
14 § bestäms om marknadsföring av sparkas-
severksamhet, delårsrapport, årsrapport, bok-
slut och bokslutskommuniké, 

2) åsidosätter skyldighet att lämna uppgif-
ter enligt 21 kap. 12 eller 15 § eller 

3) på annat än i 3 § avsett sätt bryter mot 
andelslagets stadgar om sparkasseverksam-
het,  

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den inte föreskrivs på nå-
got annat ställe i lag, för ����������!������� 
dömas till böter.  

För sparkasseförseelse döms också den 
som bryter mot bestämmelserna i 21 kap. 
21 §. 
 

5 § 

)�		��	�	��	������
�	�
�����������������(
��	�

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 
21 kap. 19 § döms enligt 38 kap. 1 och 2 § 
strafflagen (39/1889), om inte strängare straff 
för gärningen föreskrivs på något annat ställe 
i lag. 
 

23 kap. 

�6
�����������6������
�

1 § 

#����

Utan hinder av vad som bestäms om laga 
domstol i tvistemål får skadeståndstalan som 
avses i 20 kap. 4 och 5 § föras vid domstolen 
på andelslagets hemort. Denna domstol kan 
även handlägga ett skadeståndsyrkande som 
grundar sig på brott samt i 12 kap. 13 §, 
16 kap. 15 § 1 mom., 17 kap. 4 § och 18 kap. 
5 § avsedd talan om huruvida borgenären har 
fått betalning eller betryggande säkerhet för 
sin fordran.  
 

2 § 

����
��
�����������������	�

Stämning och annan delgivning anses ha 

kommit till andelslagets kännedom då den 
har delgivits en styrelseledamot, verkställan-
de direktören eller någon annan som är berät-
tigad att ensam eller tillsammans med någon 
annan teckna firman. Om andelslaget inte har 
en i handelsregistret antecknad styrelseleda-
mot, verkställande direktör eller annan per-
son med rätt att ensam eller tillsammans med 
någon annan teckna andelslagets firma, skall 
vid delgivning med andelslaget i tillämpliga 
delar iakttas 11 kap. 7 § rättegångsbalken.  

Om styrelsen vill väcka talan mot andelsla-
get, skall styrelsen sammankalla andels-
stämman för val av ombud att företräda an-
delslaget. Stämning anses härvid ha kommit 
till andelslagets kännedom, då den framlagts 
på stämman.  

Vill styrelsen klandra andelsstämmans be-
slut, är rätten till talan inte förlorad enligt 
4 kap. 26 § 2 mom., om kallelse till den an-
delsstämma där ett ombud skall tillsättas ut-
färdas inom tre månader från den andels-
stämma, vars beslut talan avser. 
 
 

3 § 

6����	���
���	��!� ���

När talan om klander av andelsstämmans 
beslut har väckts, kan domstolen på käran-
dens yrkande innan målet avgörs förordna att 
beslutet inte får verkställas. Domstolen kan 
utfärda ett sådant förordnande också interi-
mistiskt, till dess ärendet upptas till behand-
ling i domstolen. Domstolen kan, om skäl 
därtill föreligger, återkalla sitt förordnande. 

Över ett avgörande som avses i 1 mom. får 
besvär inte anföras särskilt. Registermyndig-
heten skall på tjänstens vägnar utan dröjsmål 
underrättas om avgörandet, ifall andelsstäm-
mans beslut är sådant att beslutet enligt lag 
skall anmälas för registrering. 

 
 

4 § 

$�
�%��!���������

Skall enligt stadgarna en tvist mellan å ena 
sidan andelslaget och å andra sidan styrelsen, 
förvaltningsrådet eller en ledamot i dem, 
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verkställande direktören, en revisor eller 
medlem avgöras av skiljemän, har en be-
stämmelse därom samma verkan som ett skil-
jeavtal. 

Om en tvist mellan bolaget och styrelsen 
hänskjuts till avgörande av skiljemän, skall 
det som i 2 § 2 och 3 mom. bestäms om till-
sättande av ombud och beräkning av tidsfris-
ter iakttas. 

5 § 

7��
�	������
���	����������
�����	
�������

I denna lag avsedd registermyndighet är 
patent- och registerstyrelsen. 

I fråga om anmälningar och meddelanden 
till registermyndigheten angående andelslag 
gäller, förutom det som bestäms i denna lag, 
vad därom bestäms någon annanstans.  
 

24 kap. 

 �
����
6������

1 § 

"����		��������

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
separat genom lag. 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

'�������� ��	���������

1 § 

"����		��������

Lagen om andelslag(   /    ), nedan ��������
�����, träder i kraft den 1 januari 2002. Ge-
nom den nya lagen upphävs lagen den 28 maj 
1954 om andelslag (247/1954) jämte änd-
ringar, nedan den gamla lagen.  

Den nya lagen tillämpas också på andelslag 
som före den nya lagens ikraftträdande an-
mälts för införande i handelsregistret, om 
inte något annat följer av denna lag. 

På en andelsbank som avses i andels-
bankslagen (1271/1990) och på andra i kre-
ditinstitutslagen (1607/1993) avsedda kredit-
institut i andelslagsform tillämpas dock den 
gamla lagen tills av statsrådet ges bestäm-
melser genom förordning om tillämpningen 
av den nya lagen på dem. 
 

2 § 

5������!����������

I fråga om en dottersammanslutning som 
avses i 1 kap. 4 § i den nya lagen gäller i till-
lämpliga delar det som någon annanstans be-
stäms om ett andelslags dottersammanslut-
ning. 

3 § 

)
��������������������

På bildande och registrering av andelslag 
tillämpas den gamla lagen, om stiftelseur-
kunden har undertecknats senast den 31 de-
cember 2001 och bildandet av andelslaget 
anmäls för registrering senast den 30 juni 
2002 och annat inte följer av denna lag. 
 

4 § 

$	���� ��	�������������	�
�����	���������
������

I stället för en stadgebestämmelse som stri-
der mot den nya lagen iakttas bestämmelser-
na i den nya lagen, om inte något annat be-
stäms i denna lag. 

En ändring av stadgar som strider mot den 
nya lagen så att de överensstämmer med den 
nya lagen skall anmälas för registrering sam-
tidigt som någon annan ändring av stadgarna 
anmäls för registrering. Anmälan skall dock 
lämnas senast den 31 december 2006. I en 
anmälan som gäller sådan ändring av stad-
garna som avses nedan i 10 § behöver dock 
inte anmälas att en stadgebestämmelse som 
strider mot den nya lagen ändras så att den 
överensstämmer med den nya lagen. Regis-
termyndigheten kan förelägga andelslaget 
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vite till förstärkande av en i denna moment 
avsedd förpliktelse. 

Stadgar som strider mot den nya lagen kan 
inte registreras på basis av en anmälan som 
gjorts efter den 31 december 2001, om inte 
något annat följer av denna lag. 
 
����������.��������	���������������	
���

5 § 

����������������������!�	����
���

Om styrelsen eller något annat organ i an-
delslaget har beslutat om uteslutning av en 
medlem före den 1 januari 2002, tillämpas 
den gamla lagen på uteslutningen. 

