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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska
forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och
förvaltningen av intresseföretag
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas teknologi, utveckling av dessa företags afen lag om bolagisering av ägandet, utveck- färsverksamhet samt förvaltning och försäljlingen och förvaltningen av de intresseföre- ning av ägarandelar. Det aktiebolag som biltag till Statens tekniska forskningscentral das ska vara finska statens helägda bolag och
som kommersialiserar uppfinningar. Genom administreras av Statens tekniska forskningslagen ska statsrådet berättigas att överlåta de central. Ingen personal från Statens tekniska
aktier i intresseföretagen som Statens teknis- forskningscentral övergår till företaget.
ka forskningscentral har i sin besittning och
Propositionen hänför sig till statens andra
verksamheten i anslutning till förvaltningen tilläggsbudget för 2009 och avses bli behandav dem till ett nytt aktiebolag, vars verksam- lad i samband med den.
hetsområde ska omfatta grundande av intresDen föreslagna lagen avses träda i kraft den
seföretag, investering i företag, överföring av 1 januari 2010.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1
1.1

Nuläge
Lagstiftning och praxis

Statens tekniska forskningscentral (VTT)
är ett forskningsinstitut som är underställt arbets- och näringsministeriet. De bestämmelser som gäller forskningscentralen finns i lagen (144/1972) och förordningen (940/1993)
om statens tekniska forskningscentral. VTT
har till uppgift att inhämta, skapa och använda teknisk och teknisk-ekonomisk kunskap
samt därigenom upprätthålla och höja den
teknologiska nivån i Finland samt tillgodose
offentliga och privata forsknings- och testningsbehov. VTT:s verksamhetsområde är
sålunda produktion av forsknings-, utvecklings- och experttjänster. Enligt förordningen
om statens tekniska forskningscentral främjar
VTT för fullgörande av de uppgifter som anges i lagen bl.a. överföring av teknologi.
Kunskap produceras för samhällets och näringslivets behov på eget initiativ, som samprojekt och på uppdrag. I nära växelverkan
med näringslivet och det övriga samhället
främjar VTT utnyttjande av forskningsrön
och deras samhälleliga effekter och skapar
förutsättningar för affärsverksamhet, tillväxt,
sysselsättning och samhällsvälfärd som baserar sig på teknologi och innovationer. VTT
främjar genom sin verksamhet och sin expertis utvecklingen av det nationella innovationssystemet och förbättringen av dess effektivitet samt den regionala innovationsverksamheten. VTT har beredskap att sköta
sina uppgifter även i undantagsförhållanden i
enlighet med vad arbets- och näringsministeriet särskilt beslutar.
Genom att producera forskningstjänster för
samhället, företagen och andra kunder upprätthåller och utvecklar VTT den tekniska
kompetensen i Finland och bidrar till att förbättra företagens teknologiska och ekonomiska konkurrenskraft på den internationella
marknaden.
VTT är ett nettobudgeterat resultatansvarigt ämbetsverk. VTT:s företagsutvecklingsfunktion har verkat som resultatenhet sedan
2006, då en omorganisering av VTT genomfördes, och den har en egen årligen fastställd

