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om ändring av aktiebolagslagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 16 kap. 6 § 1 mom., 7 och 14 §, 17

kap. 6 § 1 mom., 7 och 14 § och 15 § 4 mom. och 20 kap. 23 §, av dem 16 kap. 14 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 461/2007, samt

fogas till 16 kap. nya 19—28 § och en ny mellanrubrik före 19 § samt till 17 kap. nya
19—27 § och en ny mellanrubrik före 19 § som följer:

16 kap.

Fusion

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vilkas fordran på det överlå-

tande bolaget har uppkommit före registre-
ringen av fusionsplanen har rätt att motsätta
sig fusionen. Sådan rätt har även de borgenä-
rer vilkas fordran får indrivas utan dom eller
beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007) och vilkas fordran har uppkom-
mit senast den dag som avses i 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —
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7 §

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande
om kallelsen till de av sina kända borgenärer
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar
har uppkommit före registreringen av fu-
sionsplanen. Om en aktieägare i det överlå-
tande bolaget eller en innehavare av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier har krävt inlösen i enlig-
het med 13 §, ska borgenärerna underrättas
om det antal aktier och rättigheter som kravet
avser. Meddelandet kan sändas först efter den
bolagsstämma som beslutat om fusionen. Om
bolagets samtliga aktieägare och innehavarna
av de nämnda rättigheterna har meddelat att
de avstår från sin lösningsrätt eller om de inte
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet
dock sändas tidigare.

14 §

Anmälan om verkställande av fusion

De bolag som deltar i fusionen ska inom
sex månader från fusionsbeslutet till register-
myndigheten göra anmälan om verkställande
av fusionen. I annat fall förfaller fusionen.
Till anmälan ska följande fogas:

1) de i fusionen deltagande bolagens sty-
relseledamöters och verkställande direktörers
försäkran om att denna lag har iakttagits vid
fusionen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
bolaget får fullt vederlag för det belopp som
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom.
9 punkten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i fusionen deltagande bolagens beslut
om fusionen.

Vid en dotterbolagsfusion svarar moderbo-
laget för att anmälan görs. Med avvikelse
från vad som föreskrivs i 1 mom. räcker det
att till anmälan fogas moderbolagets styrelse-

ledamots eller verkställande direktörs försäk-
ran om att denna lag har iakttagits vid fusio-
nen samt ett intyg om att sådana meddelan-
den som avses i 7 § har sänts och fusionsbe-
sluten.

Gränsöverskridande fusion

19 §

Definitioner och olika sätt att verkställa en
gränsöverskridande fusion

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt bolag
fusioneras med ett finskt bolag eller där ett
finskt bolag fusioneras med ett utländskt bo-
lag (gränsöverskridande fusion).

En gränsöverskridande fusion kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska
bolaget är ett sådant bolag som kan jämställas
med ett aktiebolag (utländskt aktiebolag) och
som

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i rådets
första direktiv 68/151/EEG om samordning
av de skyddsåtgärder som krävs i medlems-
staterna av de i artikel 58 andra stycket i
fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens
och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenska-
pen (direktiv 68/151/EEG), eller ett annat
sådant bolag som

a) har ett aktiekapital eller motsvarande
kapital,

b) är en juridisk person,
c) har egendom som ensam svarar för bo-

lagets skulder, och
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i direktiv
68/151/EEG för aktieägare, medlemmar och
utomstående, samt

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande bolaget registre-
ras i en sådan stat inom Europeiska ekono-
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miska samarbetsområdet vars lagstiftning
inte tillämpas på det överlåtande bolaget.

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion avses nedan i detta kapitel över-
låtande och övertagande aktiebolag och ut-
ländska aktiebolag.

20 §

Fusion av ett finskt bolag med en utländsk
modersammanslutning

Ett finskt aktiebolag kan också fusioneras
med en sådan utländsk juridisk person som
äger samtliga aktier i aktiebolaget och som
jämställs med ett finskt andelslag, en finsk
andelsbank eller sparbank eller ett finskt öm-
sesidigt försäkringsbolag som är registrerat i
en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och som omfattas av lag-
stiftningen i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

På det överlåtande finska aktiebolaget och
på den övertagande utländska juridiska per-
sonen tillämpas vad som föreskrivs i detta
kapitel om gränsöverskridande fusioner.

21 §

Tillämpning av bestämmelserna om fusion

På gränsöverskridande fusioner tillämpas
19—28 §.

22 §

Fusionsplan och styrelsens redogörelse

Bolag som deltar i en gränsöverskridande
fusion ska upprätta en fusionsplan enligt 3 §
och denna paragraf. För ett utländskt aktiebo-
lag ska fusionsplanen upprättas och under-
tecknas av bolagets behöriga organ.

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla

1) uppgift om bolagsformen för de bolag
som deltar i fusionen och för dem som läm-
nar eventuellt fusionsvederlag samt förslag
till bolagsform för det bolag som bildas ge-
nom kombinationsfusion,

2) uppgift om de register som de i fusionen
deltagande utländska bolagen har registrerats
i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid absorptionsfusion det övertagande
bolagets bolagsordning sådan den träder i
kraft i den ändrade lydelsen enligt 3 § 2
mom. 3 punkten,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de i fusionen deltagande bolagen bok-
föringsmässigt anses utförda för det överta-
gande bolagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas
deltagande i fastställandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande bolaget, och

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande bolagen som har använts för
att fastställa villkoren för fusionen.

Styrelsen i varje bolag som deltar i fusio-
nen ska för aktieägarna, borgenärerna och
arbetstagarna redogöra för dess sannolika
konsekvenser, om de inte framgår av fusions-
planen.

Varje bolag som deltar i fusionen ska se
till att aktieägarna, borgenärerna och företrä-
darna för personalen eller, om företrädare
inte finns, personalen kan ta del av redogörel-
sen i 3 mom. samt sända redogörelsen till
aktieägarna i enlighet med 11 §.

Om bolaget får ett yttrande av företrädarna
för personalen om den i 3 mom. avsedda
redogörelsen, ska det fogas till redogörelsen,
hållas tillgängligt för aktieägarna och sändas
till dem i enlighet med 11 §.

23 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig
som gäller en plan för gränsöverskridande
fusion och som avser ett finskt aktiebolag
tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion får dock gemensamt utse en
eller flera oberoende sakkunniga för att
lämna en gemensam rapport om planen för
den gränsöverskridande fusionen till alla de
bolag som deltar i fusionen. Som sådan rap-
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portör kan också en oberoende sakkunnig
utses enligt lagstiftningen i den medlemsstat
vars lagstiftning tillämpas på det i fusionen
deltagande utländska aktiebolaget.

24 §

Registrering av fusionsplanen, kallelse på
borgenärerna, fusionsbeslut och inlösen

De finska aktiebolag som deltar i en
gränsöverskridande fusion ska anmäla fu-
sionsplanen för registrering på det sätt som
föreskrivs i 5 §. En rapport enligt 23 § ska
fogas till anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i
finska aktiebolag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska aktiebolags fu-
sionsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser
om rättsverkningarna av fusionsbeslut i
finska bolag när fusionen registreras i Fin-
land finns i 12 §.

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier i överlåtande finska ak-
tiebolag finns i 13 §.

25 §

Verkställande av fusion som registreras i
Finland

Om ett finskt aktiebolag är övertagande
bolag vid en gränsöverskridande fusion, ska
de i fusionen deltagande bolagen anmäla fu-
sionen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att de
finska bolag som deltar i fusionen har beslu-
tat om fusionen och de övriga i fusionen
deltagande bolagen har fått ett intyg om att
de åtgärder och formaliteter som fusionen
förutsätter har vidtagits. Intyget ska vara ut-
färdat av registermyndigheten eller någon an-
nan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på det utländska aktiebo-
lag som deltar i fusionen.

I fråga om fusioner enligt denna paragraf
tilllämpas 15 § på villkoren för registrering
av fusioner. Dessutom förutsätts det att de
utländska aktiebolag som deltar i fusionen
godkänner lösningsrätten enligt 13 §, att reg-
lerna om personalens representation har fast-

ställts enligt lagen om personalrepresentation
i företagens förvaltning (725/1990, nedan la-
gen om personalrepresentation), att samtliga
i fusionen deltagande bolag har godkänt fu-
sionsplanen på lika villkor och att de intyg
som avses i 1 mom. lämnas till registermyn-
digheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på
tjänstens vägnar anmäla registreringen av fu-
sionen till den utländska registermyndighet i
vars register det överlåtande utländska bola-
get är registrerat.

Bestämmelser om det överlåtande finska
bolagets slutredovisning finns i 17 §.

26 §

Verkställande av fusion som registreras i en
annan stat

Om ett finskt aktiebolag fusioneras med ett
övertagande utländskt aktiebolag, ska de i
fusionen deltagande finska bolagen hos regis-
termyndigheten inom sex månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa fusionen. I annat fall förfaller fusionen.
Till ansökan ska fogas fusionsbesluten samt
försäkran av det finska aktiebolagets styrelse-
ledamöter och verkställande direktör om att
bestämmelserna i denna lag har följts vid
fusionen och intyg av en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören om att meddelan-
dena enligt 7 § har sänts. Om inlösenförfa-
rande enligt 13 § har inletts, ska detta anmä-
las till registermyndigheten i samband med
att verkställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts
det att de utländska aktiebolag som deltar i
fusionen godkänner lösningsrätten enligt 13 §
och att registermyndigheten ges en utredning
om att personalens medverkan i det överta-
gande bolaget ordnas på ett sätt som motsva-
rar artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande
fusioner av bolag med begränsat ansvar (di-
rektiv 2005/56/EG). Registermyndighetens
beslut om tillståndet ska registreras på tjäns-
tens vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt bolag
som deltar i en fusion som avses i denna
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paragraf omfattas av företagsinteckning en-
ligt företagsinteckningslagen (634/1984) vid
fusionen, får tillstånd beviljas under förutsätt-
ning att en registreringsduglig ansökan samti-
digt är anhängig om överföring av inteck-
ningen på en filial som inrättas i Finland eller
att inteckningen har dödats.

För de finska aktiebolag som deltar i en
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i fusionen del-
tagande finska bolagen har vidtagit alla åtgär-
der som fusionen förutsätter och alla formali-
teter som förutsätts i lag. I intyget ska anges
att ett till registermyndigheten anmält inlö-
senförfarande enligt 13 § har inletts. Intyget
ska inom sex månader från utfärdandet läm-
nas till den behöriga myndigheten i den stat
vars lagstiftning tillämpas på det övertagande
utländska aktiebolaget, annars förfaller inty-
get.

Efter anmälan från den utländska myndig-
het som har registrerat fusionen ska register-
myndigheten utan dröjsmål på tjänstens väg-
nar avregistrera det fusionerade finska bola-
get.

Bestämmelser om det överlåtande finska
bolagets slutredovisning finns i 17 §.

27 §

Fusionens rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt
25 § finns i 16 §.

Det överlåtande bolagets tillgångar och
skulder övergår till det övertagande bolaget
utan likvidationsförfarande vid fusion enligt
26 § när fusionen träder i kraft enligt lagstift-
ningen i den stat vars lagstiftning gäller för
det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses
det överlåtande finska bolaget, och det över-
låtande bolagets aktieägare och innehavare av
optionsrätter och andra särskilda rättigheter
som berättigar till aktier får rätt till fusionsve-
derlag i enlighet med fusionsplanen. De ak-
tier i det överlåtande bolaget som det överlå-
tande bolaget äger medför inte rätt till fu-
sionsvederlag.

28 §

Gränsöverskridande fusioners giltighet

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 27 §.

17 kap.

Delning

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vilkas fordran på det ur-
sprungliga bolaget har uppkommit före re-
gistreringen av delningsplanen har rätt att
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även
de borgenärer vilkas fordran får drivas in
utan dom eller beslut i den ordning som
föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter
och avgifter och vilkas fordran har uppkom-
mit senast den dag som avses i 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Bolagets skriftliga meddelande till borgenä-
rerna

Bolaget ska senast en månad före den före-
skrivna dagen sända ett skriftligt meddelande
om kallelsen till de av sina kända borgenärer
som avses i 6 § 1 mom. och vilkas fordringar
har uppkommit före registreringen av del-
ningsplanen. Om en aktieägare i det ur-
sprungliga bolaget eller en innehavare av op-
tionsrätter eller andra särskilda rättigheter
som berättigar till aktier har krävt inlösen i
enlighet med 13 §, ska borgenärerna under-
rättas om det antal aktier och rättigheter som
kravet avser. Meddelandet kan sändas först
efter den bolagsstämma som beslutat om del-
ningen. Om bolagets samtliga aktieägare och
innehavarna av de nämnda rättigheterna har
meddelat att de avstår från sin lösningsrätt
eller om de inte annars har rätt till inlösen,
kan meddelandet dock sändas tidigare.
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14 §

Anmälan om verkställande av delning

De bolag som deltar i en delning ska inom
sex månader från delningsbeslutet till regis-
termyndigheten göra anmälan om verkstäl-
lande av delningen. I annat fall förfaller del-
ningen. Till anmälan ska följande fogas:

1) de i delningen deltagande bolagens sty-
relseledamöters och verkställande direktörers
försäkran om att denna lag har iakttagits vid
delningen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
bolaget får fullt vederlag för det belopp som
har tagits upp i dess eget kapital samt revi-
sorns yttrande om den utredning som ska
ingå i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 9
punkten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i delningen deltagande bolagens be-
slut om delningen.

15 §

Förutsättningar för registrering

— — — — — — — — — — — — —
Om företagsinteckning enligt företagsin-

teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga bolagets egendom, får delningen inte
registreras om inte bolagets och intecknings-
havarnas avtal om reglering av inteckningar-
nas företrädesrätt samtidigt registreras på an-
sökan. Om dessutom det övertagande verk-
samma bolaget har företagsinteckning enligt
företagsinteckningslagen och det övertar det
ursprungliga bolagets företagsinteckning, får
delningen inte registreras om inte det ur-
sprungliga bolagets och det övertagande bo-
lagets samt inteckningsinnehavarnas avtal om
reglering av inteckningarnas företrädesrätt
samtidigt registreras på ansökan.

Gränsöverskridande delning

19 §

Definitioner och olika sätt att verkställa en
gränsöverskridande delning

Ett aktiebolag kan också delta i en sådan

delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt
bolag genom delning överlåts till ett finskt
bolag eller där ett finskt bolag genom delning
överlåts till ett utländskt bolag (gränsöver-
skridande delning).