En medlems adress behöver inte antecknas 
i medlemsförteckningen, om beslutet om an-
tagning av medlemmen fattas före den 1 ja-
nuari 2002. 

Om en i 19 § 2 mom. i den gamla lagen 
och i 3 kap. 2 § 2 mom. i den nya lagen av-
sedd stadgebestämmelse som gäller antag-
ning av medlem har anmälts för registrering 
före den 31 januari 2002, tillämpas på en så-
dan bestämmelse 19 § 2 mom. och 25 § 
2 mom. i den gamla lagen till den 31 decem-
ber 2003. 
 

6 §  

'������	�����

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall på ett andelsstämmobeslut som fattats, 
protokoll som upprättats, beslut som registre-
rats och på ett sådant beslut om en medlems 
extra avgångsrätt och rätt till återbetalning 
som fattats före 1 januari 2002 och som 
grundar sig på ett andelsstämmobeslut den 
gamla lagen tillämpas. 
 

7 § 

5��������	
����	�����

På kallelse till stämma som utfärdas före 
den 1 januari 2002 tillämpas den gamla la-
gen, om inte något annat följer av denna lag. 
Detsamma gäller handlingar som skall hållas 
framlagda för medlemmarna innan den nya 

lagen träder i kraft. 
 

8 § 

������������ ����������		��������(
���	�
�����!�	��		�

Den bestämmelse om en medlems rätt att 
anlita ombud som ingår i 4 kap. 6 § 2 mom. 
första meningen i den nya lagen tillämpas 
från den 1 januari 2004 på ett andelslag vars 
stiftelseurkund har upprättats före den 1 ja-
nuari 2002. 

Den i 4 kap. 5 § 2 mom. i den nya lagen 
ingående begränsningen av deltagandet i an-
delsstämman tillämpas från och med den 
1 januari 2004 på dottersammanslutningar 
och stiftelser som antagits som medlem före 
den 1 januari 2002. 
 

9 § 

2���
�������	��������

Om andelsstämman efter det att regering-
ens proposition om den nya lagen har avlåtits 
fattar ett sådant beslut i enlighet med den nya 
lagen som stämman inte kan fatta enligt den 
gamla lagen, är beslutet giltigt, om det fattas 
i överensstämmelse med den nya lagen. I en 
stämmokallelse som gäller fattande av ett så-
dant beslut skall dessutom nämnas det fram-
läggande av handlingar som grundar sig på 
den nya lagen. En talan om ogiltigförklaring 
av beslutet eller ändring av det skall väckas 
inom den i 4 kap. 26 § i den nya lagen före-
skrivna tiden från den nya lagens ikraftträ-
dande. 

Om en i den gamla lagens 53 § avsedd 
stadgebestämmelse om medlemmarnas olika 
stora röstetal har anmälts för registrering före 
1 januari 2002, är ett beslut om ändring av 
bestämmelsen giltigt, om det vid andels-
stämman biträds av medlemmar som företrä-
der minst två tredjedelar av de givna rösterna 
och i stadgarna inte bestäms om strängare 
beslutskrav. Beslutet skall anmälas för regi-
strering senast den 31 december 2006 för att 
det inte skall förfalla. Detsamma gäller änd-
ring av ett sådant andelslags stadgar så att 
medlemmarnas olika stora röstetal kan änd-
ras med ett majoritetsbeslut som avses i 



 ��������		��
��  
� �
    

 

257

4 kap. 20 § 5 mom. i den nya lagen. 
Ett beslut om att de bestämmelser i stad-

garna som gäller ändring av stadgarna skall 
ändras så att ur stadgarna stryks kravet på att 
sådana beslut som gäller i 63 § 2 eller 
3 mom. eller 103, 152 eller 158 a § i den 
gamla lagen avvsedda ärenden eller höjning 
av insats skall fattas vid två stämmor är gil-
tigt, om beslutet vid en enda andelsstämma 
biträds av medlemmar som företräder minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslut 
om ändring av stadgarna kan fattas på detta 
sätt, om den nya lagens bestämmelser tilläm-
pas på kallelse till stämma och på handlingar 
som hålls framlagda för medlemmarna och 
kallelsen utfärdas senast en månad före 
stämman. Beslutet skall anmälas för registre-
ring senast den 31 december 2003 för att inte 
förfalla. 

Ett beslut enligt den nya lagen kan anmälas 
för registrering innan den nya lagen träder i 
kraft och registreras så att stadgeändringen 
träder i kraft samma dag som den nya lagen. 
 

10 § 

" ���	���������������

Insatsen i andelslaget, reservfonden och 
andra stadgebestämmelser kan avse finska 
mark, om andelslagets stiftelseurkund har 
undertecknats före den 1 januari 2002. Re-
servfondens minimibelopp och det belopp 
som i den nya lagen uppgetts i euro omvand-
las till finska mark enligt den slutliga växel-
kurs som Europeiska unionens råd givit med 
stöd av artikel 123.4 i fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen. 

Ett beslut av andelsstämman om ändring av 
de belopp i mark som nämns i stadgebe-
stämmelserna om insats till belopp i euro är 
giltigt, om beslutet vid en enda andelsstäm-
ma biträds av medlemmar som företräder 
över hälften av de avgivna rösterna, eller om 
rösterna faller lika, beslutet understöds av 
ordföranden. Beslutet skall anmälas för regi-
strering senast den 31 december 2006 för att 
inte förfalla. 

Ett beslut om ändring av stadgarna så, att 
insatsen höjs eller sänks till närmaste högre 
eller lägre jämna tal eller en euros tiondel el-
ler fjärdedel eller jämna cent som ligger mel-

lan förstnämnda tal är giltigt, om det fattas 
och anmäls för registrering på det sätt som 
föreskrivs i 2 mom. Ett sådant beslut kan fat-
tas i samband med att insatsen omvandlas till 
euro eller därefter. Beslut om nedsättning av 
insatsen kan fattas på detta sätt endast om 
skillnaden mellan det belopp som betalts av 
insatsen och den nedsatta insatsen kan 
återbetalas till medlemmen i dess helhet. 
Beslutet skall anmälas för registrering senast 
den 31 december 2006 för att inte förfalla. 

Om en stadgebestämmelse som gäller 
tilläggsinsatser har anmälts för registrering 
före den 1 januari 2002, kan andelsstämman 
besluta om nedsättning av tilläggsinsatsen så 
som bestäms i 2 mom. En förutsättning för 
ett giltigt beslut är dessutom att beslutet bi-
träds också av de ägare av tilläggsandelar 
som representerar en i nämnda moment före-
skriven majoritet av de röster som ägarna av 
tilläggsandelar avgett vid stämman. Det-
samma gäller nedättning av en sådan placer-
ingsandels nominella belopp beträffande vil-
ken beslut om motsvarande placeringsan-
delskapitalpost har fattats före den 1 januari 
2002. 
 

11 § 

#������	
���

Om det före den 1 januari 2002 för regi-
strering har anmälts en stadgebestämmelse 
om en mandattid om mer än sex år för full-
mäktige, skall beslutet om ändring av stad-
garna så att de överensstämmer med den nya 
lagen och om val av ett nytt fullmäktige an-
mälas för registrering senast den 29 februari 
2008. 
 