budget med resultatmål. Företagsutvecklingsfunktionen har inför VTT:s generaldirektör
svarat för sin ekonomi och uppnåendet av
sina mål. En betydande del av verksamheten
består i att grunda intresseföretag (nedan
spin-off-företag) som syftar till att kommersialisera VTT:s teknologi, att investera i företagen och att förvalta dem. VTT har sedan
2005 av det anslag som staten har anvisat
centralen i statsbudgeten fått fullmakt att årligen använda 0,5—1,5 miljoner euro för
teckning av aktier i spin-off-företagen.
Enligt det resultatavtal mellan arbets- och
näringsministeriet och VTT som kompletterar resultatmålen för 2008 utvecklas VTT:s
organisation så att målet är övergång till en
koncernförvaltningsmodell, enligt vilken i
anslutning till ämbetsverket VTT ska verka
helt statsägda dotterbolag som administreras
av VTT. Ett av aktiebolagen ska ha som särskilt uppdrag att utveckla intressebolagen.
VTT:s omvärld och verksamhet har under
årens lopp utvecklats och förändrats till den
grad att verksamhet i form av ämbetsverk
inte tillräckligt stöder överföring av teknologi till företagen och uppkomsten av företag
som baserar sig på VTT:s teknologi. För att
kunna svara på förändringarna i omvärlden
finns det behov av att förnya VTT:s företagsutvecklingsverksamhet så att den motsvarar den företagsmässiga verksamhetens
behov.
VTT:s investeringar i och teknologiöverföringar till intresseföretagen och värdebestämningarna av målföretagen görs på ett
marknadsbaserat sätt.
EU:s lagstiftning om forskning, utveckling
och innovation (Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation, 2006/C 323/01) klassificerar en sådan här investeringsverksamhet
som ”icke-ekonomisk verksamhet”, till vilken får riktas statligt stöd. VTT:s kapitalinvesteringar i intresseföretagen finansieras
med medel från VTT:s omkostnadsanslag,
men VTT anvisar inte budgetfinansiering för
intresseföretagens operativa utvecklingsverksamhet. Verksamhetens intjäning baserar sig
på intäkterna av kommersialiseringen, som
för närvarande är intäkter av immateriella
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tillgångar (IPR-intäkter) i olika former och
intäkter från avyttring av ägarandelar.
1.2

Bedömning av nuläget

Kommersialisering av teknologin med
hjälp av intresseföretag hör till VTT:s strategiska prioriteringar och stöder den nationella
innovationspolitikens mål att frambringa tillväxtföretag. Verksamheten inleddes vid början av 2006 i samband med omorganiseringen av VTT. Efter starten har det grundats cirka 20 intresseföretag, i vilka har investerats
kapital på cirka 2,5 miljoner euro av den investeringsfullmakt som har beviljats VTT
samt immateriella rättigheter till ett värde av
250 000 euro i form av apportinvesteringar.
En tredjedel av dessa företag är tillväxtföretag. Enligt en utredning som har gjorts som
bakgrund till bolagiseringen uppgår värdet av
VTT:s ägarandelar till cirka 8 miljoner euro.
Intresseföretagen sysselsätter cirka 60 personer. Hittills har VTT avyttrat sina ägarandelar i ett av sina intressebolag. Avyttringen
gav en avkastning som var 2,5 gånger så hög
som VTT:s investeringar.
Numera fattar VTT:s styrelse beslut om investeringar i intressebolag inom ramarna för
den fullmakt som har beviljats VTT i statsbudgeten. Besluten bereds av VTT:s företagsutvecklingsfunktion tillsammans med
ekonomiska och juridiska experter. Vid beredningen anlitas externa affärsexperter.
Dessutom har VTT en egen informationstjänst, som utnyttjas för att inhämta marknads- och patentinformation.
VTT har en aktiv roll i utvecklingen av intresseföretagen, bl.a. via styrelsearbetet.
VTT:s spin-off-verksamhet bedrivs i nära
samarbete med andra organisationer som
stöder företagens innovationsverksamhet.
Företagskuvösaktörerna (bl.a. Technopolis
Ventures Oy) är med om att starta företagsembryon som avser intresseföretag, söka efter finansieringspartner, förbättra affärsidéer
och internationalisera. I startfasen av intresseföretagens verksamhet gör VTT medinvesteringar tillsammans med t.ex. Finnveras
dotterbolag Veraventure Ab. Tekes roll är
betydande när det gäller att utveckla företagsembryon och företagens värde med olika
finansieringsinstrument.

Verksamheten konkurrerar inte i sin nuvarande form med andra statliga eller privata
aktörer, som producerar investerings-, stödeller utvecklingstjänster för företagens startfas. Detta förklaras främst av att det är fråga
om att kommersialisera den teknologi och
kunskap som VTT har åstadkommit.
Verksamheten motsvarar till förfaringssätt
och resultat den verksamhet för att utveckla
intresseföretag som bedrivs av likartade europeiska forskningsinstitut (t.ex. tyska Fraunhofer GmbH, holländska TNO och norska
SINTEF).