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska
bolaget är ett sådant bolag som kan jämställas
med aktiebolag (utländskt aktiebolag) och
som

1) är ett bolag som avses i artikel 1 i
direktiv 68/151/EEG eller ett annat sådant
bolag som

a) har ett aktiekapital eller motsvarande
kapital,

b) är en juridisk person,
c) har egendom som ensam svarar för bo-

lagets skulder, och
d) omfattas av de villkor enligt den natio-

nella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i direktiv
68/151/EEG för aktieägare, medlemmar och
utomstående, samt

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Med bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning avses nedan i detta kapitel
ursprungliga aktiebolag, övertagande aktie-
bolag och utländska aktiebolag.

20 §

Tillämpning av bestämmelserna om delning

På gränsöverskridande delningar tillämpas
19—27 §.

21 §

Delningsplan och styrelsens redogörelse

Bolag som deltar i en gränsöverskridande
delning ska upprätta en delningsplan enligt
3 § och denna paragraf. För ett utländskt
aktiebolag ska delningsplanen upprättas och
undertecknas av bolagets behöriga organ.

Delningsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla
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1) uppgift om bolagsformen för de bolag
som deltar i delningen och, vid en delning
genom överlåtelse till ett nybildat bolag, för-
slag till bolagsform för det bolag som bildas,

2) uppgift om de register som de i del-
ningen deltagande utländska bolagen har re-
gistrerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid delning genom överlåtelse till ett
verksamt bolag, det övertagande bolagets bo-
lagsordning i den ändrade lydelsen enligt 3 §
2 mom. 3 punkten,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de bolag som deltar i delningen bok-
föringsmässigt anses utförda för det överta-
gande bolagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas
deltagande i fastställandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande bolaget,

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande bolagen som har använts
för att fastställa villkoren för delningen, och

8) utredning om hur delningen verkställs
och förslag till åtgärder som säkerställer att
aktieägarna behandlas lika i ett läge där
ikraftträdandet av delningen förhindras i nå-
gon stat på det sätt som avses i 25 § 6 mom.

Styrelsen för varje bolag som deltar i del-
ningen ska för aktieägarna, borgenärerna och
arbetstagarna redogöra för dess sannolika
konsekvenser, om de inte framgår av del-
ningsplanen.

Varje bolag som deltar i delningen ska se
till att aktieägarna, borgenärerna och företrä-
darna för personalen eller, om företrädare
inte finns, personalen kan ta del av redogörel-
sen i 3 mom. samt sända redogörelsen till
aktieägarna i enlighet med 11 §.

Om bolaget får ett yttrande av företrädarna
för personalen om den i 3 mom. avsedda
redogörelsen, ska det fogas till redogörelsen,
hållas tillgängligt för aktieägarna och sändas
till dem i enlighet med 11 §.

22 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig

som gäller en plan för gränsöverskridande
delning och som avser ett finskt aktiebolag
tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de bolag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning får dock gemensamt utse en
eller flera oberoende sakkunniga för att
lämna en gemensam rapport om planen för
den gränsöverskridande delningen till alla de
bolag som deltar i delningen. Som sådan
rapportör kan också en oberoende sakkunnig
utses enligt lagstiftningen i den medlemsstat
vars lagstiftning tillämpas på det utländska
deltagande aktiebolaget.

23 §

Registrering av delningsplanen, kallelse på
borgenärerna, delningsbeslut och inlösen

De finska aktiebolag som deltar i en
gränsöverskridande delning ska anmäla del-
ningsplanen för registrering på det sätt som i
5 § föreskrivs om registrering av delnings-
plan. En rapport enligt 22 § ska fogas till
anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i
finska aktiebolag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska aktiebolags del-
ningsbeslut finns i 9—11 §. Bestämmelser
om rättsverkningarna av delningsbeslut i fin-
ska bolag när delningen registreras i Finland
finns i 12 §.

Bestämmelser om inlösen av aktier, op-
tionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier i ursprungliga finska ak-
tiebolag finns i 13 §.

24 §

Verkställande av delning som registreras i
Finland

Om ett finskt aktiebolag är övertagande
bolag vid en gränsöverskridande delning, ska
de bolag som deltar i delningen anmäla del-
ningen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att de
deltagande finska bolagen har beslutat om
delningen och de övriga deltagande bolagen
har fått ett intyg över att de åtgärder och
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formaliteter som delningen förutsätter har
vidtagits. Intyget ska vara utfärdat av regis-
termyndigheten eller någon annan behörig
myndighet i den stat vars lagstiftning tilläm-
pas på det utländska aktiebolag som deltar i
delningen. Till anmälan om verkställande ska
dessutom fogas en försäkran där styrelseleda-
möterna och verkställande direktören i det i
delningen deltagande övertagande finska bo-
laget förklarar att det ursprungliga bolagets
tillgångar övergår i det övertagande finska
bolagets ägo i enlighet med delningsplanen
senast då ikraftträdandet av delningen regist-
reras i Finland.

I fråga om delningar enligt denna paragraf
tillämpas 15 § på villkoren för registrering av
delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska aktiebolag som deltar i delningen
godkänner lösningsrätten enligt 13 §, att reg-
lerna om personalens representation har fast-
ställts enligt lagen om personalrepresentation,
att samtliga deltagande bolag har godkänt
delningsplanen på lika villkor och att de in-
tyg som avses i 1 mom. lämnas till regi-
stermyndigheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på
tjänstens vägnar anmäla registreringen av
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska
bolaget är registrerat.

Bestämmelser om det ursprungliga finska
bolagets slutredovisning finns i 17 §.

25 §

Verkställande av delning som registreras i en
annan stat

Om ett finskt aktiebolag genom delning
överlåts till ett övertagande utländskt aktiebo-
lag, ska de finska bolag som deltar i del-
ningen hos registermyndigheten inom sex
månader från delningsbeslutet ansöka om till-
stånd att verkställa delningen. I annat fall
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas
delningsbesluten samt försäkran av det finska
aktiebolagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna
lag har följts vid delningen och intyg av en
styrelseledamot eller verkställande direktören
över att meddelandena enligt 7 § har sänts.
Om inlösenförfarande enligt 13 § har inletts,

ska detta anmälas till registermyndigheten i
samband med att verkställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 15 § vid delningar
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts
det att de utländska aktiebolag som deltar i
delningen godkänner lösningsrätten enligt
13 § och att registermyndigheten ges en ut-
redning om att personalens medverkan i det
övertagande bolaget ordnas på ett sätt som
motsvarar artikel 16 i direktiv 2005/56/EG.
Registermyndighetens beslut om tillståndet
ska registreras på tjänstens vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt bolag
som deltar i en delning som avses i denna
paragraf omfattas av företagsinteckning en-
ligt företagsinteckningslagen vid delningen,
får tillstånd beviljas under förutsättning att en
registreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats.

För de finska aktiebolag som deltar i en
gränsöverskridande delning utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i delningen
deltagande finska bolagen har vidtagit alla
åtgärder som delningen förutsätter och alla
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska
anges att ett till registermyndigheten anmält
inlösenförfarande enligt 13 § har inletts. Inty-
get ska inom sex månader från utfärdandet
lämnas till den behöriga myndigheten i den
stat vars lagstiftning tillämpas på det överta-
gande utländska aktiebolaget, annars förfaller
intyget.

Efter anmälan från den utländska register-
myndighet som har registrerat delningen eller
på basis av någon annan tillförlitlig utredning
ska registermyndigheten utan dröjsmål på
tjänstens vägnar vid total delning avregistrera
det delade finska bolaget och vid partiell
delning anteckna delningen i registret.

Om en total delning eller partiell delning
träder i kraft stegvis till följd av att delningen
träder i kraft vid olika tidpunkter enligt lag-
stiftningen i de olika övertagande staterna,
betraktas de delar av delningen som har trätt i
kraft som partiell delning. Detta förfarande
gäller också i sådana fall där ikraftträdandet
av en delning förhindras i någon stat men har
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trätt i kraft eller kommer att träda i kraft i en
annan stat i enlighet med delningsplanen.

Bestämmelser om det ursprungliga finska
bolagets slutredovisning finns i 17 §.

26 §

Delningens rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 24 § finns i 16 §.

Det ursprungliga bolagets tillgångar och
skulder övergår till det övertagande bolaget
utan likvidationsförfarande vid delning enligt
25 § när delningen träder i kraft enligt lag-
stiftningen i den stat vars lagstiftning gäller
för det övertagande bolaget. Samtidigt får det
ursprungliga bolagets aktieägare samt inne-
havare av optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier rätt till
delningsvederlag i enlighet med delningspla-
nen. Vid partiell delning överförs dock en-
dast de i delningsplanen delade tillgångarna
och skulderna. På det solidariska ansvaret för
de bolag som deltar i delningen och på del-
ningen av tillgångar som inte nämns i planen
om total delning tillämpas 16 § 5 och 6 mom.
Vid total delning upplöses det ursprungliga
bolaget då delningen har trätt i kraft för alla
de övertagande bolagens del.

27 §

Gränsöverskridande delningars giltighet

En gränsöverskridande delning kan inte
förklaras ogiltig eller ändras efter det att den
har trätt i kraft enligt 26 §.

20 kap.

Upplösning av bolag

23 §

Minskning av bolagets tillgångar

Om bolagets styrelse konstaterar att bola-

gets eget kapital är negativt, ska den utan
dröjsmål göra en registeranmälan om förlus-
ten av aktiekapitalet. Registeranteckningen
om förlusten av aktiekapitalet kan strykas till
följd av en registeranmälan från bolaget, om
bolagets eget kapital på det sätt som framgår
av en till registeranmälan fogad balansräk-
ning och annan utredning enligt 2 mom. ut-
gör över hälften av aktiekapitalet. Om bola-
get enligt lag eller bolagsordningen är skyl-
digt att välja en revisor, ska balansräkningen
och utredningen vara reviderade.

När beloppet av eget kapital beräknas en-
ligt 1 mom. hänförs kapitallån som avses i
12 kap. till det egna kapitalet. Den ackumule-
rade differensen mellan bokförda och planen-
liga avskrivningar på bolagets egendom (av-
skrivningsdifferens) samt frivilliga reserver
ska dessutom beaktas som ökning av bolagets
eget kapital. Om det sannolika överlåtelsepri-
set på bolagets egendom inte bara tillfälligt är
betydligt högre än bokföringsvärdet, får även
skillnaden mellan det sannolika överlåtelse-
priset och bokföringsvärdet beaktas som ök-
ning av det egna kapitalet. Vid dessa ök-
ningar av det egna kapitalet ska särskild för-
siktighet iakttas och en motiverad redogö-
relse om dem lämnas i verksamhetsberättel-
sen eller med stöd av 8 kap. 5 § 1 mom. i
noter till balansräkningen.

Om styrelsen i ett publikt aktiebolag kon-
staterar att bolagets eget kapital utgör mindre
än hälften av aktiekapitalet, ska styrelsen
utan dröjsmål upprätta ett bokslut och en
verksamhetsberättelse för att klarlägga bola-
gets ekonomiska ställning. Om bolagets eget
kapital enligt balansräkningen utgör mindre
än hälften av aktiekapitalet, ska styrelsen
utan dröjsmål sammankalla bolagsstämman
för att besluta om eventuell sanering av bola-
gets ekonomi. Bolagsstämman ska hållas
inom tre månader från det att bokslutet upp-
rättats. På framläggande av bokslutet och
verksamhetsberättelsen och sändandet av
dem till aktieägarna tillämpas 5 kap. 21 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Efter det att denna lag har antagits kan
registermyndigheten registrera och utfärda
kungörelse om en fusions- eller delningsplan
om gränsöverskridande fusion, och ett finskt
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aktiebolag som deltar i fusion eller delning
kan utfärda kallelse till den bolagsstämma

som ska besluta om godkännandet av planen,
så som bestäms i denna lag.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1416

om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om införande av aktiebolagslagen (625/2006) 1 § 3 mom.

som följer:

1 §

Aktiebolagslagens ikraftträdande

— — — — — — — — — — — — —
Om det någon annanstans i lagstiftningen

hänvisas till en bestämmelse i den gamla
lagen eller annars avses en bestämmelse i den
gamla lagen, ska den bestämmelse i den nya
lagen tilllämpas som har trätt i stället för
bestämmelsen i den gamla lagen. Den gamla
lagen tillämpas dock när det i lagen om bo-
stadsaktiebolag (809/1991), lagen om försäk-
ringsbolag (1062/1979), lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om
pensionsstiftelser (1774/1995), lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995), lagen
om försäkringskassor (1164/1992) och lagen
om försäkringsföreningar (1250/1987) hänvi-
sas till den gamla lagen. På bostadsaktiebolag

och på bolag som avses i 2 § 2 mom. i lagen
om bostadsaktiebolag tillämpas dock bestäm-
melserna i den nya lagens 16 kap. 1—18 §
och på bolag som avses i 2 § 1 mom. i lagen
om bostadsaktiebolag bestämmelserna i den
nya lagens 16 kap. till den del det i lagen om
bostadsaktiebolag hänvisas till den gamla la-
gens bestämmelser om fusion.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Efter det att denna lag har antagits kan
registermyndigheten registrera och utfärda
kungörelse om en fusions- eller delningsplan
om fusion, och ett bolag som deltar i en
fusion kan utfärda kallelse till den bolags-
stämma som ska besluta om godkännandet av
planen, så som bestäms i lag.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
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L a g

Nr 1417

om ändring av lagen om andelslag

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 4 kap. 15 § 1—3 mom.,

16 och 17 kap., 18 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 3 mom. och 22 kap. 1 § 1 punkten,
av dem 4 kap. 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 462/2007, 16 kap. sådant det lyder delvis

ändrat i lag 72/2003 och 628/2006 samt i nämnda lag 462/2007 och 18 kap. 2 § 1 mom. sådant
det lyder i nämnda lag 628/2006 samt

fogas till 4 kap. 26 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

4 kap.

Andelsstämman och fullmäktige

15 §

Möteshandlingarna samt framläggande och
sändande av dem

Om bokslutet behandlas vid en andels-
stämma, ska bokslutshandlingarna eller ko-
pior av dessa minst en vecka före stämman
hållas framlagda för medlemmarna på an-
delslagets huvudkontor eller webbsidor och
utan dröjsmål sändas till de medlemmar som
ber om det. Om vid stämman behandlas an-
delslagets fusionering med ett annat an-
delslag, delning eller andelslagets ombildning

till aktiebolag, ska handlingarna hållas fram-
lagda minst en månad före stämman och utan
dröjsmål sändas till de medlemmar som ber
om det.