����
��.� ����	�������
�����

12 § 

6�������	�������

Om det före den 1 januari 2002 för regi-
strering har anmälts en stadgebestämmelse 
om tillsättande av styrelseledamöter i den 
ordning som anges i 68 § 2 mom. i den gam-
la lagen och sådana medlemmar inte har till-
satts på det sätt som bestäms i stadgarna, 
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räknas den tidsfrist som föreskrivs i 5 kap. 1 
§ 4 mom. i den nya lagen från den 1 januari 
2002. 

 
13 § 

4���������������!����	�
�����

De i den gamla lagens 80 § avsedda stad-
gebestämmelserna om styrelseledamot som 
handhar förvaltning tillämpas till dess stad-
garna första gången ändras. Bestämmelserna 
tillämpas dock högst till den 31 december 
2006. 
 

14 § 

)����	������	����

På beslut som före den 1 januari 2002 har 
fattats vid styrelsens eller förvaltningsrådets 
sammanträde och på sammanträdesprotokol-
len tillämpas den gamla lagen. 
 

15 § 

����
����������		�
����������

På sådant skadeståndsansvar för den som 
hör till andelslagets ledning som grundar sig 
på ett handlande eller en underlåtelse före 
den 1 januari 2002 tillämpas den gamla la-
gen. 
 

16 § 

)����	���������� ����	�

Den nya lagens bestämmelser om bokslut 
tillämpas på boksluten senast i fråga om den 
räkenskapsperiod som börjar närmast efter 
den 31 december 2001. På det bokslut som 
upprättas före övergången till tillämpning av 
den nya lagen tillämpas bestämmelserna i 
den gamla lagen. 

Om ett moderandelslag delar ut tillgångar 
till medlemmarna eller ägare av tilläggsande-
lar och placeringsandelar eller återbetalar ka-
pitalet på ett kapitallån eller betalar ränta på 
det eller annan gottgörelse, börjar moderan-
delslagets skyldighet att upprätta koncern-
bokslut dock den 1 januari 2002. 

Om den sista dagen av den räkenskapsperi-
od vars bokslut ligger till grund för återbetal-
ning av insatsen infaller före den 1 januari 
2002, behöver andelslaget dock inte upprätta 
koncernbokslut för återbetalning av en sådan 
insats. 

Om andelslaget har försummat en före den 
1 januari 2002 uppkommen skyldighet att ge 
in sitt bokslut till registermyndigheten, till-
lämpas på försummelsen 106 § i den gamla 
lagen till den 31 december 2002. 

 
17 § 

7��
�����

Mandattiden för en revisor som valts före 
den 1 januari 2002 upphör i enlighet med den 
gamla lagen. 
 
 
'������
�������������.����������.��������.�
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18 § 

'������
���������������	�����������

Den gamla lagen tillämpas på nedsättning 
av reservfonden och överkursfonden till den 
28 februari 2002. 

Om reservfonden har nedsatts för täckande 
av förlust före den 1 januari 2002, tillämpas 
bestämmelsen om begränsning av utdelning 
av överskott 37 § 3 mom. i den gamla lagen 
till den 31 december 2002. 

På lån som givits, tillgångar som delats ut 
och säkerheter som ställts före den 1 januari 
2002 tillämpas inte 8 kap. 7 § i den nya la-
gen, om villkoren i anslutning till dem inte 
ändras efter den 31 december 2001. 
 
 
 

19 § 

'���������������	�
������
�	���

På utgivande av frivilliga andelar i andels-
lag vars stiftelseseurkunder har undertecknats 
före den 1 januari 2002 tillämpas den gamla 
lagens 25 § till den 31 december 2006. 
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En stadgebestämmelse som gäller skyldig-
het att ge ut frivilliga andelar behöver inte 
ändras så att den överensstämmer med 9 kap. 
3 § 4 mom. i den nya lagen, om bestämmel-
sen har anmälts för registrering före den 1 ja-
nuari 2002. 

Om insatsen har nedsatts för täckande av 
förlust före den 1 januari 2002, tillämpas be-
stämmelsen om begränsning av utdelning av 
överskott i den gamla lagens 37 § 2 mom. till 
den 31 december 2002. 

På en stadgebestämmelse som gäller i 7 § 
1 mom. 2 punkten i den gamla lagen avsedd 
inträdesavgift tillämpas den nya lagens be-
stämmelser om anslutningsavgift, om be-
stämmelsen har anmälts för registrering före 
den 1 januari 2002. En stadgebestämmelse 
om inträdesavgift eller annan anslutningsav-
gift som anmälts för registrering före den 
1 januari 2002 behöver inte ändras så att den 
överensstämmer med den nya lagen. 

På överlåtelse och pantsättning av andels-
lagets fordran av sådant slag som grundar sig 
på en andel som utgetts före den 1 januari 
2002 tillämpas den gamla lagen. 
 
 
 

20 § 

0	�� �	���
������
���	��

Om den sista dagen av den räkenskapsperi-
od vars bokslut ligger till grund för återbetal-
ning av insatsen infaller före den 1 januari 
2002, tillämpas den gamla lagen på uträk-
ningen av det belopp som skall återbetalas. 
 
 
 

21 § 

>
������
���	�����������
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Om en stadgebestämmelse som gäller 
tilläggsinsatser har anmälts för registrering 
före den 1 januari 2002, kan andelslaget på 
basis av bestämmelsen ge ut nya tilläggsan-
delar till den 31 december 2006. Bestämmel-
sen behöver inte ändras så att den överens-
stämmer med den nya lagen. 

Om beslut om placeringsandelskapitalet el-

ler ökning av det har fattats före den 1 janua-
ri 2002, tillämpas på registreringen av placer-
ingsandelskapitalet och dess höjning be-
stämmelserna i den gamla lagen. Andelsla-
gets fullt betalda placeringsandelskapital 
skall dock anmälas för registrering senast den 
31 december 2002. På villkoren för en pla-
ceringsandel som givits på basis av den gam-
la lagen tillämpas den gamla lagen, om inte 
något annat bestäms i denna lag eller i stad-
garna. Om beslut om tecknande av sådant op-
tionslån eller lån mot konvertibelt skuldebrev 
som berättigar till placeringsandel har fattats 
före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla 
lagen på registreringen av lånet. Ett beslut 
om tecknande av ett sådant lån skall dock 
anmälas för registrering senast den 31 de-
cember 2003, om inte lånet före det har an-
mälts för registrering. Har beslutet om teck-
nande av lån fattats före den 1 januari 2002, 
men lånets teckningstid börjar nämnda dag, 
tillämpas på lånet den nya lagens bestämmel-
ser om registrering, dock så att den i 12 kap. 
10 § 1 mom. i den nya lagen avsedda tidsfris-
ten räknas från den 1 januari 2002. En stad-
gebestämmelse om placeringsandel, options-
lån eller konvertibelt skuldebrev behöver inte 
ändras så att den överensstämmer med den 
nya lagen. 