2
2.1

Målsättning och de viktigaste
förslagen
Målsättning och medlen för att nå
den

Propositionens målsättning är att utveckla
VTT:s organisation genom övergång till en
koncernförvaltningsmodell, enligt vilken i
anslutning till ämbetsverket VTT ska verka
helt statsägda dotterbolag som administreras
av VTT. Ett av aktiebolagen ska ha som särskilt uppdrag att äga, utveckla och förvalta
intresseföretagen. Målet är att säkerställa att
intresseföretagens verksamhet utvecklas i en
mer flexibel och ur statens synvinkel riskfriare riktning och stöder VTT:s intjäning och
enhetligheten i VTT:s innovationsprocess.
Statens hundraprocentiga ägande och verksamheten i form av ett bolag som administreras av VTT utgör den bästa garantin för att
dessa mål uppnås. Arbets- och näringsministeriets möjligheter att påverka att bolagets
verksamhet stöder målen för närings- och innovationspolitiken och främjar politikens effekter, tryggas i allmänhet genom ministeriets resultatstyrning och särskilt vid fastställandet av bolagsstyrelsens sammansättning,
som VTT:s styrelse fattar beslut om. De allmänna principerna för apport- och kapitalinvesteringar i teknologibolag ska fastslås av
VTT:s styrelse enligt arbets- och näringsministeriets riktlinjer.
Bildandet av bolaget är i sig en åtgärd, som
intensifierar effekterna av närings- och innovationspolitiken. Bolaget koncentrerar sig på
att ge upphov till affärsverksamhet och för-
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verksamheten och gör den mer professionell
än tidigare. Företagsformen stöder avgränsningen av verksamhetens risker, ökar dess
trovärdighet och möjliggör en mer flexibel
och snabbare verksamhet och utnyttjande av
sådana finansieringsmöjligheter, som ett ämbetsverk inte förfogar över. När intäkterna
från avyttringen av intresseföretagen återinvesteras i intresseföretagen, minskar i framtiden behovet att använda VTT:s omkostnadsanslag för detta ändamål.
Eftersom ett aktiebolag förfogar över
mångsidigare medel för finansiering av intressebolagen än ett ämbetsverk, blir planeringen av kapitalstrukturen och bestämningen
av företagens värde mer flexibel.
I ett aktiebolag är det möjligt att avgränsa
och hantera riskerna, medan VTT som ämbetsverk inte kan försäkra delar av sin affärsverksamhet och inte förfogar över alla de
medel att avgränsa risker som är möjliga
inom företagsverksamhet. Verksamheten vid
ett ämbetsverk är i princip inte affärsverksamhet och en avgränsning av riskerna enligt
principerna för ett ämbetsverk kan förhindra
ett affärsmässigt förnuftigt sätt att agera.
En betydande del av avkastningen från affärsverksamheten (huvudsakligen intäkterna
från avyttring) kan återinvesteras i målföretagen, varvid behovet minskar att för investeringar utnyttja ämbetsverket VTT:s anslag. Bolagsformen förbättrar styrningen av
holding-verksamheten med beaktande av
särdragen i dess affärsverksamhet, som avviker från forskningen. Verksamheten i bolagsform organiseras så att staten effektivare och
mer transparent förmår uppskatta de insatser
(investeringar och administrativa resurser)
som ska användas för utvecklingen av VTT:s
intressebolag och den nytta de medför (intäkter från avyttring och andra effekter), separat
från forskningsverksamheten och annan utveckling av det teknologiska värdet av forskningsresultaten, som inte hör till utvecklingen av intresseföretagen.
Tack vare dessa omständigheter har ett aktiebolag bättre beredskap än ett ämbetsverk
att tillgodose tillväxtföretagens utvecklingsbehov och svara på de utmaningar som
kommersialiseringen medför.

2.2

5
De viktigaste förslagen

I denna proposition föreslås att utvecklingen och förvaltningen av VTT:s intressebolag
bolagiseras och att VTT för statens räkning
tecknar hela aktiestocken i det kommande
bolaget. Aktiebolaget ska administreras av
VTT. Vid styrningen ska följas bestämmelserna i 6 § i lagen om statens bolagsinnehav
och ägarstyrning (1368/2007).
Staten placerar som apport i bolaget aktierna i de intressebolag som förvaltas av VTT.
Aktiebolagets verksamhetsområde ska omfatta grundande av intresseföretag som baserar sig på VTT:s teknologi, beslut om investeringar som gäller intresseföretagen, utveckling av intresseföretagen samt handel
med deras aktier. Avsikten är att aktiebolaget
ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2010.