Om vid stämman behandlas ett ärende som
avses i 12 §, ska styrelsen utarbeta en redo-
görelse för de händelser efter bokslutet som
väsentligt inverkar på andelslagets ställning.
Förvaltningsrådet och revisorerna ska yttra
sig om redogörelsen. Yttranden behöver dock
inte lämnas, om styrelsen i kallelsen till stäm-
man meddelar att den inte har kännedom om
några sådana händelser som väsentligt inver-
kar på andelslagets ställning. Något revisors-
yttrande förutsätts inte, om andelslaget enligt
lag eller stadgarna inte är skyldigt att välja
revisor. De handlingar som gäller det senaste
bokslutet, andelsstämmans beslut angående
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nämnda räkenskapsperiods överskott eller
förlust samt styrelsens redogörelse och ytt-
randena om den ska hållas framlagda och
sändas på det sätt som avses i 1 mom.

Om fusion, delning eller ombildande till
aktiebolag behandlas vid en andelsstämma
ska fusions- eller delningsplanen eller planen
angående ändring av associationsform samt
revisorernas yttranden om saken hållas fram-
lagda och sändas på det sätt som föreskrivs i
1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Klandrande av beslut

— — — — — — — — — — — — —
Talan enligt 3 mom. angående ett fusions-

eller delningsbeslut får dock inte väckas när
mer än sex månader har förflutit från det att
fusionen eller delningen har registrerats.
— — — — — — — — — — — — —

16 kap.

Fusion

Definitioner och olika sätt att verkställa en
fusion

1 §

Fusion

Ett andelslag (överlåtande andelslag) kan
fusioneras med ett annat andelslag (överta-
gande andelslag), varvid det överlåtande an-
delslagets tillgångar och skulder övergår till
det övertagande andelslaget och det överlå-
tande andelslagets medlemmar som fusions-
vederlag får andelar i det övertagande an-
delslaget. Fusionsvederlaget får också bestå
av pengar, annan egendom och åtaganden.

2 §

Olika sätt att verkställa en fusion

En fusion kan verkställas så att
1) ett eller flera överlåtande andelslag fu-

sioneras med ett övertagande andelslag (ab-
sorptionsfusion), eller

2) minst två överlåtande andelslag fusione-
ras och tillsammans bildar ett övertagande
andelslag (kombinationsfusion).

Med dottersammanslutningsfusion avses
en absorptionsfusion där de i fusionen delta-
gande andelslagen och aktiebolagen äger det
överlåtande aktiebolagets samtliga aktier
samt eventuella optionsrätter och andra sär-
skilda till aktier berättigande rättigheter. Det-
samma gäller ett dotterandelslags fusion med
moderandelslaget, om det inte finns andra
medlemmar i dotterandelslaget.

Med trepartsfusion avses en absorptionsfu-
sion där en annan part än det övertagande
andelslaget ger fusionsvederlag.

Med andelslag som deltar i en fusion avses
i detta kapitel överlåtande andelslag och
övertagande andelslag. Vid dotteraktiebo-
lagsfusion genom dottersammanslutningsfu-
sion gäller det som i fråga om överlåtande
dotterbolag föreskrivs om dotterbolagsfusio-
ner i 16 kap. i aktiebolagslagen (624/2006).

Fusionsplan och revisorsyttrande

3 §

Fusionsplan

De i fusionen deltagande andelslagens sty-
relser ska upprätta en skriftlig fusionsplan
som dateras och undertecknas. Vid en tre-
partsfusion ska fusionsplanen undertecknas
också av den som ger fusionsvederlag.

Fusionsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorter för de i fusionen deltagande
andelslagen och en eventuell tredje part som
ger fusionsvederlag,

2) en utredning om orsakerna till fusionen,
3) vid absorptionsfusion, förslag till even-

tuella ändringar i det övertagande andelsla-
gets stadgar och, vid kombinationsfusion,
förslag till stadgar för det andelslag som bil-
das och till förfarandet vid val av verksam-
hetsorgan för andelslaget,

4) förslag till det antal andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar av olika slag som
eventuellt ska ges som fusionsvederlag,

5) förslag till eventuellt annat fusionsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
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rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till tilläggsandelar eller placerings-
andelar, de villkor som enligt 11 kap. 13 §
eller 12 kap. 1 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid fusionen tillkommer inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till tilläggsandelar el-
ler placeringsandelar i det överlåtande an-
delslaget,

8) utredning om det överlåtande andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital samt
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på det övertagande andelsla-
gets balansräkning och om de bokföringsme-
toder som ska tillämpas på fusionen,

9) förslag som avser de i fusionen delta-
gande andelslagens rätt att besluta om sådana
arrangemang utöver sedvanlig affärsverksam-
het som påverkar deras eget kapital eller antal
andelar,

10) utredning om sådana kapitallån i fråga
om vilka borgenärerna i enlighet med 6 § kan
motsätta sig fusionen,

11) utredning om det antal andelar, til-
läggsandelar och placeringsandelar som det
överlåtande andelslaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande an-
delslaget och dess moderandelslag samt om
det antal motsvarande andelar som de i fusio-
nen deltagande andelslagen äger i det överlå-
tande andelslaget,

12) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984),

13) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i fusionen
deltagande andelslagens förvaltningsråds-
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer och revisorer samt de revisorer som läm-
nar yttrande om fusionsplanen,

14) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av fusionen,
och

15) förslag till eventuella andra fusionsvill-
kor.

På en dottersammanslutningsfusion tilläm-
pas inte 2 mom. 4—7 och 9 punkten.

4 §

Revisorsyttrande

Styrelserna i de andelslag som deltar i
fusionen ska utse en eller flera revisorer med
uppgift att avge ett yttrande om fusionspla-
nen till varje i fusionen deltagande andelslag.
I yttrandet ska bedömas om fusionsplanen
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grun-
derna för bestämmande av fusionsvederlaget
och om fördelningen av vederlaget. I yttran-
det till det övertagande andelslaget ska dess-
utom nämnas om fusionen kan äventyra be-
talningen av andelslagets skulder.

Om de i fusionen deltagande andelslagens
samtliga medlemmar ger sitt samtycke eller
om det är fråga om en dottersammanslut-
ningsfusion, räcker det med ett yttrande om
huruvida fusionen kan äventyra betalningen
av andelslagets skulder.

Registrering av fusionsplanen och kallelse på
borgenärerna

5 §

Registrering av fusionsplanen

Fusionsplanen ska anmälas för registrering
inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 4 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i fusionen. Anmälan om
en dottersammanslutningsfusion ska göras av
moderandelslaget.

Fusionen förfaller, om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vilkas fordran på det överlå-
tande andelslaget har uppkommit före regi-
streringen av fusionsplanen har rätt att mot-
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sätta sig fusionen. Sådan rätt har även de
borgenärer vilkas fordran får drivas in utan
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007) och vilkas fordran har upp-
kommit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
det överlåtande andelslaget utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i
vilken nämns deras rätt att motsätta sig fusio-
nen med ett skriftligt meddelande till regis-
termyndigheten senast den dag som nämns i
kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen, annars förfaller fusionen. Regis-
termyndigheten ska publicera kallelsen i den
officiella tidningen senast tre månader före
den föreskrivna dagen och registrera kallel-
sen på tjänstens vägnar.

På ansökan av det övertagande andelslaget
ska kallelse utfärdas också på det överta-
gande andelslagets borgenärer, om fusionen
enligt det revisorsyttrande som avses i 4 §
kan äventyra betalningen av det övertagande
andelslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas då vad som i
detta kapitel föreskrivs om det överlåtande
andelslagets borgenärer.

7 §

Andelslagets skriftliga meddelande till borge-
närerna

Andelslaget ska sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till de av sina kända bor-
genärer som avses i 6 § 1 mom. och vilkas
fordran har uppkommit före registreringen av
fusionsplanen. Om en medlem i det överlå-
tande andelslaget har krävt återbetalning med
stöd av 13 § eller om en ägare av tilläggsan-
del, placeringsandel, optionsrätt eller annan
rättighet som berättigar till tilläggsandel eller
placeringsandel har krävt återbetalning eller
inlösen med stöd av stadgarna eller rättighe-
tens villkor, ska borgenärerna underrättas om
det antal andelar och rättigheter som kravet
avser. Meddelandet kan sändas först efter den
andelsstämma som beslutat om fusionen. Om
samtliga innehavare av de nämnda rättighe-
terna har meddelat att de avstår från sin lös-
ningsrätt eller om de inte annars har rätt till

inlösen, kan meddelandet dock sändas tidi-
gare.

8 §

Företagssanering

Ett saneringsförfarande som avses i lagen
om företagssanering (47/1993) ersätter kal-
lelse enligt 6 §, och en borgenär har inte rätt
att motsätta sig fusion med stöd av denna lag,
om alla andelslag som deltar i fusionen hör
till samma koncern och ett saneringsprogram
för dem fastställs samtidigt.

Fusionsplanen med bilagor ska bifogas
förslaget till saneringsprogram.

Fusionsbeslut

9 §

Behöriga organ och beslutstidpunkt

I det överlåtande andelslaget beslutar an-
delsstämman om fusionen så som föreskrivs i
4 kap. Det överlåtande andelslagets styrelse
kan dock besluta om en dottersammanslut-
ningsfusion.

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om fusionen. Andra fusionsbeslut än
fusionsbeslut som gäller dottersammanslut-
ningar ska dock fattas av andelsstämman, om
medlemmarna med minst fem procent av
samtliga medlemmars sammanlagda röstetal
eller i stadgarna fastställd mindre andel krä-
ver det.

Den andelsstämma som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut
fattas inom fyra månader från registreringen
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-
nen. Andelsstämman ska dock hållas senast
en månad före den i 6 § angivna dagen, om
inte andelslagets samtliga medlemmar samt
eventuella ägare av tilläggsandelar, placer-
ingsandelar och optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till tilläggs-
andelar eller placeringsandelar har avstått
från sin rätt att kräva i 13 § eller i stadgarna
eller rättighetens villkor avsedd återbetalning
eller inlösen.
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10 §

Stämmokallelse samt information till ägare
av tilläggs- och placeringsandelar och op-

tionsrätter och andra särskilda rättigheter

Kallelse till den andelsstämma som ska
besluta om fusionen får inte utfärdas förrän
fusionsplanen har registrerats.

Det överlåtande andelslaget ska inom den
tid som avses i 4 kap. 12 § informera de
ägare av tilläggsandelar, placeringsandelar
och optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till tilläggsandelar eller
placeringsandelar vilkas adress är känd för
andelslaget om rätten till återbetalning eller
inlösen enligt stadgarna eller rättighetens vill-
kor. Om andelslaget inte känner till alla åter-
betalnings- eller lösningsberättigades adres-
ser, ska rättigheten inom samma tid också
kungöras i den officiella tidningen.

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om fusionen på samma
sätt som kallelse till andelsstämma utfärdas.
En medlem kan inom en månad från medde-
landet skriftligen kräva att andelsstämman
ska fatta beslut om fusionen. På innehållet i
andelslagets meddelande och på de hand-
lingar som ska hållas tillgängliga för med-
lemmarna tillämpas vad som föreskrivs i 4
kap. om sådan kallelse till andelsstämma som
gäller fusionsbeslut och om att hålla hand-
lingar tillgängliga.

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i
4 kap. 11 §, om fusionsbeslutet fattas av an-
delsstämman på yrkande av en medlem och
om tiden mellan andelslagets meddelande en-
ligt denna paragrafs 3 mom. och dagen för
andelsstämman uppgår till minst en månad
eller en i stadgarna angiven längre kallelsetid.

11 §

Framläggande och sändande av handlingar

Utöver vad som föreskrivs i 4 kap. 15 §
ska vid en trepartsfusion de i 4 kap. 15 § 2
och 3 mom. nämnda handlingarna om en part
som ger fusionsvederlag hållas framlagda för
medlemmarna. Om några bokslutshandlingar

inte finns, ska en utredning om den ekono-
miska ställningen under den senast avslutade
räkenskapsperioden eller, i avsaknad av en
sådan, under det senaste kalenderåret samt
därefter hållas framlagd.

12 §

Rättsverkningarna av fusionsbeslut

Det överlåtande andelslagets fusionsbeslut
ersätter de fusionsvederlagsåtgärder som ger
rätt till fusionsvederlag och som vidtas av det
överlåtande andelslagets medlemmar och
ägarna till tilläggsandelar, placeringsandelar
och optionsrätter och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till tilläggsandelar eller
placeringsandelar. Vid en kombinationsfu-
sion ersätter fusionsplanen också det överta-
gande andelslagets stiftelseurkund.

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-
sionen deltagande andelslag godkänner fusio-
nen i enlighet med den ursprungliga fusions-
planen. Registeranmälan ska omedelbart gö-
ras om ett beslut som innebär att fusionen
förkastas eller om att fusionen förfallit.

13 §

Upphörande av medlemskap för den som
motsätter sig fusion

En sådan medlem i det överlåtande an-
delslaget som inte har understött fusionsbe-
slutet har rätt att avgå ur andelslaget och har
rätt till återbetalning av insatsen på det sätt
som bestäms 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 med-
lemmarna i det övertagande andelslaget. Det-
samma gäller återbetalning när en medlem
har understött fusionsbeslutet.

Verkställande av fusion samt fusionens rätts-
verkningar

14 §

Anmälan om verkställande av fusion

De andelslag som deltar i fusionen ska
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inom sex månader från fusionsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller
fusionen. Till anmälan ska fogas

1) de i fusionen deltagande andelslagens
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits
vid fusionen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
andelslaget får fullt vederlag för det belopp
som har tagits upp i dess placeringsandelska-
pital samt yttrande om den utredning som ska
ingå i fusionsplanen enligt 3 § 2 mom.
8 punkten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i fusionen deltagande andelslagens
beslut om fusionen.

Vid en dottersammanslutningsfusion sva-
rar moderandelslaget för att anmälan görs.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom. räcker det att till anmälan fogas en
försäkran av en styrelseledamot i moderan-
delslaget eller av dess verkställande direktör
om att denna lag har iakttagits vid fusionen
samt ett intyg om att meddelanden enligt 7 §
har sänts och fusionsbesluten.

15 §

Förutsättningar för registrering

Registermyndigheten ska registrera fusio-
nen, om ingen borgenär har motsatt sig den
eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera andelslaget om detta efter den före-
skrivna dagen. Fusionen förfaller då en må-
nad efter den föreskrivna dagen. Register-
myndigheten ska dock skjuta upp behand-
lingen av ärendet, om andelslaget inom en
månad från den föreskrivna dagen visar att
det har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om an-
delslaget och borgenären tillsammans begär
att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.
Domstolen ska behandla saken utan dröjsmål.