Ett belopp som har betalts till andelslaget 
av tilläggsandelar och placeringsandelar som 
har getts ut på basis av den gamla lagen skall 
vid uträkning av det belopp som skall återbe-
talas av insatsen beaktas på det sätt som be-
stäms i den gamla lagen och i andelslagets 
stadgar. På verkställigheten av ett andels-
stämmobeslut som gäller nedsättning av pla-
ceringsandelskapitalet tillämpas den gamla 
lagen till den 28 februari 2002. Om 
tilläggsandelskapitalet eller placeringsan-
delskapitalet har nedsatts för täckande av för-
lust före den 1 januari 2002, tillämpas de be-
gränsningar av utdelning av överskott som 
ingår i 163 c § och 188 § 3 mom. i den gamla 
lagen till den 31 december 2002.  

Andelsstämman kan besluta att sådana 
stadgebestämmelser som gäller tilläggsinsat-
ser och placeringsandelskapital och som 
grundar sig på den gamla lagen skall strykas 
ur stadgarna så som bestäms i den gamla la-
gen, om beslutet anmäls för registrering se-
nast den 31 december 2003. 
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22 § 
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På fusion tillämpas den gamla lagen, om 
fusionsbeslutet före den 1 januari 2002 har 
godkänts i något andelslag som deltar i fu-
sionen. 

På omvandling av ett andelslag till aktiebo-
lag tillämpas den gamla lagen, om andels-
stämman har beslutat om ändringen av sam-
manslutningsform före den 1 januari 2002. 

På verkställigheten av ett andelsstämmobe-
slut som gäller fusion eller ändring av sam-
fundsform tillämpas den gamla lagen till den 
28 februari 2002. Tillstånd till verkställighet 
av ett andelsstämmobeslut som gäller delning 
kan sökas hos registermyndigheten från den 
1 mars 2002. 
 

23 § 

�
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����������
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Om den i 102 § i den gamla lagen nämnda 
tid som reserverats för ökning av andelsla-
gets medlemstal har löpt ut före den 1 januari 
2002 och medlemstalet fortfarande är mindre 
än tre, tillämpas på beslutet om likvidation 
och försummelse av beslut 102 och 108 § i 
den gamla lagen. 

Om likvidatorerna lämnar i 19 kap. 17 § 
avsedd slutredovisning till andelsstämman 
före den 1 januari 2002, tillämpas den gamla 
lagen på lyftande av skiftesandel till den 
31 december 2006. 

Ett i handelsregistret före den 1 januari 
2002 antecknats andelslag vars konkurs har 

förfallit i brist på medel kan avregistreras på 
begäran av andelslaget. En förutsättning för 
avregistrering är att andelslaget inte idkar rö-
relse och att andelslagets tillgångar inte för-
slår till betalning av likvidationskostnaderna 
eller uppgift om tillgångarnas storlek inte fås 
samt att en medlem, borgenär eller någon an-
nan inte åtar sig att ansvara för likvidations-
kostnaderna. 

Om andelslaget har avregistrerats före den 
1 januari 2002 får andelslagets tillgångar inte 
delas ut på det sätt som avses i 19 kap. 27 § i 
den nya lagen före den 1 januari 2007. 

På ansökan om likvidation eller avregistre-
ring, offentlig stämning och myndighetsbe-
slut i saken tillämpas den gamla lagen till den 
28 februari 2002. 
 

24 § 

$�����������������	�

Den nya lagens bestämmelser om delårs-
rapport tillämpas på delårsrapporterna senast 
i fråga om den räkenskapsperiod eller del av 
den som närmast börjar efter den 31 decem-
ber 2001.  

Den nya lagens bestämmelser om inspek-
tion av sparkasseverksamhet tillämpas på in-
spektionen senast från ingången av den rä-
kenskapsperiod som närmast börjar efter den 
31 december 2001.  

På det skadeståndsansvar som en sparkas-
seinspektör har till följd av sitt handlande el-
ler sin underlåtelse före den 1 januari 2002. 
 

25 § 

"����		��������

Denna lag träder i kraft den    20  . 
————— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 10 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 373/1981, 1242/1989, 1122/1993, 578/1996 och 147/1997, samt 
���� till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 147/1997, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
10 § 

I ett andelslags grundanmälan skall nämnas 
1) andelslagets firma, 
2) den dag då stiftelseurkunden underteck-

nats, 
3) andelslagets verksamhetsområde, 
4) andelslagets hemort, 
5) andelslagets adress, 
6) insatsens belopp, 
7) styrelsens ordförandes samt alla ledamö-

ters och suppleanters personuppgifter, 
8) revisorns, den huvudansvariga revisorns 

och revisorssuppleanternas personuppgifter, 
9) andelslagets räkenskapsperiod 
10) om andelslaget har en verkställande di-

rektör eller en ställföreträdare för verkstäl-
lande direktören, bådas personuppgifter, 

11) om andelslaget har ett förvaltningsråd, 
dess ordförandes samt alla ledamöters och 
suppleanters personuppgifter, 

12) bestämmelsen i andelslagets stadgar 
om tecknande av andelslagets firma, om en 
sådan bestämmelse finns samt, om någon gi-
vits rätt att teckna firman ensam eller till-
sammans med någon annan, hans eller hen-
nes personuppgifter.  

13) för det fall att i stadgarna bestäms om 
tilläggsandelar, enligt tilläggsandelsslag 
tilläggsinsatsens belopp och tilläggsandelar-
nas antal eller maximiantal, 

14) för det fall att i stadgarna bestäms om 
placeringsandelar, enligt placeringsandels-
slag placeringsinsatsens belopp, placerings-
andelarnas antal eller maximiantal och det 

belopp som har betalats för placeringsan-
delskapitalet, 

15) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas skyldighet att betala extra 
avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 
1 mom. lagen om andelslag (   /   ), samt 

16) för det fall att i stadgarna bestäms om 
medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter 
som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. lagen om an-
delslag. 

I en andelsbanks grundanmälan skall förut-
om de uppgifter som avses i 1 mom. nämnas 
den dag då bankens stadgar fastställts. Dess-
utom skall uppges om andelsbanken som 
medlem anslutit sig till det centralinstitut 
inom sammanslutningen av andelsbanker 
som avses i 7 a § andelsbankslagen 
(1271/1990) eller att banken utträtt ur detta.  
 

18 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Registermyndigheten handlägger ärenden 
som gäller ett andelslags reservfond, över-
kursfond och placeringsandelskapital, andels-
lags fusion, delning av andelslag och ändring 
av sammanslutningsform samt andelslags 
likvidation på det sätt som bestäms i lagen 
om andelslag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      200 . 
Om andelslaget har gett ut placeringsande-

larna före denna lags ikraftträdande, skall i 
andelslagets grund- eller ändringsanmälan 
nämnas också det belopp som betalts av pla-
ceringsandelskapitalet. 
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Andelslagets räkenskapsperiod och reviso-
rer skall anmälas till handelsregistret senast 
när för andelslaget efter lagens ikraftträdande 
har uppkommit anmälningsskyldighet som 
gäller annat än att en person som hör till an-
delslagets ledning avgår eller personens upp-
drag upphör. Om andelslaget åsidosätter an-

mälningsskyldigheten, kan registermyndig-
heten sätta ut en tidsfrist inom vilken andels-
laget skall fullgöra sin anmälningsskyldighet. 
Om andelslaget inte fullgör sin skyldighet 
inom utsatt tid, förfaller den anmälan i sam-
band med vilken räkenskapsperioden och re-
visorerna borde ha anmälts. 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
������ i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 2 mom. 