3
3.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Bildande av ett aktiebolag
Det förberedande arbetet för bildande av ett
bolag pågår. Det är meningen att aktiebolaget
ska bildas och aktiekapitalet placeras i det
omedelbart efter att lagen har stadfästs, vilket
skulle innebära att bolagets verksamhet kan
inledas den 1 januari 2010.
De aktier i intressebolagen som förvaltas
av VTT samt därtill anknuten administration
och annan verksamhet ska överföras till aktiebolaget omedelbart efter det att åtgärderna
för att bilda bolaget har fullbordats.
Avsikten är att aktiebolagets kapitalstruktur
ska utformas så att verksamhetens kontinuitet
säkerställs genom driftskapitalfinansiering,
genom ett serviceavtal mellan VTT och företaget och genom intäkterna från avyttring.
Staten ska i egenskap av ägare besluta om
soliditeten och ställa krav på kapitalavkastning för verksamheten. Utgångspunkten ska
vara den att bolaget är konkurrenskraftigt i
jämförelse med motsvarande företag.
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Egendom och investering i målföretagen

Statsfinansiella konsekvenser

Aktiebolagets ingående balans kommer vid
starten att uppgå till cirka 3,2 miljoner euro,
som består av ägarandelar i intresseföretagen
och andel i det egna kapitalet. Ägarandelarnas värde är 2,5 miljoner euro. VTT överför
ägarandelarna till det kommande aktiebolaget
som apport. VTT får aktier i det kommande
aktiebolaget mot ägarandelar i företagen. Vid
värdebestämningen är utgångspunkten den
att ägarandelarna uppskattas till sitt inköpsvärde.
Statens investering på 0,7 miljoner euro i
bolagets fria egna kapital är driftskapital,
som tryggar start- och begynnelsefasen av
verksamheten.
VTT:s styrelse ska inom ramen för det anslag och den fullmakt som har beviljats i
statsbudgeten årligen besluta om de medel
som ska investeras i aktiebolaget och om den
investeringsstrategi som förpliktar bolaget.
Utöver aktierna i intressebolagen ska inga
andra anläggningstillgångar överföras till aktiebolaget.
Investeringarna i nya målföretag ska
genomföras på så sätt att det kommande aktiebolaget enligt den fullmakt som VTT:s
styrelse har beviljat tecknar aktier i målföretaget genom att som investeringsinstrument
använda t.ex. pengar, lån mot konvertibla
skuldebrev eller optionslån på det sätt som
passar bäst i varje enskilt fall. Besluten om
enskilda investeringar har för riskhanteringens skull delegerats till det kommande aktiebolagets styrelse. Förfarandena gällande enskilda investeringar och villkoren för och
prissättningen av dem ska vara sådana att den
totala effekten innebär så stor nytta som möjligt för staten. Utöver de ekonomiska resultatmålen beaktas också de närings- och innovationspolitiska effektivitetsmålen, varav det
mest centrala är främjande av tillväxtföretagande.
De allmänna principerna för apportinvesteringar i teknologibolag ska fastslås av
VTT:s styrelse enligt arbets- och näringsministeriets riktlinjer. VTT:s styrelse ska inom
gränserna för den fullmakt som har getts i
statsbudgeten bevilja det kommande aktiebolaget en årlig finansiering och tillstånd att
använda immateriella tillgångar som apport
vid enskilda aktieförvärv.