Fusionen kan verkställas trots att det över-
låtande andelslaget har försatts i likvidation,
under förutsättning att bolagets egendom inte
har börjat skiftas mellan medlemmarna i en-
lighet med 19 kap. 16 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i flera än ett av
de i fusionen deltagande andelslagens egen-
dom, får fusionen inte registreras, om inte
andelslagens och inteckningshavarnas avtal
om reglering av inteckningarnas företrädes-
rätt samtidigt registreras på ansökan.

16 §

Fusionens rättsverkningar

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder övergår till det övertagande andelsla-
get utan likvidationsförfarande när verkstäl-
landet av fusionen har registrerats. Samtidigt
upplöses det överlåtande andelslaget, och vid
en kombinationsfusion uppkommer det över-
tagande andelslaget.

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder får inte tas upp i det övertagande
andelslagets balansräkning till ett högre eko-
nomiskt värde än de har för det övertagande
andelslaget. I samband med en fusion får ett
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla
en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av fusionen registreras
blir medlemmarna i det överlåtande andelsla-
get medlemmar i det övertagande andelsla-
get, och de samt ägarna av tilläggsandelar,
placeringsandelar, optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till till-
läggsandelar och placeringsandelar får rätt till
fusionsvederlag i enlighet med fusionspla-
nen. De nya andelar som ges som fusionsve-
derlag medför rättigheter från och med regi-
streringen, om inte en senare tidpunkt be-
stäms i fusionsplanen. Andelarna medför
dock rättigheter senast ett år efter registre-
ringen. Sådana andelar, tilläggsandelar och
placeringsandelar i det överlåtande andelsla-
get som ägs av det övertagande eller det
överlåtande andelslaget medför inte rätt till
fusionsvederlag.

Om en förutsättning för att få fusionsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett andelsbrev, och
om vederlaget inte har krävts på detta sätt
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inom tio år från registreringen av verkställan-
det av fusionen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till fu-
sionsvederlag och de på detta baserade rättig-
heterna är förverkade. Det förverkade veder-
laget tillfaller det övertagande andelslaget.

17 §

Slutredovisning

Det överlåtande andelslagets styrelse och
verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen har verkställts upp-
rätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse
över den tid för vilken något bokslut ännu
inte har lagts fram på andelsstämman (slutre-
dovisning). Slutredovisningen ska överläm-
nas till andelslagets revisorer, som inom en
månad ska ge en revisionsberättelse om den.

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma.

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 6 kap. 9 §.

18 §

Fusionens återgång

Fusionen återgår trots att den har registre-
rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en domstols dom som vunnit laga
kraft. Det överlåtande andelslaget och det
övertagande andelslaget ansvarar solidariskt
för de av det övertagande andelslagets för-
pliktelser som har uppkommit efter registre-
ringen av fusionen men före registreringen av
domen.

Gränsöverskridande fusion

19 §

Definitioner och olika sätt att verkställa en
gränsöverskridande fusion

Ett andelslag kan också delta i en sådan
fusion enligt 1 och 2 § där ett utländskt
andelslag fusioneras med ett finskt andelslag
eller där ett finskt andelslag fusioneras med

ett utländskt andelslag (gränsöverskridande
fusion). Med ett andelslag kan även fusione-
ras ett sådant utländskt aktiebolag enligt 16
kap. 19 § 2 mom. i aktiebolagslagen som i
sin helhet ägs av andelslaget.

En gränsöverskridande fusion kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska
andelslaget är ett sådant utländskt andelslag
som kan jämställas med andelslag (utländskt
andelslag) och som

1) har ett andelskapital eller motsvarande
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den
nationella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i rådets första
direktiv 68/151/EEG om samordning av de
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna
av de i artikel 58 andra stycket i fördraget
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje
mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgär-
derna likvärdiga inom gemenskapen (direktiv
68/151/EEG) för aktieägare, medlemmar och
utomstående, och

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan det övertagande andelslaget regist-
reras i en sådan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet vars lagstiftning
inte tillämpas på det överlåtande andelslaget.

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion avses nedan i detta kapitel
överlåtande och övertagande andelslag och
utländska andelslag samt utländska aktiebo-
lag.

20 §

Tillämpning av bestämmelserna om fusion

På gränsöverskridande fusioner tillämpas
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans
beslut och en medlems extra avgångsrätt och
rätt till återbetalning samt 19—27 § i detta
kapitel.
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21 §

Fusionsplan och styrelsens redogörelse

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 3 § och denna paragraf. För ett utländskt
andelslag ska fusionsplanen upprättas och
undertecknas av andelslagets behöriga organ.

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla

1) uppgift om associationsformen för de
andelslag som deltar i fusionen och för dem
som lämnar eventuellt fusionsvederlag samt
förslag till associationsform för det andelslag
som bildas genom kombinationsfusion,

2) uppgift om de register som de i fusionen
deltagande utländska andelslagen har regi-
strerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid absorptionsfusion det övertagande
andelslagets stadgar sådana de träder i kraft i
den ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom.
3 punkten,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de andelslag som deltar i fusionen
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas
deltagande i fastställandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande andelslaget, och

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande andelslagen som har använts
för att fastställa villkoren för fusionen.

Styrelsen i varje andelslag som deltar i
fusionen ska för medlemmarna, borgenärerna
och arbetstagarna redogöra för dess sannolika
konsekvenser, om de inte framgår av fusions-
planen.

Varje andelslag som deltar i fusionen ska
se till att medlemmarna, borgenärerna och
företrädarna för personalen eller, om företrä-
dare inte finns, personalen kan ta del av
redogörelsen i 3 mom. samt sända redogörel-
sen till aktieägarna i enlighet med 11 §.

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda redogörelsen, ska det fogas till redogö-

relsen och hållas tillgängligt för medlem-
marna och sändas till dem i enlighet med
11 §.

22 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig
som gäller en plan för gränsöverskridande
fusion och som avser ett finskt andelslag
tillämpas bestämmelserna om godkänd revi-
sors yttrande i 4 § 1 mom.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande fusion får dock gemensamt utse en
eller flera oberoende sakkunniga för att
lämna en gemensam rapport om planen för
den gränsöverskridande fusionen till alla de
andelslag som deltar i fusionen. Som sådan
rapportör kan också utses en oberoende sak-
kunnig enligt lagstiftningen i den medlems-
stat vars lagstiftning tillämpas på det i fusio-
nen deltagande utländska andelslaget.

23 §

Registrering av fusionsplanen, kallelse på
borgenärerna, fusionsbeslut, återbetalning

och inlösen

De finska andelslag som deltar i en gränsö-
verskridande fusion ska anmäla fusionspla-
nen för registrering på det sätt som föreskrivs
i 5 §. En rapport enligt 22 § ska fogas till
anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska andelslags fu-
sionsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och
i 9—11 § i detta kapitel. Bestämmelser om
rättsverkningarna av fusionsbeslut i finska
andelslag när fusionen registreras i Finland
finns i 12 §.

På återbetalning och inlösen av andel och
annan rättighet i ett finskt överlåtande an-
delslag tillämpas bestämmelserna i 13 § samt
bestämmelserna i stadgarna eller rättighetens
villkor.
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24 §

Verkställande av fusion som registreras i
Finland

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande fusion, ska
de i fusionen deltagande andelslagen anmäla
fusionen för registrering på det sätt som före-
skrivs i 14 § inom sex månader från det att de
i fusionen deltagande finska andelslagen be-
slutat om fusionen och de övriga i fusionen
deltagande andelslagen har fått ett intyg om
att de åtgärder och formaliteter som fusionen
förutsätter har vidtagits. Intyget ska vara ut-
färdat av registermyndigheten eller någon an-
nan behörig myndighet i den stat vars lag-
stiftning tillämpas på det utländska andelslag
som deltar i fusionen.

I fråga om fusioner som avses i denna
paragraf tillämpas 15 § på villkoren för re-
gistrering av fusioner. Dessutom förutsätts
det att de utländska andelslag som deltar i
fusionen godkänner den rätt till återbetalning
eller inlösen som en medlem samt en ägare
till tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt
eller annan rättighet som berättigar till till-
läggsandel eller placeringsandel har med stöd
av 13 § eller stadgarna eller rättighetens vill-
kor, att reglerna om arbetstagarnas represen-
tation har fastställts enligt lagen om personal-
representation i företagens förvaltning
(725/1990, nedan lagen om personalrepre-
sentation), att samtliga i fusionen deltagande
andelslag har godkänt fusionsplanen på lika
villkor och att de intyg som avses i 1 mom.
lämnas till registermyndigheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål
anmäla registreringen av fusionen till den
utländska registermyndighet i vars register
det överlåtande utländska andelslaget är re-
gistrerat.

Bestämmelser om det överlåtande finska
andelslagets slutredovisning finns i 16 §.

25 §

Verkställande av fusion som registreras i en
annan stat

Om ett finskt andelslag fusioneras med ett

övertagande utländskt andelslag, ska de i fu-
sionen deltagande finska andelslagen hos re-
gistermyndigheten inom sex månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa fusionen. I annat fall förfaller fusionen.
Till ansökan ska fogas fusionsbesluten samt
försäkran av det finska andelslagets styrelse-
ledamöter och verkställande direktör om att
bestämmelserna i denna lag har följts vid
fusionen och intyg av en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören om att meddelan-
dena enligt 7 § har sänts. Om en medlem
eller en ägare av tilläggsandel, placeringsan-
del, optionsrätt eller annan rättighet som be-
rättigar till tilläggsandel eller placeringsandel
har krävt återbetalning eller inlösen med stöd
av 13 §, stadgarna eller rättighetens villkor,
ska detta anmälas till registermyndigheten i
samband med att verkställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 15 § vid fusioner
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts
det att de utländska andelslag som deltar i
fusionen godkänner den rätt till återbetalning
eller inlösen som en medlem samt en ägare
till tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt
eller annan rättighet som berättigar till till-
läggsandel eller placeringsandel har med stöd
av 13 § eller stadgarna eller rättighetens vill-
kor och att registermyndigheten ges en utred-
ning om att personalens medverkan i det
övertagande andelslaget ordnas på ett sätt
som motsvarar artikel 16 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/56/EG om
gränsöverskridande fusioner av bolag med
begränsat ansvar (direktiv 2005/56/EG). Re-
gistermyndighetens beslut om tillståndet ska
registreras på tjänstens vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt an-
delslag som deltar i en fusion som avses i
denna paragraf omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen, får till-
stånd beviljas under förutsättning att en re-
gistreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats.

För de finska andelslag som deltar i en
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de i fusionen del-
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tagande finska andelslagen har vidtagit alla
åtgärder som fusionen förutsätter och alla
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska
anges att i 1 mom. avsedd återbetalning eller
inlösen har anmälts till registermyndigheten.
Intyget ska inom sex månader från utfärdan-
det lämnas till den behöriga myndigheten i
den stat vars lagstiftning tillämpas på det
övertagande utländska andelslaget, annars
förfaller intyget.

Efter anmälan från den utländska register-
myndigheten eller någon annan behörig myn-
dighet som har registrerat fusionen ska regis-
termyndigheten utan dröjsmål avregistrera
det fusionerade finska andelslaget.

Bestämmelser om det överlåtande finska
andelslagets slutredovisning finns i 17 §.

26 §

Fusionens rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande fusion vid fusion enligt
24 § finns i 16 §.

Det överlåtande andelslagets tillgångar och
skulder övergår till det övertagande andelsla-
get utan likvidationsförfarande vid fusion en-
ligt 25 § när fusionen träder i kraft enligt
lagstiftningen i den stat vars lagstiftning gäll-
er för det övertagande andelslaget. Samtidigt
upplöses det överlåtande finska andelslaget,
och det överlåtande andelslagets medlemmar
amt innehavare av optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till till-
läggsandelar och placeringsandelar får rätt till
fusionsvederlag i enlighet med fusionspla-
nen. De andelar i det överlåtande andelslaget
som det överlåtande andelslaget äger medför
inte rätt till fusionsvederlag.

27 §

Gränsöverskridande fusioners giltighet

En gränsöverskridande fusion kan inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 26 §.

17 kap.

Delning

Definitioner och olika sätt att verkställa en
delning

1 §

Delning

Ett andelslag (ursprungligt andelslag) kan
delas så att dess tillgångar och skulder helt
eller delvis övergår till ett eller flera an-
delslag (övertagande andelslag) och det ur-
sprungliga andelslagets medlemmar som del-
ningsvederlag får andelar i det övertagande
andelslaget. Delningsvederlaget får också be-
stå av pengar, annan egendom och åtaganden.

2 §

Olika sätt att verkställa en delning

En delning kan verkställas så att
1) det ursprungliga andelslagets alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera
övertagande andelslag och det ursprungliga
andelslaget upplöses (total delning), eller

2) en del av det ursprungliga andelslagets
tillgångar och skulder övergår till ett eller
flera övertagande andelslag (partiell delning).

Med delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag avses en delning där det
övertagande andelslaget har bildats innan del-
ningen verkställs, och med delning genom
överlåtelse till ett nybildat andelslag avses en
delning där det övertagande andelslaget bil-
das i samband med delningen. Ett andelslag
kan samtidigt delas genom överlåtelse till
såväl ett verksamt som ett nybildat andelslag.

Med i delningen deltagande andelslag av-
ses i detta kapitel ursprungliga andelslag och
övertagande andelslag.

Delningsplan och revisorsyttrande

3 §

Delningsplan

De i delningen deltagande andelslagens
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styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas.

Delningsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorter för de i delningen deltagande
andelslagen,

2) en utredning om orsakerna till del-
ningen,

3) vid en delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag, förslag till eventuella
ändringar i det övertagande andelslagets stad-
gar och, vid en delning genom överlåtelse till
ett nybildat andelslag, förslag till stadgar för
detta andelslag och till förfarandet vid val av
verksamhetsorgan för det andelslaget,

4) förslag till det antal andelar, tilläggsan-
delar och placeringsandelar av olika slag som
eventuellt ska ges som delningsvederlag,

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till tilläggsandelar eller placerings-
andelar, de villkor som enligt 11 kap. 13 §
eller 12 kap. 1 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid delningen tillkommer inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda rät-
tigheter som berättigar till tilläggsandelar el-
ler placeringsandelar i det ursprungliga an-
delslaget,

8) utredning om det ursprungliga andelsla-
gets tillgångar, skulder och eget kapital samt
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av det
ursprungliga andelslagets tillgången och
skulder mellan de i delningen deltagande an-
delslagen, om den inverkan som delningen
planeras få på det övertagande andelslagets
balansräkning och om de bokföringsmetoder
som ska tillämpas på delningen,

9) förslag till minskning av andelskapitalet
så att medel kan betalas ut till det överta-
gande andelslaget eller till medlemmarna el-
ler överföras till en fond som hänförs till det
fria egna kapitalet eller användas till omedel-
bar täckning av förlust som inte kan täckas
med fritt eget kapital,

10) förslag som avser de i delningen delta-
gande andelslagens rätt att besluta om sådana
arrangemang utöver sedvanlig affärsverksam-
het som påverkar deras eget kapital eller antal
andelar,

11) utredning om sådana kapitallån i fråga
om vilka borgenärerna i enlighet med 6 § kan
motsätta sig delningen,

12) utredning om det antal andelar som det
ursprungliga andelslaget och dess dottersam-
manslutningar äger i det övertagande an-
delslaget och dess moderandelslag samt om
det antal andelar som de andelslag som deltar
i delningen äger i det ursprungliga andelsla-
get,

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande andelsla-
gens egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen,

14) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i delningen
deltagande andelslagens förvaltningsråds-
och styrelseledamöter, verkställande direktö-
rer och revisorer samt de revisorer som läm-
nar yttrande om delningsplanen,

15) förslag till den planerade registrerings-
tidpunkten för verkställandet av delningen,
och

16) förslag till eventuella andra delnings-
villkor.

4 §

Revisorsyttrande

De i delningen deltagande andelslagens
styrelser ska utse en eller flera revisorer med
uppgift att avge ett yttrande om delningspla-
nen till varje i delningen deltagande an-
delslag. I yttrandet ska bedömas om del-
ningsplanen ger riktiga och tillräckliga upp-
gifter om grunderna för bestämmande av del-
ningsvederlaget samt om fördelningen av
vederlaget. I yttrandet till det övertagande
andelslaget ska dessutom nämnas om del-
ningen kan äventyra betalningen av andelsla-
gets skulder.

Om samtliga medlemmar i de i delningen
deltagande andelslagen ger sitt samtycke,
räcker det med ett yttrande om huruvida del-
ningen kan äventyra betalningen av det över-
tagande andelslagets skulder.
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Registrering av delningsplanen och kallelse
på borgenärerna

5 §

Registrering av delningsplanen

Delningsplanen ska anmälas för registre-
ring inom en månad från undertecknandet av
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant
yttrande som avses i 4 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de an-
delslag som deltar i delningen.

Delningen förfaller, om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

6 §

Kallelse på borgenärerna

De borgenärer vilkas fordran på det ur-
sprungliga andelslaget har uppkommit före
registreringen av delningsplanen har rätt att
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även
de borgenärer vilkas fordran får drivas in
utan dom eller beslut på det sätt som före-
skrivs i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter och vilkas fordran har uppkommit
senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
det ursprungliga andelslaget utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i
vilken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som nämns
i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras
inom fyra månader från registreringen av del-
ningsplanen, annars förfaller delningen. Re-
gistermyndigheten ska publicera kallelsen i
den officiella tidningen senast tre månader
före den föreskrivna dagen och registrera kal-
lelsen på tjänstens vägnar.

På ansökan av det övertagande andelslaget
ska kallelse utfärdas också på det överta-
gande andelslagets borgenärer, om fusionen
enligt det revisorsyttrande som avses i 4 §
kan äventyra betalningen av det övertagande
andelslagets skulder. På det övertagande an-
delslagets borgenärer tillämpas i så fall vad
som i detta kapitel föreskrivs om det ur-
sprungliga andelslagets borgenärer.

7 §

Andelslagets skriftliga meddelande till borge-
närerna

Andelslaget ska senast en månad före den
föreskrivna dagen sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till de av sina kända bor-
genärer som avses i 6 § 1 mom. och vilkas
fordran har uppkommit före registreringen av
delningsplanen. Om en medlem i det ur-
sprungliga andelslaget har krävt återbetalning
med stöd av 12 § eller om en ägare av
tilläggsandel, placeringsandel, optionsrätt el-
ler annan rättighet som berättigar till tilläggs-
andel eller placeringsandel har krävt återbe-
talning eller inlösen med stöd av stadgarna
eller rättighetens villkor, ska borgenärerna
underrättas om det antal andelar och rättighe-
ter som kravet avser. Meddelandet kan sän-
das först efter den andelsstämma som beslu-
tat om delningen. Om samtliga innehavare av
de nämnda rättigheterna har meddelat att de
avstår från sin lösningsrätt eller om de inte
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet
dock sändas tidigare.

8 §

Företagssanering

Ett saneringsförfarande som avses i lagen
om företagssanering ersätter kallelse enligt
6 §, och en borgenär har inte rätt att motsätta
sig delning med stöd av denna lag, om alla
andelslag som deltar i delningen hör till
samma koncern och ett saneringsprogram för
dem fastställs samtidigt.

Delningsplanen med bilagor ska bifogas
förslaget till saneringsprogram.

Delningsbeslut

9 §

Behöriga organ och beslutstidpunkt

I det ursprungliga andelslaget beslutar an-
delsstämman om delningen så som föreskrivs
i 4 kap.

I det övertagande andelslaget beslutar sty-
relsen om delningen. Delningsbeslutet ska
emellertid fattas av andelsstämman, om med-
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lemmarna med minst en tjugondel av samt-
liga medlemmars sammanlagda röstetal eller
i stadgarna fastställd mindre andel kräver det.

Den andelsstämma som beslutar om del-
ningen ska hållas eller styrelsens delningsbe-
slut fattas inom fyra månader från registre-
ringen av delningsplanen. I annat fall förfal-
ler delningen. Andelsstämman ska dock hål-
las senast en månad före den i 6 § angivna
dagen, om inte andelslagets samtliga med-
lemmar samt eventuella innehavare av op-
tionsrätter och andra särskilda rätttigheter
som berättigar till tilläggsandelar eller pla-
ceringsandelar har avstått från sin rätt att
kräva inlösen.

Andelsstämmans beslut om delningen ska
fattas med sådan kvalificerad majoritet som
avses i 4 kap. 23 § 2 mom. Om en medlem i
det ursprungliga andelslaget inte vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat an-
delslag får samma ägarandel och motsva-
rande rättigheter i det övertagande andelsla-
get som medlemmen har i det ursprungliga
andelslaget, kan beslutet fattas endast med
den medlemmens samtycke.

10 §

Stämmokallelse samt information till inneha-
vare av optionsrätter och andra särskilda

rättigheter

Kallelse till den andelsstämma som ska
besluta om delningen får inte utfärdas förrän
delningsplanen har registrerats.

Det ursprungliga andelslaget ska inom den
tid som avses i 4 kap. 12 § informera ägare
av tillläggsandelar och placeringsandelar och
de ägare av optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till tilläggsandelar
eller placeringsandelar vars adress är känd
för andelslaget om rätten till återbetalning
eller inlösen enligt stadgarna eller rättighe-
tens villkor. Om andelslaget inte känner till
alla lösningsberättigades adresser, ska rätten
till återbetalning eller inlösen inom samma
tid också kungöras i den officiella tidningen.

Om någon andelsstämma inte sammankal-
las i det övertagande andelslaget, ska med-
lemmarna informeras om delningen på
samma sätt som kallelse till andelsstämma
utfärdas. En medlem kan inom en månad från

meddelandet skriftligen kräva att andelsstäm-
man ska fatta beslut om delningen.

I det övertagande andelslaget kan stämmo-
kallelse utfärdas inom den tid som avses i
4 kap. 11 §, om delningsbeslutet fattas av
andelsstämman på yrkande av en medlem
och om tiden mellan andelslagets medde-
lande enligt denna paragrafs 3 mom. och
dagen för andelsstämman uppgår till minst en
månad eller en i stadgarna angiven längre
kallelsetid.

11 §

Rättsverkningarna av delningsbeslut

Det ursprungliga andelslagets delningsbe-
slut ersätter de delningsvederlagsåtgärder
som ger rätt till delningsvederlag och som
vidtas av det ursprungliga andelslagets med-
lemmar och ägare av tilläggsandelar, pla-
ceringsandelar, optionsrätter och andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till tilläggs-
andelar eller placeringsandelar. Vid en del-
ning genom överlåtelse till ett nybildat an-
delslag ersätter delningsplanen också det
övertagande andelslagets stiftelseurkund.

Delningen förfaller, om inte samtliga i del-
ningen deltagande andelslag godkänner den i
enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit.

12 §

Upphörande av medlemskap för den som
motsätter sig delning

En sådan medlem i det ursprungliga an-
delslaget som inte har understött delningsbe-
slutet har rätt att avgå ur andelslaget och har
rätt till återbetalning av insatsen på det sätt
som bestäms i 4 kap. 25 §.

Om medlemskapet upphör senare än
30 dagar efter delningsbeslutet, tillämpas på
återbetalning av ett belopp som erlagts av
andelen de bestämmelser i 10 kap. 1—6 §
och de stadgebestämmelser som gäller det
övertagande andelslagets medlemmar. Det-
samma gäller återbetalning när en medlem
har understött delningsbeslutet.
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Verkställande av delning samt delningens
rättsverkningar

13 §

Anmälan om verkställande av delning

De andelslag som deltar i delningen ska
inom sex månader från delningsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller
delningen. Till anmälan ska fogas

1) de i delningen deltagande andelslagens
styrelseledamöters och verkställande direktö-
rers försäkran om att denna lag har iakttagits
vid delningen,

2) en revisors intyg om att det övertagande
andelslaget får fullt vederlag för det belopp
som tagits upp i dess placeringsandelskapital
samt yttrande om den utredning som ska ingå
i delningsplanen enligt 3 § 2 mom. 8 punk-
ten,

3) en styrelseledamots eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 7 § har sänts, och

4) de i delningen deltagande andelslagens
beslut om delningen.

14 §

Förutsättningar för registrering

Registermyndigheten ska registrera del-
ningen, om ingen borgenär har motsatt sig
den eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar.

Om en borgenär har motsatt sig delningen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera andelslaget om detta efter den före-
skrivna dagen. Delningen förfaller då en må-
nad efter den föreskrivna dagen. Register-
myndigheten ska dock skjuta upp behand-
lingen av ärendet, om andelslaget inom en
månad från den föreskrivna dagen visar att
det har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om an-
delslaget och borgenären tillsammans begär
att behandlingen av ärendet ska skjutas upp.
Domstolen ska behandla saken utan dröjsmål.

Delningen kan verkställas trots att det ur-

sprungliga andelslaget har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att andelslagets
egendom inte har börjat skiftas mellan med-
lemmarna på det sätt som avses i 19 kap.
16 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i det ursprung-
liga andelslagets egendom, får delningen inte
registreras om inte andelslagets och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras
på ansökan. Om dessutom det övertagande
verksamma andelslaget har företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen och det
övertar det ursprungliga andelslagets före-
tagsinteckning, får delningen inte registreras
om inte det ursprungliga andelslagets och det
mottagande andelslagets samt inteckningsin-
nehavarnas avtal om reglering av inteckning-
arnas företrädesrätt samtidigt registreras på
ansökan.

15 §

Delningens rättsverkningar

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder övergår till de övertagande an-
delslagen utan likvidationsförfarande när
verkställandet av delningen har registrerats.
Vid en partiell delning övergår dock endast
de enligt delningsplanen delade tillgångarna
och skulderna. Vid en total delning upplöses
samtidigt det ursprungliga andelslaget, och
vid en delning genom överlåtelse till ett ny-
bildat andelslag uppkommer det övertagande
andelslaget.

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder får inte tas upp i ett övertagande
andelslags balansräkning till ett högre ekono-
miskt värde än de har för det övertagande
andelslaget. I samband med en delning får ett
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla
en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av delningen registreras
blir medlemmarna i det ursprungliga an-
delslaget medlemmar i det övertagande an-
delslaget, och de samt ägarna av tilläggsande-
lar, placeringsandelar, optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till till-
läggsandelar och placeringsandelar får rätt till
delningsvederlag i enlighet med delningspla-
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nen. De nya andelar som ges som delningsve-
derlag medför rättigheter från och med regi-
streringen, om inte en senare tidpunkt be-
stäms i delningsplanen. Andelarna medför
dock rättigheter senast ett år efter registre-
ringen. Sådana andelar, tilläggsandelar och
placeringsandelar i det ursprungliga andelsla-
get som ägs av ett övertagande andelslag eller
det ursprungliga andelslaget medför inte rätt
till delningsvederlag.

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett andelsbrev, och
om vederlaget inte har krävts på detta sätt
inom tio år från registreringen av verkställig-
heten av delningen, kan det övertagande an-
delslagets stämma besluta att rätten till del-
ningsvederlag och de på detta baserade rättig-
heterna är förverkade. Det förverkade veder-
laget tillfaller det övertagande andelslaget.

Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte skiftas i delningsplanen, till-
hör dessa de övertagande andelslagen i
samma förhållande som det ursprungliga an-
delslagets nettotillgångar ska skiftas enligt
delningsplanen, om inte annat föreskrivs i
delningsplanen.

De i delningen deltagande andelslagen är
solidariskt ansvariga för de av det ursprung-
liga andelslagets skulder som har uppkommit
innan verkställandet av delningen registre-
rats. Om det ursprungliga andelslaget har
skulder som ett annat andelslag svarar för
enligt delningsplanen, uppgår andelslagets
sammanlagda ansvar dock högst till värdet av
de nettotillgångar som återstår för det eller
övergår till det. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva betal-
ning för en skuld som nämns i delningspla-
nen först när det har konstaterats att borgenä-
ren inte får betalning av gäldenären eller ur
en säkerhet.

16 §

Slutredovisning

Vid en total delning ska det ursprungliga
andelslagets styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att del-
ningen har verkställts upprätta ett bokslut och
en verksamhetsberättelse över den tid för vil-

ken något bokslut inte har lagts fram på
andelsstämman (slutredovisning). Slutredo-
visningen ska överlämnas till andelslagets re-
visorer, som inom en månad ska ge en revi-
sionsberättelse om den.

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla medlemmarna
till ett medlemsmöte för att fastställa slutre-
dovisningen. På mötet tillämpas vad som fö-
reskrivs om andelsstämma.

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 6 kap. 9 §.

17 §

Delningens återgång

Delningen återgår trots att den har registre-
rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en domstols dom som vunnit laga
kraft. Det ursprungliga andelslaget och det
övertagande andelslaget ansvarar solidariskt
för de av det övertagande andelslagets för-
pliktelser som har uppkommit efter registre-
ringen av delningen men före registreringen
av domen.