som följer: 
 

14 § 

'������	��!���		�������
��������!���

— — — — — — — — — — — — — —  
I aktiebolag, andelslag, sparbanker, försäk-

ringsföreningar och statens affärsverk är ock-
så verkställande direktören ansvarig för att 
ändringsanmälan görs samt i bolag på vilka 
lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) till-
lämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom 

disponenten. Om en enskild näringsidkare el-
ler en bolagsman i ett öppet bolag eller en 
ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag 
avlider, är också en delägare i hans eller hen-
nes dödsbo, dock inte en sådan delägare som 
avses i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/1965), 
ansvarig för att anmälan görs.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag trädar i kraft den          20 . 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979) 7 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 

samt 12 § 2 mom., av dessa 7 § 2 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i lag 148/1997, som 
följer: 
 

7 § 
Utöver vad annorstädes är stadgat i lag 

gäller angående utformningen av firma: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ett andelslags firma skall innehålla ordet 
”andelslag” eller  sammansättningsleden 
”andels” eller förkortningen ”anl”, och i en 
sådan firma får inte finnas namn på personer 
eller omnämnande av medlemmarnas till-
skottsplikt; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett privat aktiebolags bifirma får inte inne-
hålla ordet "aktiebolag" eller motsvarande 
förkortning "ab" eller ett publikt aktiebolags 
bifirma orden "publikt aktiebolag" eller mot-
svarande förkortning "abp", inte heller ett 
andelslags bifirma ordet "andelslag", sam-
mansättningsleden "andels" eller förkort-
ningen ”anl”. 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 1 mom. gäller i sam-
band med fusion eller delning enligt lagen 
om aktiebolag (734/1978) eller lagen om an-
delslag (   /   ) ensamrätt till firma på grund-
val av registrering likväl från den dag då fu-
sions- eller delningsplanen kom till register-
myndigheten för registrering. Detsamma 
gäller ensamrätt till firma på grundval av re-
gistrering i samband med en sådan ändring 
av sammanslutningsform som avses i lagen 
om andelslag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 2 mom., 21 a §, 

27 § 2 mom. och 34 §, av dessa 11 § 2 mom., 21 a och 34 § sådana de lyder i lag 149/1997 
samt 27 § 2 mom. sådan den lyder i lag 1096/2000, som följer: 
 

11 § 

#!�����
������������������
���
������

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med fusion av ett samfund eller 

delning av ett aktiebolag eller andelslag gäll-
er beträffande företagsinteckningens bestånd 
och den förmånsrrätt som inteckningen med-
för det som bestäms i lagen om samfundet i 
fråga. 
 

21 a § 

����
������
�	����
���

Företagsinteckningar, som omfattar ett i la-
gen om aktiebolag (734/1978) avsett ur-
sprungligt aktiebolags hela lösa egendom 
som hör till näringsverksamhet eller som 
fastställts i en bestämd del av bolaget eller i 
lös egendom som hör till näringsverksamhet 
som bedrivs inom ett bestämt område, kan på 
ansökan av det ursprungliga bolaget helt eller 
delvis delas mellan de övertagande bolagen 
enligt avtal mellan bolaget och intecknings-
havarna. Detsamma gäller delning av före-
tagsinteckning som fastställts i ett i lagen om 
andelslag (   /   ) avsett ursprungligt andels-
lags egendom. 

En inteckning får inte delas så att den till 
säkerhet för samma förbindelse blir fastställd 
i två eller flera bolags eller andelslags egen-
dom. 

27 § 

'��!����������!��	���
�	����
���������
�	��	�

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra företags-

inteckning ur registret, såvida anteckningarna 
om den näringsidkare i vars egendom före-
tagsinteckningen har fastställts, avförs ur 
handelsregistret på det sätt som avses i 24 § 
handelsregisterlagen (129/1979). En före-
tagsinteckning som har fastställts i ett aktie-
bolags eller andelslags egendom kan avföras 
sedan tio år förflutit från det bolaget eller an-
delslaget har avregistrerats enligt 13 kap. 
5 b § lagen om aktiebolag eller 19 kap. 5 § 
lagen om andelslag (   /   ). Innan inteckning-
en av den orsak som avses i detta moment 
avförs ur registret skall registermyndigheten 
bereda kända inteckningshavare tillfälle att 
bli hörda. 
 

34 § 

>������������
�	����
��������������		�

En näringsidkare i vars egendom företags-
inteckning har fastställts är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta inteckningshavaren om 
att företaget eller en intecknad del av det 
upphör, att företaget eller en del av det över-
låts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 
3 mom., fusion av företag eller delning av ett 
aktiebolag eller andelslag, i 11 § nämnda för-
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ändringar som gäller näringsidkaren, en i 
15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som 
drabbar intecknad egendom samt om andra 
händelser i bolaget som väsentligt inverkar 
på inteckningshavares rätt. Näringsidkaren 
skall på begäran av inteckningshavaren ge 

denne även andra upplysningar som gäller 
den intecknade egendomen och som behövs 
för att säkerhetens värde skall kunna konsta-
teras.  

——— 
Denna lag träder i kraft den      200 . 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 12 kap. 7 § 2 mom. 

2 punkten, sådan den lyder i lag 145/1997, som följer: 
 

12 kap. 

&����5���������������������6���������
������������=��
�

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Penninglån får dock utan hinder av 1 mom. 
beviljas någon som hör till bolagets närmaste 
krets om 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) gäldenären är ett aktiebolag eller andels-
lag som hör till samma koncern som bolaget, 
eller ett utländskt bolag som kan jämföras 
med det, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut  
������ i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 3 kap. 1 § 4 och 5 mom och 

8 kap. 5 § sådana de lyder i lag 629/2001 som följer: 
 

3 kap. 

;����5��

1 § 

)����	�	��
��������

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. 4 punkten får den 

bokföringsskyldige låta bli att avfatta en 
verksamhetsberättelse, om högst en av de i 
9 § 2 mom. bestämda gränserna har överskri-
dits både under den räkenskapsperiod som 
har gått ut och under den omedelbart föregå-
ende räkenskapsperioden. Ett aktiebolag eller 
andelslag skall dock alltid i en not ange de 
uppgifter som förutsätts av verksamhets-
berättelsen och som skall ges enligt lagen om 
aktiebolag (734/1978) eller lagen om andels-
lag (   /   ). 

 Det som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte 
på publika aktiebolag eller på sådana aktie-
bolag eller andelslag i fråga om vilka inne-
hållet i verksamhetsberättelsen bestäms an-
nanstans än i bokföringslagen, lagen om ak-
tiebolag eller lagen om andelslag. 

8 kap. 

�6
�����������6������
�

5 § 

)��	����������� ��!�
���
�������������

Utan hinder av denna lag gäller i fråga om 
bokföringsskyldighet och bokföring samt om 
offentliggörande av bokslut vad som särskilt 
bestäms om detta i någon annan lag eller vad 
den behöriga myndigheten har föreskrivit 
med stöd av annan lag. På sättet att lägga 
fram uppgifterna i ett aktiebolags eller i ett 
andelslags verksamhetsberättelse tillämpas 
dock vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § 4 och 
5 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 31 december 

2001.  
Lagen tillämpas första gången på bokfö-

ringen för den räkenskapsperiod som börjar 
den 1 januari 2002 eller därefter. En bokfö-
ringsskyldige får tillämpa denna lag på bok-
föringen för den räkenskapsperiod som pågår 
när lagen träder i kraft. 