I statsbudgeten reserveras 0,7 miljoner euro
för bildandet av bolaget.
Transaktionerna mellan ämbetsverket VTT
och bolaget ska ske enligt separata avtal och
fakturor. Bolaget säljer tjänster endast till
VTT. Eftersom det företag som grundas
kommer att vara ett sådant in-house-bolag
som avses i lagen om offentlig upphandling,
behöver den service som företaget producerar för VTT inte konkurrensutsättas.
Bolagiseringen påverkar inte det anslag
som beviljas VTT i statsbudgeten.
Skattekonsekvenser
Som försäljning betraktas enligt 19 a § i
mervärdesskattelagen (1501/1993) inte sådan
överlåtelse av varor och tjänster i samband
med att en rörelse överlåts helt eller delvis
som sker till den som fortsätter rörelsen och
denne tar i bruk de överlåtna varorna och
tjänsterna för ett ändamål som berättigar till
avdrag.
Det kommande bolaget ska i likhet med
andra aktiebolag i princip vara inkomstskattskyldigt enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt
mervärdesskattskyldigt.
Bolagiseringens konsekvenser för affärsverksamheten
Enligt de analyser som har gjorts har bolaget förutsättningar att bedriva en lönsam affärsverksamhet. Det kommande aktiebolagets
intjäning utgörs av avkastning på investeringar, intäkter från avyttring och av den service som faktureras VTT. Servicen motsvarar
den service som tillhandahålls av bolag som
förvaltar kapitalinvesteringsfonder. För servicen ingår det kommande aktiebolaget och
VTT ett särskilt serviceavtal på marknadsmässiga villkor, som motsvarar den kapitalinvesteringsservice som riktas till företag i
startfasen. Priset på servicen är bundet till
den investerade egendomens gängse värde.
Bolagiseringen förtydligar praxis i VTT:s
investeringsverksamhet samt verksamhetens
ställning i förhållande till de immateriella
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tillgångar som ägs av VTT samt VTT:s uppfinnares rättigheter. För VTT återstår att fatta
beslut om val av sättet att kommersialisera de
huvudsakliga immateriella tillgångarna. Ett
sätt är att grunda spin-off-företag. När VTT
som kommersialiseringsväg väljer att grunda
ett spin-off-företag, övergår befogenheterna
att agera och besluta om investeringens storlek, villkor och former på så sätt till det
kommande bolaget. När de centrala besluten
om ägandet delegeras till det kommande bolaget, överförs också de centrala riskerna till
bolaget. För ämbetsverket VTT återstår befogenheten att besluta om det kommande bolagets placeringspolitik. Uppfinnarnas rättigheter behandlas och förvaltas av ämbetsverket VTT enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar, om inte uppfinnarna avstår från sina rättigheter mot aktier i spin-offföretaget.
Bolagiseringen ändrar kostnadsstrukturen
så att aktiebolaget får vissa tilläggskostnader
jämfört med verksamheten som en del av ett
statligt verk, men dessa bestäms på samma
grunder som motsvarande kostnader för privata konkurrenter.
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ett trovärdigt sätt med motsvarande incitament, villkor och processer som eventuella
partner på marknaden tillämpar.
3.2

Konsekvenser för organisation och
personal

Ingen personal från VTT övergår direkt till
företaget, men i praktiken rekryteras verkställande direktören och övrig nödvändig
personal från VTT i samband med grundandet av aktiebolaget. Det kommande aktiebolagets styrelse utser företagets verkställande
direktör och dennes ställföreträdare.
3.3

Konsekvenser för regionutvecklingen

VTT:s företagsutvecklingsfunktion är koncentrerad till Esbo, som är det kommande aktiebolagets hemort. Största delen av VTT:s
nuvarande intresseföretag är verksamma i
huvudstadsregionen. I investeringsverksamheten är det möjligt att betona regionala
aspekter och samarbeta med regionala aktörer.

Konsekvenser för kunderna och konkurrensläget
Bolaget kommer att verka på marknaden i
ett område som egentligen saknar andra aktörer i Finland. Eftersom det är fråga om kommersialisering av teknologi och kunskap som
VTT har åstadkommit, torde propositionen
inte ha några betydande konsekvenser för
konkurrensen.
De kapitalinvesterare som investerar i startfasen investerar inte i företagsembryon i ett
så tidigt skede som VTT har gjort. VTT:s
huvudsakliga motiv är att genom sin investeringsverksamhet möjliggöra en effektiv
överföring av teknologi till marknaden, vilket
betyder att förtjänstmaximering inte är ett så
dominerande mål som för en privat finansiär.
VTT gör sina uppföljningsinvesteringar tillsammans med andra som investerar i startfasen och i denna roll ger aktiebolaget innovationsprocessen ett värde som andra aktörer
inte kan erbjuda.
Bolagiseringen och VTT:s ägarstyrning gör
det möjligt att utveckla intresseföretagen på