Gränsöverskridande delning

18 §

Definitioner och olika sätt att verkställa en
gränsöverskridande delning

Ett andelslag kan också delta i en sådan
delning enligt 1 och 2 § där ett utländskt
andelslag genom delning överlåts till ett
finskt andelslag eller där ett finskt andelslag
genom delning överlåts till ett utländskt an-
delslag (gränsöverskridande delning).

En gränsöverskridande delning kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska
andelslaget är ett sådant med ett andelslag
jämställbart andelslag (utländskt andelslag)
som

1) har ett andelskapital eller motsvarande
kapital, är en juridisk person och har egen-
dom som ensam svarar för andelslagets skul-
der och omfattas av de villkor enligt den
nationella lagstiftningen som motsvarar de
skyddsåtgärder som föreskrivs i direktiv
68/151/EEG för aktieägare, medlemmar och
utomstående, och
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2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Med andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning avses nedan i detta kapitel
ursprungliga andelslag, övertagande an-
delslag och utländska andelslag.

19 §

Tillämpning av bestämmelserna om delning

På gränsöverskridande delningar tillämpas
bestämmelserna i 4 kap. om andelsstämmans
beslut och en medlems extra avgångsrätt och
rätt till återbetalning samt 18—26 § i detta
kapitel.

20 §

Delningsplan och styrelsens redogörelse

Andelslag som deltar i en gränsöverskri-
dande delning ska upprätta en delningsplan
enligt 3 § och denna paragraf. För ett ut-
ländskt andelslag ska delningsplanen upprät-
tas och undertecknas av andelslagets behö-
riga organ.

Delningsplanen ska utöver vad som anges i
3 § 2 mom. innehålla

1) uppgift om andelslagsformen för de an-
delslag som deltar i delningen och, vid en
delning genom överlåtelse till ett nybildat
andelslag, förslag till associationssform för
det andelslag som bildas,

2) uppgift om de register som de i del-
ningen deltagande utländska andelslagen har
registrerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid delning genom överlåtelse till ett
verksamt andelslag, det övertagande an-
delslagets stagar sådana de träder i kraft i den
ändrade lydelsen enligt 3 § 2 mom. 3 punk-
ten,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de andelslag som deltar i delningen
bokföringsmässigt anses utförda för det över-
tagande andelslagets räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande

delningens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas
deltagande i fastställandet av de rättigheter
som gäller deras medverkan i det överta-
gande andelslaget,

7) utredning om vilka bokslut i de i del-
ningen deltagande andelslagen som har an-
vänts för att fastställa villkoren för delningen,
och

8) utredning om hur delningen verkställs
och förslag till åtgärder som säkerställer att
medlemmarna behandlas lika i ett läge där
ikraftträdandet av delningen förhindras i nå-
gon stat på det sätt som avses i 24 § 6 mom.

Styrelsen för varje andelslag som deltar i
delningen ska för medlemmarna, borgenä-
rerna och arbetstagarna redogöra för dess
sannolika konsekvenser, om de inte framgår
av delningsplanen.

Varje andelslag som deltar i delningen ska
se till att medlemmarna, borgenärerna och
företrädarna för personalen eller, om företrä-
dare inte finns, personalen kan ta del av
redogörelsen i 3 mom. samt sända redogörel-
sen till medlemmarna i enlighet med 11 §.

Om andelslaget får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda redogörelsen, ska det fogas till redogö-
relsen, hållas tillgängligt för medlemmarna
och sändas till dem i enlighet med 11 §.

21 §

En oberoende sakkunnigs rapport

På den rapport av en oberoende sakkunnig
som gäller en plan för gränsöverskridande
delning och som avser ett finskt andelslag
tillämpas bestämmelserna om revisorsytt-
rande i 4 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de andelslag som deltar i en gränsöver-
skridande delning får dock gemensamt utse
en eller flera oberoende sakkunniga för att
lämna en gemensam rapport om planen för
den gränsöverskridande delningen till alla de
andelslag som deltar i delningen. Som sådan
rapportör kan också en oberoende sakkunnig
utses enligt lagstiftningen i den medlemsstat
vars lagstiftning tilllämpas på det i delningen
deltagande utländska andelslaget.
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22 §

Registrering av delningsplanen, kallelse på
borgenärerna, delningsbeslut, återbetalning

och inlösen

De finska andelslag som deltar i en gräns-
överskridande delning ska anmäla delnings-
planen för registrering på det sätt som i 5 §
föreskrivs om registrering av delningsplan.
En rapport enligt 21 § ska fogas till anmälan.

Bestämmelser om borgenärsskyddet i fins-
ka andelslag finns i 6—8 §.

Bestämmelser om finska andelslags del-
ningsbeslut finns i 4 kap. 12, 13 och 15 § och
i 9 och 10 § i detta kapitel. Bestämmelser om
rättsverkningarna av delningsbeslut i finska
andelslag när delningen registreras i Finland
finns i 11 §.

23 §

Verkställande av delning som registreras i
Finland

Om ett finskt andelslag är övertagande an-
delslag vid en gränsöverskridande delning,
ska de andelslag som deltar i delningen an-
mäla delningen för registrering på det sätt
som föreskrivs i 13 § inom sex månader från
det att de deltagande finska andelslagen be-
slutat om delningen och de övriga deltagande
andelslagen har fått ett intyg om att de åtgär-
der och formaliteter som delningen förutsät-
ter har vidtagits. Intyget ska vara utfärdat av
registermyndigheten eller någon annan behö-
rig myndighet i den stat vars lagstiftning
tillämpas på det utländska andelslag som del-
tar i delningen. Till anmälan om verkstäl-
lande ska dessutom fogas en försäkran där
styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören i det i delningen deltagande överta-
gande finska andelslaget förklarar att det ur-
sprungliga andelslagets tillgångar övergår i
det övertagande finska andelslagets ägo i en-
lighet med delningsplanen senast då ikraftträ-
dandet av delningen registreras i Finland.

I fråga om delningar enligt denna paragraf
tillämpas 14 § på villkoren för registrering av
delning. Dessutom förutsätts det att de ut-
ländska andelslag som deltar i delningen god-
känner den rätt till återbetalning eller inlösen

som en medlem och ägare av tilläggsandel,
placeringsandel, optionsrätt och andra rättig-
heter som berättigar till tilläggsandel eller
placeringsandel har med stöd av 12 § eller
stadgarna eller rättighetens villkor, att reg-
lerna om personalens representation har fast-
ställts enligt lagen om personalrepresentation,
att samtliga deltagande andelslag har godkänt
delningsplanen på lika villkor och att de in-
tyg som avses i 1 mom. lämnas till register-
myndigheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på
tjänstens vägnar anmäla registreringen av
delningen till den utländska registermyndig-
het i vars register det ursprungliga utländska
andelslaget är registrerat.

Bestämmelser om det ursprungliga finska
andelslagets slutredovisning finns i 16 §.

24 §

Verkställande av delning som registreras i en
annan stat

Om ett finskt andelslag genom delning
överlåts till ett övertagande utländskt an-
delslag, ska de finska andelslag som deltar i
delningen hos registermyndigheten inom sex
månader från delningsbeslutet ansöka om till-
stånd att verkställa delningen. I annat fall
förfaller delningen. Till ansökan ska fogas
delningsbesluten samt försäkran av det finska
andelslagets styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör om att bestämmelserna i denna
lag har följts vid delningen och intyg av en
styrelseledamot eller verkställande direktören
om att meddelandena enligt 7 § har sänts.
Om en medlem eller en ägare av tilläggsan-
del, placeringsandel, optionsrätt eller annan
rättighet som berättigar till tilläggsandel eller
placeringsandel har krävt återbetalning eller
inlösen med stöd av 12 §, stadgarna eller
rättighetens villkor, ska detta anmälas till re-
gistermyndigheten i samband med att verk-
ställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillstånd ska
kunna beviljas tillämpas 13 § vid delningar
enligt denna paragraf. Dessutom förutsätts
det att de utländska andelslag som deltar i
delningen godkänner den rätt till återbetal-
ning eller inlösen som en medlem samt en
ägare till tilläggsandel, placeringsandel, op-
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tionsrätt eller annan rättighet som berättigar
till tilläggsandel eller placeringsandel har
med stöd av 12 § eller stadgarna eller rättig-
hetens villkor och att registermyndigheten
ges en utredning om att personalens medver-
kan i det övertagande andelslaget ordnas på
ett sätt som motsvarar artikel 16 i direktiv
2005/56/EG. Registermyndighetens beslut
om tillståndet ska registreras på tjänstens
vägnar.

Om egendom som tillhör ett finskt an-
delslag som deltar i en delning som avses i
denna paragraf omfattas av företagsinteck-
ning enligt företagsinteckningslagen, får till-
stånd beviljas under förutsättning att en re-
gistreringsduglig ansökan samtidigt är an-
hängig om överföring av inteckningen på en
filial som inrättas i Finland eller att inteck-
ningen har dödats.

För de finska andelslag som deltar i en
gränsöverskridande delning utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
tar registermyndigheten att de deltagande fin-
ska andelslagen har vidtagit alla åtgärder som
delningen förutsätter och alla formaliteter
som förutsätts i lag. I intyget ska anges att i 1
mom. avsedd återbetalning och inlösen har
anmälts till registermyndigheten. Intyget ska
inom sex månader från utfärdandet lämnas
till den behöriga myndigheten i den stat vars
lagstiftning tillämpas på det övertagande ut-
ländska andelslaget, annars förfaller intyget.

Efter anmälan från den utländska register-
myndighet som har registrerat delningen eller
på basis av någon annan tillförlitlig utredning
ska registermyndigheten på tjänstens vägnar
utan dröjsmål vid total delning avregistrera
det delade finska andelslaget och vid partiell
delning anteckna delningen i registret.

Om en total delning eller en partiell del-
ning träder i kraft stegvis till följd av att
delningen enligt lagstiftningen som ska till-
lämpas på de övertagande andelslagen träder
i kraft vid olika tidpunkter, betraktas de delar
av delningen som har trätt i kraft som partiell
delning. Detta förfarande gäller också i så-
dana fall där ikraftträdandet av en delning
förhindras i någon stat men har trätt i kraft
eller kommer att träda i kraft i en annan stat i
enlighet med delningsplanen.

Bestämmelserna om det ursprungliga fins-
ka andelslagets slutredovisning finns i 16 §.

25 §

Delningens rättsverkningar

Bestämmelser om rättsverkningarna av en
gränsöverskridande delning vid delning en-
ligt 23 § finns i 15 §.

Det ursprungliga andelslagets tillgångar
och skulder övergår till det övertagande an-
delslaget utan likvidationsförfarande vid del-
ning enligt 24 § när delningen träder i kraft
enligt lagstiftningen i den stat vars lagstift-
ning gäller för det övertagande andelslaget.
Samtidigt får det ursprungliga andelslagets
medlemmar samt innehavare av optionsrätter
och andra särskilda rätttigheter som berättigar
till tilläggsandelar och placeringsandelar rätt
till delningsvederlag i enlighet med delnings-
planen. Vid partiell delning överförs dock
endast de i delningsplanen delade tillgång-
arna och skulderna. På det solidariska ansva-
ret för de andelslag som deltar i delningen
och på delningen av tillgångar som inte
nämns i planen om total delning tillämpas 15
§ 5 och 6 mom. Vid total delning upplöses
det ursprungliga andelslaget då delningen har
trätt i kraft för alla de övertagande andelsla-
gens del.

26 §

Gränsöverskridande delningars giltighet

En gränsöverskridande delning får inte för-
klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 25 §.

18 kap.

Ombildning av ett andelslag till aktiebolag

2 §

Plan för ändring av sammanslutningsform

Andelslagets styrelse ska göra upp en plan
för ändring av sammanslutningsform. För
planen gäller i tillämpliga delar det som i
16 kap. 3—5 § bestäms om kombinationsfu-
sion. Vad som i de nämnda bestämmelserna
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föreskrivs om andelslagets stadgar och ande-
lar ska tillämpas på aktiebolagets bolagsord-
ning och aktier. I planen ska dessutom ingå
ett förslag om aktiebolagets aktiekapital och
eget kapital av annat slag. På aktiebolagets
aktiekapital och på den redogörelse som ska
ges om aktiekapitalet i planen tillämpas
2 kap. 6 § i aktiebolagslagen.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Andelsstämmans beslut

— — — — — — — — — — — — —
I övrigt gäller i fråga om ett beslut om

ändring av sammanslutningsform i tillämp-
liga delar det som bestäms i 4 kap. 26 § 4
mom. och 16 kap. 12 och 18 §.

5 §

Borgenärsskydd och registrering av ombild-
ning

Andelslagets borgenärer har rätt att mot-
sätta sig verkställighet av ett beslut om änd-
ring av sammanslutningsform, om

1) det sammanlagda beloppet av det
bundna egna kapitalet i det aktiebolag som
ska registreras är mindre än det sammanlagda
belopp av andelslagets eget kapital, från vil-
ket 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) det i andelslagets stadgar bestäms om
medlemmarnas tillskottsplikt.

På den kallelse som borgenärerna ska få
och borgenärernas rätt att motsätta sig änd-
ringen tilllämpas 16 kap. 6 och 7 § och 15 § 2
mom.

Den styrelse som valts för aktiebolaget ska
till registermyndigheten göra en anmälan om
verkställigheten av ombildning till aktiebolag
inom sex månader från andelsstämmans be-
slut om ändring av sammanslutningsform. Ett
beslut om ombildning förfaller, om anmälan
inte görs inom föreskriven tid eller registre-
ring vägras. I fråga om anmälan gäller i

tillämpliga delar det som bestäms om den
anmälan om bildande av aktiebolag som ska
göras till handelsregistret.

6 §

Rättsverkningarna av registrering

— — — — — — — — — — — — —
Andelslagets styrelse och verkställande di-

rektör ska vid den stämma som hålls av an-
delslagets medlemmar lämna redovisning, på
vilken tillämpas 16 kap. 17 §.

22 kap.

Straffbestämmelser

1 §

Andelslagsbrott

Den som uppsåtligen
1) bryter mot det som i 16 kap. 4 §, 17 kap.

4 § eller 18 kap. 2 § bestäms om revisorsytt-
rande,
— — — — — — — — — — — — —

ska, om inte gärningen är ringa eller
strängare straff för den föreskrivs på något
annat ställe i lag, för andelslagsbrott dömas
till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

I fråga om handlingar som ska hållas till-
gängliga för medlemmarna före denna lags
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

På inhemska fusioner och delningar tilläm-
pas de bestämmelser som gällde vid denna
lags ikraftträdande, om fusions- eller del-
ningsplanen anmäls för registrering före
ikraftträdandet. I övriga fall tillämpas denna
lag på fusioner och delningar.