————— 
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I enlighet med riksdagens beslut  
������ i lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

(109/1995) 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1095/2000, som följer:  
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Konkursombudsmannen kan av särskilda 
skäl besluta att staten åtar sig att ansvara för 
ett aktiebolags och ett andelslags likvida-
tionskostnader. Konkursombudsmannen kan 
då bestämma att likvidatorn på det sätt som 

konkursombudsmannen närmare föreskriver 
skall göra en sådan utredning om bolagets el-
ler andelslagets verksamhet som motsvarar 
utredningen enligt 50 b § 1 mom. konkurs-
stadgan (31/1868).  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  .  

————— 

Helsingfors den 17 oktober 2001 

 
���5���������
��������

!(�@(�$(*�"#"�

 
 
 
 

Justitieminister =������ 5��
��� 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 10 § sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 373/1981, 1242/1989, 1122/1993, 578/1996 och 147/1997, samt 
���� till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 147/1997, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
@���������������� #!�����������������
 

10 § 
I andelslags grundanmälan skall nämnas:  
1) andelslagets firma; 

 
2) den dag då stiftelseurkunden under-

tecknats; 
2) den dag då stiftelseurkunden under-

tecknats, 
 

 
3) andelslagets verksamhetsområde; 
4) andelslagets hemort; 

 
5) andelslagets ��	adress; 
6) insatsens storlek och storleken av even-

tuell tilläggsinsats; 
,� �;� ����	����	� ������
������������
	��.�

������
�������������� ��	��� ��� ��
������
���������	��
�
�
���
	���	�������
�
���
(
	���	.��� ��	��������������
�����
��	��(
�����.� �
���� ����� ���� ���� ��� ������
���(
���������
	���	�������� �	��	�E�

7) huruvida medlemmarna har tillskotts-
plikt och, om sådan plikt föreligger, de i 7 § 
1 mom. 3 punkten lagen om andelslag 
(247/54) avsedda uppgifterna därom; 

punkt 7 a har upphävts genom L  
8) styrelsens ordförandes samt alla med-

lemmars och suppleanters personuppgifter; 
 

5) andelslagets adress, 
6) insatsens  ����, 

 
 
 
 
 
 
 

7) �	��������� ���!������� ���	� ����� ����(
�!	���������������	�������������
�	��. 
 
 
 

8) ���
����.� ���� �����������
��� ���
(
����� ��� ���
�����������	������ �����(
����
�	��. 
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9) om andelslaget har ett förvaltningsråd, 
dess ordförandes samt alla medlemmars och 
suppleanters personuppgifter; samt 

10) bestämmelsen i andelslagets stadgar 
om tecknande av andelslagets firma samt, 
om någon givits rätt att teckna firman ensam 
eller tillsammans med någon annan, hans 
personuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I en andelsbanks grundanmälan skall 
dessutom nämnas den dag då bankens stad-
gar fastställts ��� 
� �	����	� �!�� �� ����
�1�����	��� ����  ��	�������� 
� �	��������
����������	������������������ ��������
�(
��� ���	.� �� ����� �
�
	�� ��		� �		� 	������
�
����������������� 	
�������������������
�����.� ����� ���������
�	��. Dessutom 
skall uppges att andelsbanken som medlem 
anslutit sig till det centralinstitut inom sam-
manslutningen av andelsbanker som avses i 
7 a § andelsbankslagen eller att banken ut-
trätt ur detta. 
'�������������	
�������������
�	��	��������


� �	�������� 
��������  ��	�������� �� �		�
������ ��� ���������� �
������� �!�� �		� ��	�(
���� ��� ������� ������ ��������� �����

9) ����������	� �������������
� 
 
 

10) �� ����������	� ���� ��� �����	��������
�
���	!�� ������ ��� �	����!��	������� �!�� ����(
�	���������
���	!���.� ��������������
�	��. 
 
 
��;� �� ����������	� ���� �		� �!����	�
���(

���.���������!����������	������ �����!	����
�����������	�������������
�	��.�
��;�  ��	��������� 
� ����������	�� �	������

��	����������������������	�� �
���.������
������  ��	�������� �
���� ���	.� �� �����
�
�
	����		��		�	�������
�����������������	
��(
����������������������.���������������(
�������������
�	�����
��;��!����	�������		�
��	�������� ��	������

	
�������������.� ���
�	� 	
�����������������
	
������
���	�����  ����� ��� 	
����������(
���������	������������
�
��	��.�
�*;��!����	�������		�
��	�������� ��	������

������
����������.� ���
�	� ������
���������(
����� ������
���
���	�����  ����.� ������(

����������������	������������
�
��	������
��	� ������������ �	���	�� �!��������
���(
���������
	���	.�
�+;��!����	�������		�
��	�������� ��	������

������������� �����
���	� �		�  �	���� ��	���
���
�	��.� ��� ����
�	��� ��� ������ 
� �*� �����
��B�������������������������:���F���;.����	�
�,;��!����	�������		�
��	�������� ��	������

������������� 	
����		���
�	.� ��� ����
�	���
��� ������ 
� �+� ����� �� B� ������ ������ ��
�����������

I en andelsbanks grundanmälan skall �!�(
�	���������
�	����������������� nämnas 
den dag då bankens stadgar fastställts. 
Dessutom skall uppges � andelsbanken 
som medlem anslutit sig till det centralinsti-
tut inom sammanslutningen av andelsbanker 
som avses i 7 a § andelsbankslagen 
(1271/1990) eller att banken utträtt ur detta. 
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18 a § 
 — — — — — — — — — — — — — —  

7��
�	������
���	��� ����������� ��������
��� ������� �		� ����������� ���������.� !���(
�������� ��� ������
������������
	��.� ��(
��������� ���
�.� ����
��� ��� ���������� ���
����
��� ��� ���������	�
������� ���	� ��(
����������
��
��	
�������	���		���� ��	����

������������������� 

——— 
����������	������
�����	�����������11���
<������������	�������		� �	� ������
�����(

�������!��������������
����		�������.�������
�
����������	�� �����(� ������ ����
�����������
������� ����� ��	�  ����� ���  �	��	�� ���
������
������������
	���	��
'���������	�� �������������
�� ��� ���
(

������������������� 	
�������������
�	��	���(
���	����� �!������������	���	��� ������� 
����	(
	�������� ���� ������
	� ������
�������(
�
���	� ��� ������� ����	� ��� �		� ��� ������
����!��	
�������������	������
���������������
���������������������!���<������������	�
��
���		���������
��������
���	��.�������(
�
�	������
���	�����		���	���� 	
����
�	� 
���
�
���������������	������� �����!����
�������(
�
��������
���	��<������������	�
�	�������!��
�
�� �����
���	� 
��� �	��		� 	
�.� �!�������� ����
��������
���� ���������
���������������(
���
����������
������� ������������	���

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs 
������ i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 2 mom. 

som följer: 
 
@���������������� #!�����������������
 

14 § 

'������	��!���		�������
��������!���

— — — — — — — — — — — — — —  
I aktiebolag, sparbanker, försäkringsföre-

ningar och statens affärsverk är också verk-
ställande direktören ansvarig för att änd-
ringsanmälan görs, 
� �		� ���������� ����
����������� ��� �!����	�
����� ��� ������ 
�
/1�B� ������������������ :�*-F�&+*; samt i 
bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag 
(809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföre-
ningar dessutom disponenten. Om en en-
skild näringsidkare eller en bolagsman i ett 
öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag avlider, är också en del-
ägare i hans eller hennes dödsbo, dock inte 
en sådan delägare som avses i 21 kap. 18 § 
ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att an-
mälan görs.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
I aktiebolag, ���������, sparbanker, för-

säkringsföreningar och statens affärsverk är 
också verkställande direktören ansvarig för 
att ändringsanmälan görs samt i bolag på 
vilka lagen om bostadsaktiebolag 
(809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföre-
ningar dessutom disponenten. Om en en-
skild näringsidkare eller en bolagsman i ett 
öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag avlider, är också en del-
ägare i hans eller hennes dödsbo, dock inte 
en sådan delägare som avses i 21 kap. 18 § 
ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att an-
mälan görs. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
����������	������
�����	���������������1���

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979) 7 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 

samt 12 § 2 mom., av dessa 7 § 2 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i lag 148/1997, som 
följer: 
 
@���������������� #!�����������������
 

7 § 
Utöver vad annorstädes är stadgat i lag 

gäller angående utformningen av firma: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) andelslags firma skall innehålla ordet 

''andelslag'' eller i sammansättning ordet 
''andels-'', och i sådan firma får ej förekom-
ma namn på person eller omnämnande av 
medlemmarnas tillskottsplikt; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett privat aktiebolags bifirma får inte in-
nehålla ordet ''aktiebolag'' eller motsvarande 
förkortning "ab" eller ett publikt aktiebolags 
bifirma orden "publikt aktiebolag" eller 
motsvarande förkortning "abp", inte heller 
ett andelslags bifirma ordet ''andelslag'' eller 
i sammansättning ordet ''andels-''. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) ett andelslags firma skall innehålla or-

det ”andelslag” eller ��������		�
�������� 
”andels” �������!���	�
�����G���G. och i �� 
sådan firma får 
�	���
���� namn på person�� 
eller omnämnande av medlemmarnas till-
skottsplikt; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett privat aktiebolags bifirma får inte in-
nehålla ordet "aktiebolag" eller motsvarande 
förkortning "ab" eller ett publikt aktiebolags 
bifirma orden "publikt aktiebolag" eller 
motsvarande förkortning "abp", inte heller 
ett andelslags bifirma ordet "andelslag", 
��������		�
��������� H������H� ������ �!�(
��	�
�����G���G� 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. gäller i sam-

band med fusion enligt 14 kap. eller delning 
enligt 14 a kap. lagen om aktiebolag 
(734/78) ensamrätt till firma på grundval av 
registrering likväl från den dag då fusions- 
eller delningsplanen kom till registermyn-
digheten för registrering. 
 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 1 mom. gäller i sam-
band med fusion ������ ����
��� ���
�	� ������
�� ��	
� ���� :-�*F�&-/;� ������ ������ ��
���������� :� � � F� � � ; ensamrätt till firma på 
grundval av registrering likväl från den dag 
då fusions- eller delningsplanen kom till re-
gistermyndigheten för registrering. ��	(
��������������������		�	
����
������������(
����������
�	���
���
���� �����������������
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

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

������������������� 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
����������	������
�����	�������������11���

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 2 mom., 21 a §, 

27 § 2 mom. och 34 §, av dessa 11 § 2 mom., 21 a och 34 § sådana de lyder i lag 149/1997 
samt 27 § 2 mom. sådan den lyder i lag 1096/2000, som följer: 
 
@���������������� #!�����������������
 

11 § 

#!�����
������������������
���
������

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med fusion av ett samfund eller 

delning av ett aktiebolag gäller beträffande 
företagsinteckningens bestånd och den för-
månsrätt som inteckningen medför vad som 
i lag stadgas angående samfund i fråga. 

— — — — — — — — — — — — — —  
I samband med fusion av ett samfund eller 

delning av ett aktiebolag ������ ��������� 
gäller beträffande företagsinteckningens be-
stånd och den förmånsrrätt som inteckning-
en medför ��	 som  ��	����
������������(
�����	 i fråga. 
 

  
21 a § 

����
������
�	����
���

Företagsinteckningar, som omfattar ett 
�
�*����������B lagen om aktiebolag (734/78) 
avsett ursprungligt aktiebolags hela lösa 
egendom som hör till näringsverksamhet el-
ler som fastställts i en bestämd del av bola-
get eller i lös egendom som hör till närings-
verksamhet som bedrivs inom ett bestämt 
område, kan på ansökan av det ursprungliga 
bolaget helt eller delvis delas mellan de 
övertagande bolagen enligt avtal mellan bo-
laget och inteckningshavarna.  
 
 
 

En inteckning får inte delas så att den till 
säkerhet för samma förbindelse blir fast-
ställd i två eller flera bolags egendom. 
 

21 a § 

����
������
�	����
���

Företagsinteckningar, som omfattar ett i 
lagen om aktiebolag (734/1978) avsett ur-
sprungligt aktiebolags hela lösa egendom 
som hör till näringsverksamhet eller som 
fastställts i en bestämd del av bolaget eller i 
lös egendom som hör till näringsverksamhet 
som bedrivs inom ett bestämt område, kan 
på ansökan av det ursprungliga bolaget helt 
eller delvis delas mellan de övertagande bo-
lagen enligt avtal mellan bolaget och in-
teckningshavarna. ��	�����������������
���
��� �!��	���
�	����
��� ��� ���	�	���	�� 
� �		� 
�
������������������:���F���;�����		���������(
�
�	������������������� 

En inteckning får inte delas så att den till 
säkerhet för samma förbindelse blir fast-
ställd i två eller flera bolags ���������������� 
egendom. 
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27 § 

'��!����������!��	���
�	����
���������
�	��	�

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra företags-

inteckning ur registret, såvida anteckningar-
na om den näringsidkare, i vars egendom fö-
retagsinteckningen har fastställts, avförs ur 
handelsregistret på det sätt som avses i 24 § 
handelsregisterlagen (129/1979). En före-
tagsinteckning som har fastställts i ett aktie-
bolags egendom kan avföras sedan tio år 
förflutit från det bolaget har avregistrerats 
enligt 13 kap. 5 b § lagen om aktiebolag. In-
nan inteckningen av nämnd orsak avförs ur 
registret skall registermyndigheten bereda 
kända inteckningshavare tillfälle att bli hör-
da. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registermyndigheten kan avföra företags-

inteckning ur registret, såvida anteckningar-
na om den näringsidkare i vars egendom fö-
retagsinteckningen har fastställts, avförs ur 
handelsregistret på det sätt som avses i 24 § 
handelsregisterlagen (129/1979). En före-
tagsinteckning som har fastställts i ett aktie-
bolags ������ ���������� egendom kan avfö-
ras sedan tio år förflutit från det bolaget ��(
���� ����������	 har avregistrerats enligt 
13 kap. 5 b § lagen om aktiebolag ������
�&������+�B�������������������:���F�� �;. In-
nan inteckningen av den orsak som avses i 
detta moment avförs ur registret skall regis-
termyndigheten bereda kända intecknings-
havare tillfälle att bli hörda. 
 