4
4.1

Beredningen av propositionen
Beredningsskeden och beredningsmaterial

Regeringspropositionen har beretts som
tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med finansministeriet,
statsrådets kansli och VTT. Parterna har
hörts under beredningens gång.
Finanspolitiska ministerutskottet understödde den 16 december 2008 bildandet av
det aktiebolag som avses i denna lag.
Med anledning av propositionen har förhandlingar enligt lagen om samarbete inom
statens
ämbetsverk
och
inrättningar
(651/1988) förts med den personal som övergår till aktiebolaget.
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4.2

Remissyttranden

Med anledning av regeringens proposition
har utlåtande inhämtats av finansministeriet,
justitieministeriet, statsrådets kansli och konkurrensverket.
Finansministeriet har i sitt utlåtande förutsatt att propositionen ska innehålla en noggrannare utredning om de medel som tryggar
arbets- och näringsministeriets möjligheter
att se till att de innovationspolitiska målen
uppnås i bolagets verksamhet, samt om de
förfaranden som VTT tillämpar för att överföra finansiering, rättigheter och annat kapital till bolaget. Enligt utlåtandet bör behovet
att i lagen införa en bestämmelse om VTT:s
befogenheter utredas. Dessa liksom även finansministeriets åsikter om sättet att överlåta
egendomen och om beskattningen har beaktats.

Justitieministeriet konstaterar i sitt utlåtande att ministeriet inte har något att yttra om
förslaget inom sitt verksamhetsområde
De ändringsförslag beträffande sättet att
överlåta egendomen som ingår i utlåtandet
från statsrådets kansli har beaktats.
Konkurrensverket anser att bolagiseringen
bör understödas, eftersom den ökar verksamhetens transparens. Eftersom det är fråga om
kommersialisering av teknologi och kunskap
som VTT har åstadkommit, anser konkurrensverket att propositionen inte torde ha
några betydande konsekvenser för konkurrensen.
5

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till statens andra
tilläggsbudget för 2009 och avses bli behandlad i samband med den.
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DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

1 §. Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag
som ska bildas. Enligt paragrafen ska statsrådet befullmäktigas att överlåta aktierna i de
spin-off-företag som VTT har i sin besittning
och den verksamhet som hänför sig till utvecklingen av dem, till ett nytt aktiebolag
och att teckna dess aktier. VTT ska för statens räkning teckna aktiebolagets aktier. Aktiebolaget ska administreras av VTT. Aktiebolagets verksamhetsområde ska vara ägande
och förvaltning av intresseföretag som syftar
till att kommersialisera VTT:s teknologi.
2 §. Villkoren för överlåtelsen. Statsrådet
bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Paragrafen ska i förhållande till aktiebolagslagen (624/2006) tolkas så att statsrådet beslutar vilket värde som enligt allmänna bokföringsprinciper ska upptas för
egendomen i avtalet om bolagsbildning.
Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget. Värdet av
den egendom som ska överlåtas till aktiebolaget i form av apport är 2,5 miljoner euro
och överlåtelsen ska ske när bolaget inleder
sin verksamhet efter att lagen har trätt i kraft.
3 §. Beskattning. Det kommande aktiebolaget ska i likhet med andra aktiebolag beskattas och det ska anses att bolaget fortsätter
att sköta de funktioner vid statens tekniska
forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag.
Aktiebolaget ska inte vara skyldigt att betala överlåtelseskatt för den överlåtelse som
avses i 1 §.
4 §. Ansvar för förbindelser. Efter det att
egendomen överlåtits till aktiebolaget ska bolaget överta ansvaret för VTT:s skuld-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt
andra dylika förbindelser som hänför sig till
den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och de tjänster som överförs till bola-