Efter det att denna lag har antagits kan
registermyndigheten registrera och utfärda
kungörelse om en plan om gränsöverskri-
dande fusion eller delning, och ett finskt an-
delslag som deltar i fusionen eller delningen
kan utfärda kallelse till den andelsstämma
som ska besluta om godkännandet av planen,
så som bestäms i denna lag.

Innehavare av sådana optionsrätter och
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andra till tilläggsandelar eller placeringsande-
lar berättigande särskilda rättigheter som har
givits före denna lags ikraftträdande har
samma rättigheter vid gränsöverskridande fu-

sioner och delningar som vid fusioner enligt
16 kap. 1 § eller delningar enligt 17 kap. 1 §,
om inte något annat bestäms i den särskilda
rättighetens villkor.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1418

om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 4 punkten,

sådan den lyder i lag 744/2004, samt
fogas till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag 744/2004 och i lag 908/2006, ett nytt 5 mom.

som följer:

3 §
Grundanmälan ska göras av:

— — — — — — — — — — — — —
4) en utländsk sammanslutning och stif-

telse som grundar en filial i Finland (utländsk
näringsidkare) och av en utländsk samman-
slutning vid sådan gränsöverskridande kom-
binationsfusion och delning där den nya sam-
manslutningen registreras i Finland;
— — — — — — — — — — — — —

18 a §
— — — — — — — — — — — — —

Registermyndigheten behandlar ärenden
som gäller en finsk sammanslutning vid så-
dan kombinationsfusion och delning som av-
ses i 3 § 1 mom. 4 punkten.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007
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L a g

Nr 1419

om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 14 § 1 mom.

8 punkten och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 909/2006, som följer:

14 §

Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret
görs är
— — — — — — — — — — — — —

8) för en utländsk näringsidkares filial den
person som valts att teckna dess firma eller
valts till dess företrädare samt för en utländsk
sammanslutning vid gränsöverskridande fu-
sion och delning medlemmarna av samman-
slutningens styrelse eller av något annat or-
gan som har rätt att företräda sammanslut-
ningen,
— — — — — — — — — — — — —

I aktiebolag, europabolag, andelslag, euro-
paandelslag, sparbanker, försäkringsföre-
ningar, statliga affärsverk och utländska sam-
manslutningar är också verkställande direktö-

ren ansvarig för att ändringsanmälan görs
samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktie-
bolag (809/1991) tillämpas och i bostads-
rättsföreningar dessutom disponenten. Om en
enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öp-
pet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett
kommanditbolag avlider, är också delägarna i
hans eller hennes dödsbo ansvariga för att
ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har
dock inte en delägare som inte har fått någon
fördel ur boet och som utöver att ha tagit del
i bouppteckningen inte har vidtagit några an-
dra åtgärder än sådana som avses i 18 kap.
3 § i ärvdabalken (40/1965).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors

RP 103/2007
EkUB 8/2007
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L a g

Nr 1420

om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant

det lyder i lag 911/2006, som följer:

10 §

Överlåtelse av företag och åtagande att
svara för inteckning

— — — — — — — — — — — — —
Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i

tilllämpliga delar när näringsverksamheten i
en sammanslutning som deltar i en gräns-
överskridande fusion eller delning och den
inteckningsbara egendom i Finland som hör
till denna verksamhet överförs till en filial i
Finland som inrättas av den övertagande
sammanslutningen, som registreras i någon
annan stat. Detsamma gäller när ett europa-

bolags eller ett europaandelslags säte flyttas
från Finland till någon annan stat så som
avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 om stadga för europabolag (SE)
och i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr
1435/2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) så att bo-
lagets eller andelslagets affärsverksamhet och
den inteckningsbara egendom i Finland som
hör till denna verksamhet överförs till en
filial som bolaget eller andelslaget inrättar i
Finland.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1421

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i

aktiebolagsform (1501/2001) 4 och 5 b § samt 9 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § i lag 122/2007,
5 b § i lag 702/2004 och 642/2006 samt 9 § 1 mom. i sistnämnda lag, som följer:

4 §
Ett kreditinstituts fusionsplan ska, utöver

vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i aktiebo-
lagslagen, innehålla en utredning om åtagan-
den som enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i
kreditinstitutslagen kan jämställas med kapi-
tallån och om åtaganden som avses i 46 § 1
mom. 3 och 4 punkten och 47 § 1 mom. 1
punkten i nämnda lag och vilkas borgenärer
kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap. 6 § 1
mom. i aktiebolagslagen.

5 b §
När ett finskt kreditinstitut deltar i en

gränsöverskridande fusion inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet gäller vad
som bestäms i 4, 5 och 5 a §.

Om det vid fusionen övertagande bolaget
är registrerat eller registreras i en annan stat
tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på
fusionen. För en sådan fusion får register-
myndigheten inte utfärda ett intyg som avses
i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag
(742/2004) eller i 16 kap. 26 § i aktiebolags-

lagen, om Finansinspektionen, innan ett till-
stånd som avses i 2 mom. i de nämnda para-
graferna har beviljats, har meddelat register-
myndigheten att kreditinstitutet inte har iakt-
tagit bestämmelserna om fusion, om fortsät-
tande av verksamheten i Finland eller om
avslutande av verksamheten. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i
aktiebolagslagen endast om Finansinspektio-
nen har meddelat att den inte motsätter sig
fusionen eller flyttningen av hemort i sam-
band med etablering av ett europabolag.

Om ett övertagande kreditinstitut som re-
gistreras i en annan stat har för avsikt att efter
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om utländska kredit-
instituts verksamhet i Finland.

9 §
I fråga om det ursprungliga kreditinstitu-

tets delningsplan, registrering av verkställan-
det av delningen samt tillståndet och intyget

RP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1—9

5361

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20070103


angående verkställighet iakttas i tillämpliga
delar vad som i 4, 5, 5 a, 5 b, 6 och 6 a §
föreskrivs om fusion. Det som föreskrivs i
5 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på
sådan total delning som avses i 17 kap. 2 §
1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen, om
delningen sker genom överlåtelse till bolag

som ska bildas och som är enbart kreditinsti-
tut.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1422

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i

andelslagsform (1504/2001) 26 § samt
ändras 22 § 2 mom., 23, 23 a och 23 b §, 24 § 1 och 3 mom. samt 24 a, 25, 27 och 28 §,
av dem 22 § 2 mom. och 24 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 124/2007, 23 a § sådan

den lyder i lag 704/2004 samt 23 b och 24 a § sådana de lyder i lag 913/2006 och 25 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 591/2003, som följer:

22 §
— — — — — — — — — — — — —

Kreditinstitutets fusionsplan ska, utöver
vad som föreskrivs i 16 kap. 3 § i lagen om
andelslag, innehålla en utredning om sådana i
45 § 1 mom. 9 punkten i kreditinstitutslagen
avsedda åtaganden som kan jämställas med
kapitallån och om i 46 § 1 mom. 3 och 4
punkten samt 47 § 1 mom. 1 punkten i
nämnda lag avsedda åtaganden vilkas borge-
närer kan motsätta sig fusionen enligt 16 kap.
6 § 1 mom. i lagen om andelslag.

23 §
De kreditinstitut som deltar i fusionen el-

ler, när det är fråga om en dottersammanslut-
ningsfusion, det kreditinstitut som är moder-
företag ska göra anmälan om fusionen till
Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska
fogas fusionsplanen och det yttrande som
avses i 16 kap. 4 § i lagen om andelslag, ska

lämnas till Finansinspektionen innan ansökan
görs om kallelse enligt 16 kap. 6 § i lagen om
andelslag. Finansinspektionen kan efter att ha
fått anmälan kräva också andra uppgifter som
den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål
underrätta Finansinspektionen om en sådan
anmälan om en borgenärs motstånd som av-
ses i 16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om an-
delslag.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1
punkten i lagen om andelslag motsätta sig
fusionen genom att underrätta registermyn-
digheten om detta inom en månad från den i
16 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag
föreskrivna dagen, om fusionen sannolikt
äventyrar förutsättningarna för det överta-
gande kreditinstitutets koncession eller, när
ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till
centralinstitutet, om fusionen skulle äventyra
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sammanslutningens kapitaltäckning. De kre-
ditinstitut som deltar i fusionen ska utan
dröjsmål underrättas om att Finansinspektio-
nen motsätter sig fusionen. I de fall som
avses i detta moment får fusionen registreras
endast om Finansinspektionen inte motsätter
sig den inom den ovan nämnda tiden.

Besvär över Finansinspektionens beslut
som avses i denna paragraf ska behandlas i
brådskande ordning.

23 a §
Har en borgenär motsatt sig fusion ska

registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av
fusionen påverkar borgenärens ställning och
om huruvida fusionen behöver verkställas
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska
kunna tryggas vid kreditinstituten. Register-
myndigheten ska utan hinder av det som i
16 kap. 14 § 2 mom. i lagen om andelslag
föreskrivs om villkoren för registrering re-
gistrera verkställandet av fusionen trots att
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen i sitt utlåtande anser att verkstäl-
landet inte försvagar borgenärens ekono-
miska ställning och att fusionen behöver
verkställas utan dröjsmål för att en stabil
verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinsti-
tuten.

23 b §
När finska kreditinstitut eller centralinstitut

för en sammanslutning deltar i en gränsöver-
skridande fusion inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet gäller vad som be-
stäms i 22, 23 och 23 a §.

Om det vid fusionen övertagande andelsla-
get är registrerat eller registreras i en annan
stat, tilllämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom.
på fusionen. För en sådan fusion får register-
myndigheten inte utfärda ett intyg som avses
i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag
(906/2006) eller i 16 kap. 24 § i lagen om
andelslag, om Finansinspektionen, innan ett
tillstånd som avses i 2 mom. i de nämnda
paragraferna har beviljats, har meddelat re-
gistermyndigheten att kreditinstitutet inte har
iakttagit bestämmelserna om fusion, om fort-
sättande av verksamheten i Finland eller om
avslutande av verksamheten. Tillstånd får be-
viljas innan en månad har förflutit från den

dag som avses i 16 kap. 6 § 1 mom. i lagen
om andelslag endast om Finansinspektionen
har meddelat att den inte motsätter sig fusio-
nen eller flyttningen av hemort i samband
med etablering av ett europaandelslag.

Om ett övertagande kreditinstitut som re-
gistreras i en annan stat har för avsikt att efter
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om utländska kredit-
instituts verksamhet i Finland.

24 §
Vad som i 16 kap. 6, 7 och 14 § i lagen om

andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte
tillämpas på insättare. Det överlåtande kredit-
institutet ska emellertid underrätta insättarna
om fusionen senast tre månader före den
tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut
för de övriga borgenärerna med stöd av 16
kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I
meddelandet ska nämnas det övertagande
kreditinstitutets firma och adress.
— — — — — — — — — — — — —

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs
om insättare ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på det övertagande kreditinstitutets insät-
tare, om de i enlighet med 16 kap. 6 §
3 mom. i lagen om andelslag ska höras.
— — — — — — — — — — — — —

24 a §
Om ett kreditinstituts hemort flyttas till

någon annan stat eller det övertagande kredit-
institutet vid en fusion registreras i någon
annan stat och en insättning efter åtgärden
inte alls eller bara delvis kommer att omfattas
av insättningsgaranti, har insättaren rätt att
säga upp insättningen även så att kreditinsti-
tutet utan dröjsmål ska betala ut den upp-
sagda insättningen eller ställa betryggande
säkerhet för betalningen. Uppsägningen ska
ske skriftligen senast den dag som anges i
den kallelse på kreditinstitutets borgenärer
som avses i 16 kap. 6 § i lagen om andelslag.
Insättarens rätt att säga upp insättningen i
enlighet med denna paragraf ska nämnas i det
meddelande som avses i 24 §. Kreditinstitutet
ska underrätta Finansinspektionen om upp-
sägningen utan dröjsmål efter det att tiden för
uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.
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25 §
För ett kreditinstitut som bildas i samband

med en kombinationsfusion ska det ansökas
om koncession enligt kreditinstitutslagen. En
kombinationsfusion får inte registreras om
inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen
har ett sammanlagt andelskapital som under-
stiger det belopp som föreskrivs i 13 § i
kreditinstitutslagen, ska det kreditinstitut som
bildas ha ett startkapital som uppgår till minst
det sammanlagda beloppet av det andelskapi-
tal som innehas av de i fusionen deltagande
kreditinstituten.

27 §
I fråga om det ursprungliga kreditinstitu-

tets delningsplan, registreringen av verkstäl-
landet av delning samt tillståndet och intyget
angående verkställandet iakttas i tillämpliga
delar det som föreskrivs i 22, 23, 23 a, 23 b,
24 och 24 a §. Det som föreskrivs i 23 §
3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan
total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom.
1 punkten i lagen om andelslag, om del-
ningen sker genom överlåtelse till andelslag
som ska bildas och som är enbart kreditinsti-
tut.

I fråga om det kreditinstitut som bildas vid
delningen ska i tillämpliga delar iakttas vad
som föreskrivs i 25 § 1 och 3 mom.

Vad som i 17 kap. 14 § 6 mom. i lagen om
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder
eller delar av skulder som kan ersättas ur den
i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda insätt-
ningsgarantifonden eller den i 6 kap. i lagen
om värdepappersföretag (579/1996) avsedda
ersättningsfonden.