 
34 § 

>������������
�	����
��������������		�

En näringsidkare i vars egendom företags-
inteckning har fastställts är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta inteckningshavaren om 
att företaget eller en intecknad del av det 
upphör, att företaget eller en del av det över-
låts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 
3 mom., fusion av företag eller delning av 
ett aktiebolag, i 11 § nämnda förändringar 
som gäller näringsidkaren, en i 15 § 1 mom. 
2 punkten nämnd händelse som drabbar 
egendomen samt om andra händelser i bola-
get som väsentligt inverkar på intecknings-
havares rätt. Han skall på begäran av in-
teckningshavaren ge denne även andra upp-
lysningar som gäller den intecknade egen-
domen och som behövs för att säkerhetens 
värde skall kunna konstateras. 
 

34 § 

>������������
�	����
��������������		�

En näringsidkare i vars egendom företags-
inteckning har fastställts är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta inteckningshavaren om 
att företaget eller en intecknad del av det 
upphör, att företaget eller en del av det över-
låts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 
3 mom., fusion av företag eller delning av 
ett aktiebolag ���������������, i 11 § nämnda 
förändringar som gäller näringsidkaren, en i 
15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse 
som drabbar 
�	������ egendom samt om 
andra händelser i bolaget som väsentligt in-
verkar på inteckningshavares rätt. Närings-
idkaren skall på begäran av inteckningsha-
varen ge denne även andra upplysningar 
som gäller den intecknade egendomen och 
som behövs för att säkerhetens värde skall 
kunna konstateras.  

——— 
����������	������
�����	�����������11���

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
������ i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 12 kap. 7 § 2 mom. 

2 punkten, sådan den lyder i lag 145/1997, som följer: 
 
@���������������� #!�����������������
 

12 kap. 

&����5���������������������6���������������������=��
�

7 § 
— — — — — — — — — — — — —  
Penninglån får dock utan hinder av 

1 mom. beviljas någon som hör till bolagets 
närmaste krets om  

— — — — — — — — — — — — —  
 

2) gäldenären är ett aktiebolag som hör till 
samma koncern som bolaget, eller ett ut-
ländskt bolag som kan jämföras med det, el-
ler 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) gäldenären är ett aktiebolag ������ ��(
������� som hör till samma koncern som bo-
laget, eller ett utländskt bolag som kan jäm-
föras med det, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
����������	������
�����	����������11���

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut  
������ i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 3 kap. 1 § 4 och 5 mom och 

8 kap. 5 § sådana de lyder i lag 629/2001 som följer: 
 
@���������������� #!�����������������
 

3 kap. 

;����5��

1 § 

)����	�	��
��������

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. 4 punkten får den 

bokföringsskyldige låta bli att avfatta en 
verksamhetsberättelse, om högst en av de i 
9 § 2 mom. bestämda gränserna har 
överskridits både under den räkenskapsperi-
od som har gått ut och under den omedelbart 
föregående räkenskapsperioden. Ett aktiebo-
lag skall dock alltid i en not ange de uppgif-
ter som förutsätts av verksamhetsberättelsen 
och som skall ges enligt lagen om aktiebo-
lag (734/1978). 
 

Det som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte 
på publika aktiebolag eller på sådana aktie-
bolag i fråga om vilka innehållet i verksam-
hetsberättelsen bestäms annanstans än i bok-
föringslagen eller lagen om aktiebolag. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. 4 punkten får den 

bokföringsskyldige låta bli att avfatta en 
verksamhetsberättelse, om högst en av de i 
9 § 2 mom. bestämda gränserna har 
överskridits både under den räkenskapsperi-
od som har gått ut och under den omedelbart 
föregående räkenskapsperioden. Ett aktiebo-
lag ��������������� skall dock alltid i en not 
ange de uppgifter som förutsätts av verk-
samhetsberättelsen och som skall ges enligt 
lagen om aktiebolag (734/1978) ������ ������
������������:���F���;. 

Det som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte 
på publika aktiebolag eller på sådana aktie-
bolag ��������������� i fråga om vilka inne-
hållet i verksamhetsberättelsen bestäms an-
nanstans än i bokföringslagen, lagen om ak-
tiebolag �����������������������. 

 
8 kap. 

�6
�����������6������
�

5 § 

)��	����������� ��!�
���
�������������

Utan hinder av denna lag gäller i fråga om 
bokföringsskyldighet och bokföring samt 

Utan hinder av denna lag gäller i fråga om 
bokföringsskyldighet och bokföring samt 
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om offentliggörande av bokslut vad som 
särskilt bestäms om detta i någon annan lag 
eller vad den behöriga myndigheten har fö-
reskrivit med stöd av annan lag. På sättet att 
lägga fram uppgifterna i ett aktiebolags 
verksamhetsberättelse tillämpas dock vad 
som föreskrivs i 3 kap. 1 § 4 och 5 mom. 

om offentliggörande av bokslut vad som 
särskilt bestäms om detta i någon annan lag 
eller vad den behöriga myndigheten har fö-
reskrivit med stöd av annan lag. På sättet att 
lägga fram uppgifterna i ett aktiebolags ������

� �		� ���������� verksamhetsberättelse till-
lämpas dock vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § 
4 och 5 mom. 

——— 
����������	������
�����	������������� ���

�11����
������ 	
�������� �!��	�� ������� ���  ��!(

�
������!�������������������
����� !�%���
������%�����
��11�������������	����8�� ��!(
�
��������
�������	
�������������������� �(
�!�
����� �!������ �������������
�� �����(
��������������	������
�����	��

——— 
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I enlighet med riksdagens beslut  
������ i lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon 

(109/1995) 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1095/2000, som följer:  
 
@���������������� #!�����������������
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Konkursombudsmannen kan av särskilda 
skäl besluta att staten påtar sig ansvaret för 
ett aktiebolags likvidationskostnader. Kon-
kursombudsmannen kan härvid bestämma 
att likvidatorn på det sätt som konkursom-
budsmannen närmare föreskriver skall göra 
en sådan utredning om bolagets verksamhet 
som motsvarar utredningen enligt 50 b § 
1 mom. konkursstadgan (31/1868). 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkursombudsmannen kan av särskilda 

skäl besluta att staten åtar sig att ansvara för 
ett aktiebolags ��� �		� ���������� likvida-
tionskostnader. Konkursombudsmannen kan 
då bestämma att likvidatorn på det sätt som 
konkursombudsmannen närmare föreskriver 
skall göra en sådan utredning om bolagets 
������ ����������	� verksamhet som motsva-
rar utredningen enligt 50 b § 1 mom. kon-
kursstadgan (31/1868).  

——— 
����������	������
�����	����������1����

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