get. Eftersom byte av gäldenär endast kan
ske med borgenärens samtycke ska staten
också i fortsättningen svara för sådana förpliktelser som ingåtts före bolagsbildningen
och om vilka inget annat har avtalats. Genom
paragrafen säkras kontinuiteten i tjänsteutbudet i samband med bolagiseringen.
5 §. Personalens anställningsförhållanden.
Ingen personal från VTT övergår i aktiebolagets tjänst direkt i samband med bolagiseringen, men i praktiken rekryteras verkställande direktören och övrig nödvändig personal från VTT i samband med att aktiebolaget
grundas. Paragrafen hänvisar till de anställningsvillkor som ska följas för de personer
som anställs vid bolaget efter att det har bildats.
6 §. Beslutsfattandet om placeringen av
statens tekniska forskningscentrals industriella rättigheter och omkostnadsanslag i aktiebolaget. Lagen gäller överlåtelse av statlig
egendom till det aktiebolag som ska bildas,
men det finns också behov av att i lagen införa en paragraf om beslutfattandet gällande
placeringen av VTT:s tillgångar och annan
egendom i aktiebolaget när bolagets verksamhet inletts. Enligt paragrafen beslutar
VTT:s styrelse om placeringen av VTT:s industriella rättigheter och omkostnadsanslag i
aktiebolaget inom ramen för den fullmakt
som riksdagen årligen ger i statsbudgeten.
Styrelsen beslutar också om den placeringspolitik som aktiebolaget ska tillämpa.
7 §. Ikraftträdande. I paragrafen ska föreskrivas om lagens ikraftträdande och de åtgärder som statsrådet kan vidta för att förbereda bildandet av aktiebolaget.
2

Ikraftträdande

Lagen förslås träda i kraft den 1 januari
2010.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till
utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som
ska bildas
Statsrådet berättigas att överlåta den ägarandel i intresseföretag som Statens tekniska
forskningscentral inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde har i sin besittning till ett nytt aktiebolag, vars verksamhetsområde omfattar ägande och förvaltning
av intresseföretag som har grundats i syfte att
kommersialisera den teknologi som utvecklas
av Statens tekniska forskningscentral.
När aktiebolaget bildas tecknar Statens
tekniska forskningscentral för statens räkning
samtliga aktier i bolaget. Aktiebolaget administreras av Statens tekniska forskningscentral.
2§
Villkoren för överlåtelsen
Statsrådet bestämmer vilken egendom som
ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer
också om övriga arrangemang som gäller
överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.
Statsrådet bestämmer vilken egendom som
ska sättas in i aktiebolaget mot aktier.
3§
Beskattning
Vid inkomstbeskattningen anses det att aktiebolaget direkt fortsätter att sköta de funk-

tioner vid Statens tekniska forskningscentral
som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag.
Aktiebolaget är inte skyldigt att betala
överlåtelseskatt på överlåtelse som avses i
1 § mot aktier i det aktiebolag som skall bildas.
4§
Ansvar för förbindelser
Aktiebolaget övertar ansvaret för de skuld-,
service-, anskaffnings- och leveransavtal och
liknande förbindelser som Statens tekniska
forskningscentral har ingått och som gäller
den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den affärsverksamhet som förs över
till bolaget.
Statens sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. förs över på det nya
bolaget kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget
är skyldigt att ersätta staten för det som staten har betalat enligt detta moment.
5§
Personalens anställningsförhållanden
På de anställningsvillkor som gäller för
uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget tillämpas vad som har överenskommits i det kollektivavtal som är bindande för
bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller
vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av
lag.
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forskningscentral beslutar också om den placeringspolitik som aktiebolaget ska tillämpa.

Beslutsfattandet om placeringen av Statens
tekniska forskningscentrals industriella rättigheter och omkostnadsanslag i aktiebolaget

7§

Ikraftträdande
Styrelsen för Statens tekniska forskningscentral beslutar om placeringen av forskDenna lag träder i kraft den 20 .
ningscentralens industriella rättigheter och
Åtgärder som verkställigheten av lagen
omkostnadsanslag i aktiebolaget inom ramen förutsätter får vidtas innan lagen träder i
för den fullmakt som riksdagen årligen ger i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder som avses
statsbudgeten. Styrelsen för Statens tekniska i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft.
—————
Helsingfors den 18 september 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Näringsminister Mauri Pekkarinen