28 §
Vad som i 12 kap. 12 § och 17 kap. 6, 7

och 14 § i lagen om andelslag föreskrivs om
borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett
kreditinstitut har ställt borgen eller ingått nå-
got annat därmed jämförbart åtagande eller
som på grund av ett med kreditinstitutet in-
gånget derivatavtal kan få en penningfordran,
om åtagandet övergår på någon annan än ett
annat kreditinstitut enligt vad som avses i 8 §
1 mom. i kreditinstitutslagen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1423

om ändring av sparbankslagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 41 § 3 mom. och 132 § 2

mom.,
ändras 13 § 4 mom., 41 § 1 mom., 60—87 §, 88 § 2 mom., 89 och 90 §, 92 § 1 och 4 mom.,

120 § 1 mom., 122 § 2 mom. och 125 §,
av dem 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1066/2006, 41 § 1 mom. och 75 § sådana de lyder

i lag 123/2007, 64 och 86 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, 66 och 71 §
sådana de lyder delvis ändrade i lag 643/2006, 68 § sådan den lyder i lag 76/2003, 73 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 703/2004, 76 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
590/2003, 77 § sådan den lyder i nämnda lag 123/2007 och i lag 476/2007 och 120 § 1 mom.
sådant det lyder i lag 410/2004, samt

fogas till lagen en ny 41 a §, till 59 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom.
blir 5 och 6 mom., en ny mellanrubrik före 60 §, en ny mellanrubrik före 63 §, en ny
mellanrubrik före 65 §, en ny mellanrubrik före 70 §, en ny mellanrubrik före 74 §, en ny
mellanrubrik före 75 §, till lagen nya 79 a—79 i § och en ny mellanrubrik före 79 a §, en ny
mellanrubrik före 80 §, en ny mellanrubrik före 83 §, en ny mellanrubrik före 85 §, till lagen
nya 87 a—87 k § samt nya mellanrubriker före 87 b, 87 f och 87 g § samt till 88 § ett nytt 4
mom. som följer:

2 kap.

Eget kapital

13 §
— — — — — — — — — — — — —

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd
av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i
syfte att utbetala medel till grundfondsan-
delsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om

banken upplöses, eller om en grundfondsan-
delsägare med stöd av 74 eller 87 f § eller
89 § 3 mom. har rätt till inlösning av grund-
fondsandelen.

41 §
Som sparbankens vinst får, om inte något

annat följer av 40 § 2 mom. eller 41 a § i
denna lag eller av 88 § i kreditinstitutslagen,
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på grundfondsandelar och kapitallån delas ut
högst ett av styrelsen föreslaget belopp som
inte överstiger det sammanlagda beloppet av
den vinst som framgår av den för den senaste
räkenskapsperioden fastställda balansräk-
ningen och sparbankens övriga fria egna ka-
pital, med avdrag för förlust som balansräk-
ningen utvisar, andra poster som enligt
2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed
de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i
bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsätt-
ningarna och reserverna samt skillnaden mel-
lan de gjorda och planenliga avskrivningarna
i bokslutet har tagits upp i det fria egna
kapitalet, samt med det belopp som enligt
lagen eller stadgarna ska avsättas till reserv-
fonden eller annars lämnas outdelat. På
grundfondsandelarna kan som vinstandel de-
las ut endast vinst och annat fritt eget kapital
som har uppkommit efter inrättandet av
grundfonden.
— — — — — — — — — — — — —

41 a §
Medel i sparbanken får inte betalas ut om

det då beslut fattades var känt eller borde ha
varit känt att sparbanken var insolvent eller
att utbetalningen skulle leda till insolvens.

3 kap.

Förvaltning

59 §
— — — — — — — — — — — — —

Talan som avses i 3 mom. och som gäller
ett fusions- eller delningsbeslut får dock inte
väckas när över sex månader har förflutit från
det att fusionen eller delningen registrerats.
— — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Fusion

Definitioner och olika sätt att verkställa en
fusion

60 §
En sparbank (överlåtande sparbank) kan

fusioneras med en annan sparbank (överta-

gande sparbank), varvid den överlåtande
sparbankens tillgångar och skulder övergår
till den övertagande sparbanken.

Om den överlåtande sparbanken har en
grundfond, får grundfondsandelsägarna
grundfondsandelar i den övertagande spar-
banken som fusionsvederlag. Fusionsvederla-
get får också bestå av pengar, annan egen-
dom och åtaganden. Bestämmelser om
grundfondsandelsägarnas rätt att kräva inlö-
sen av sina grundfondsandelar i stället för
fusionsvederlag finns i 74 §.

61 §
En fusion kan verkställas så att
1) en eller flera överlåtande sparbanker

fusioneras med en övertagande sparbank (ab-
sorptionsfusion), eller

2) minst två överlåtande sparbanker fusio-
neras och tillsammans bildar en övertagande
sparbank (kombinationsfusion).

Med dotterbolagsfusion avses en absorp-
tionsfusion där de i fusionen deltagande spar-
bankerna och aktiebolagen äger samtliga ak-
tier samt eventuella optionsrätter och andra
till aktier berättigande särskilda rättigheter i
det överlåtande aktiebolaget.

Med i fusionen deltagande sparbanker av-
ses i detta kapitel en överlåtande sparbank
och en övertagande sparbank.

Vid dotteraktiebolagsfusion genom dotter-
bolagsfusion gäller det som i fråga om över-
låtande dotterbolag föreskrivs om dotterbo-
lagsfusion i 16 kap. i aktiebolagslagen
(624/2006).

62 §
För en sparbank som bildas genom kombi-

nationsfusion ska koncession sökas enligt
17 § i kreditinstitutslagen. En kombinations-
fusion får inte registreras, om inte koncessio-
nen registreras samtidigt.

Om de i fusionen deltagande sparbanker-
nas grundkapital och reservfonder samman-
lagt uppgår till ett mindre belopp än vad som
föreskrivs i 44 § i kreditinstitutslagen, ska
den sparbank som bildas ha ett startkapital
som uppgår till minst det sammanlagda be-
loppet av de i fusionen deltagande sparban-
kernas grundkapital och reservfonder.
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Fusionsplan och revisorsyttrande

63 §
De i fusionen deltagande sparbankernas

styrelser ska upprätta en skriftlig fusionsplan
som dateras och undertecknas.

Fusionsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-

mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorter för de i fusionen deltagande
sparbankerna,

2) en utredning om orsakerna till fusionen,
3) vid absorptionsfusion, förslag till even-

tuella ändringar i den övertagande sparban-
kens stadgar samt, vid kombinationsfusion,
förslag till stadgar för den sparbank som ska
bildas och till förfarandet vid val av dess
verksamhetsorgan,

4) vid absorptionsfusion, förslag till det
antal grundfondsandelar av olika slag som
eventuellt ska ges som fusionsvederlag och
till huruvida de andelar som ges ska vara nya
eller egna grundfondsandelar som innehas av
sparbanken samt, vid kombinationsfusion,
förslag till antalet grundfondsandelar av olika
slag i den övertagande sparbanken,

5) förslag till eventuellt annat fusionsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
rätter eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till grundfondsandelar, de villkor
som enligt 35 § är förenade med dessa,

6) förslag till fördelning av fusionsvederla-
get, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid fusionen tillkommer den som i
den överlåtande sparbanken innehar options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar,

8) vid absorptionsfusion, förslag till en
eventuell ökning av den övertagande spar-
bankens grundkapital och grundfond samt,
vid kombinationsfusion, förslag till den över-
tagande sparbankens grundkapital och grund-
fond,

9) utredning om den överlåtande sparban-
kens tillgångar, skulder och eget kapital samt
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, om den inverkan som fusio-
nen planeras få på den övertagande sparban-

kens balansräkning och om de bokföringsme-
toder som ska tillämpas på fusionen,

10) förslag som avser de i fusionen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital
eller antal grundfondsandelar,

11) utredning om de kapitallån, de med
kapitallån enligt 45 § 1 mom. 9 punkten i
kreditinstitutslagen jämställbara åtaganden
och de i 46 § 3 och 4 mom. och 47 § 1 mom.
1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden
beträffande vilka borgenärerna i enlighet med
67 § kan motsätta sig fusionen,

12) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den överlåtande sparbanken och
dess dottersammanslutningar äger i den över-
tagande sparbanken samt om det antal grund-
fondsandelar som de i fusionen deltagande
sparbankerna äger i den överlåtande sparban-
ken,

13) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i fusionen deltagande sparbanker-
nas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen (634/1984),

14) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i fusionen
deltagande sparbankernas förvaltningsråds-
och styrelsemedlemmar, verkställande direk-
törer och revisorer samt de revisorer som
lämnar yttrande om fusionsplanen,

15) utredning om den ställning som den
överlåtande sparbankens insättare har i den
övertagande sparbanken efter fusionen,

16) förslag till den planerade tidpunkten
för registrering av verkställandet av fusionen,
och

17) förslag till eventuella andra fusionsvill-
kor.

På en dotterbolagsfusion tillämpas inte
2 mom. 4—8 och 10 punkten.

64 §
De i fusionen deltagande sparbankernas

styrelser ska utse en eller flera av Centralhan-
delskammaren godkända revisorer med upp-
gift att avge ett yttrande om fusionsplanen till
varje i fusionen deltagande sparbank. I ytt-
randet ska bedömas om fusionsplanen ger
riktiga och tillräckliga uppgifter om grun-
derna för bestämmande av fusionsvederlaget
samt om fördelningen av vederlaget. I yttran-
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det till den övertagande sparbanken ska dess-
utom nämnas om fusionen kan äventyra be-
talningen av sparbankens skulder.

Om samtliga i fusionen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsandelsä-
gare ger sitt samtycke eller om det är fråga
om en dotterbolagsfusion, räcker det med ett
yttrande om huruvida fusionen kan äventyra
betalningen av den övertagande sparbankens
skulder.

Registrering av fusionsplanen och anmälan
till Finansinspektionen samt kallelse på bor-

genärerna

65 §
Fusionsplanen ska anmälas för registrering

inom en månad från undertecknandet av pla-
nen. Till anmälan ska fogas ett sådant ytt-
rande som avses i 64 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i fusionen. Anmälan om en
dotterbolagsfusion ska göras av den överta-
gande sparbanken.

Fusionen förfaller om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

66 §
De sparbanker som deltar i fusionen eller,

om det är fråga om en dotterbolagsfusion,
den övertagande sparbanken ska göra anmä-
lan om fusionen till Finansinspektionen. An-
mälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och
ett sådant yttrande som avses i 64 §, ska
tillställas Finansinspektionen inom den i 65 §
1 mom. föreskrivna tiden. Finansinspektio-
nen kan efter att ha fått anmälan kräva att få
också andra uppgifter som den anser vara
behövliga.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfu-
sion motsätta sig fusionen senast den dag
som avses i 67 § 2 mom. genom att under-
rätta registermyndigheten om detta, i det fall
att fusionen sannolikt äventyrar förutsättning-
arna för den övertagande sparbankens fort-
satta koncession. Sparbanken ska utan dröjs-
mål underrättas om att Finansinspektionen
motsätter sig fusionen.

Besvär över Finansinspektionens beslut
som avses i denna paragraf ska behandlas i
brådskande ordning.

67 §
De borgenärer vilkas fordran på den över-

låtande sparbanken har uppkommit före re-
gistreringen av fusionsplanen har rätt att mot-
sätta sig fusionen. Sådan rätt har även de
borgenärer vilkas fordran får indrivas utan
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007) och vilkas fordran har upp-
kommit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
den överlåtande sparbanken utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i
vilken nämns deras rätt att motsätta sig fusio-
nen med ett skriftligt meddelande till regis-
termyndigheten senast den dag som nämns i
kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras
inom fyra månader från registreringen av fu-
sionsplanen, annars förfaller fusionen. Regis-
termyndigheten ska publicera kallelsen i den
officiella tidningen senast tre månader före
den föreskrivna dagen och registrera kallel-
sen på tjänstens vägnar.

På ansökan av den övertagande sparban-
ken ska kallelse utfärdas också på den över-
tagande sparbankens borgenärer, om fusio-
nen enligt ett sådant revisorsyttrande som
avses i 64 § kan äventyra betalningen av den
övertagande sparbankens skulder. På den
övertagande sparbankens borgenärer tilläm-
pas i så fall vad som i detta kapitel föreskrivs
om den överlåtande sparbankens borgenärer.

68 §
Sparbanken ska senast en månad före den

föreskrivna dagen sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till de av sina kända bor-
genärer som avses i 67 § 1 mom. och vilkas
fordringar har uppkommit före registreringen
av fusionsplanen. Om en grundfondsandels-
ägare i den överlåtande sparbanken eller en
innehavare av optionsbevis eller andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar har krävt inlösen i enlighet med
74 §, ska borgenärerna underrättas om det
antal grundfondsandelar och rättigheter som
kravet avser. Meddelandet kan sändas först
efter det principalmöte som beslutat om fu-
sionen. Om sparbankens samtliga grund-
fondsandelsägare och innehavarna av de
nämnda rättigheterna har meddelat att de av-
står från sin lösningsrätt eller om de inte
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annars har rätt till inlösen, kan meddelandet
dock sändas tidigare.

69 §
Vad som i 67 och 68 § föreskrivs om

borgenärer ska inte tillämpas på insättare.
Den överlåtande sparbanken ska emellertid
underrätta insättarna om fusionen senast tre
månader före den tidsfrist som registermyn-
digheten sätter ut för de övriga borgenärerna
med stöd av 67 §. I meddelandet ska uppges
den övertagande sparbankens firma och
adress.

Av det meddelande som avses i 1 mom.
ska dessutom framgå att bestämmelserna i
112 § i kreditinstitutslagen tillämpas på in-
sättningsgarantin, om en insättares samman-
lagda inlåning i de sparbanker som deltar i
fusionen överstiger den maximigräns för in-
sättningsgarantin som anges i 105 § i nämnda
lag. Insättaren har rätt att inom sex månader
från mottagandet av meddelandet, utan hin-
der av de ursprungliga avtalsvillkoren säga
upp inlåning som enligt 105 § i kreditinsti-
tutslagen helt eller delvis faller utanför insätt-
ningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta
moment ska inte tillämpas om de överlåtande
sparbankerna på det sätt som avses i 105 §
6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som
en enda inlåningsbank vid tillämpning av den
övre gräns på insättningsgarantin som avses i
den nämnda paragrafens 1 mom.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om insättare
ska på motsvarande sätt tillämpas på den
övertagande sparbankens insättare, om bor-
genärerna ska höras enligt 67 § 3 mom.

Fusionsbeslut

70 §
I den överlåtande sparbanken beslutar

principalmötet om fusionen. Vid dotterbo-
lagsfusion tillämpas aktiebolagslagen på be-
slutsfattandet i det överlåtande aktiebolaget.

I den övertagande sparbanken beslutar
principalmötet om fusionen. Beslut om dot-
terbolagsfusion kan dock fattas av sparban-
kens styrelse.

Det principalmöte som beslutar om fusio-
nen ska hållas eller styrelsens fusionsbeslut
fattas inom fyra månader från registreringen
av fusionsplanen. I annat fall förfaller fusio-

nen. Principalmötet ska dock hållas senast en
månad före den i 67 § angivna dagen, om inte
sparbankens samtliga grundfondsandelsägare
samt eventuella innehavare av optionsbevis
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till grundfondsandelar har avstått från sin rätt
att kräva inlösen.

Principalmötets fusionsbeslut fattas i den
ordning som anges i 9 §, om inte något annat
följer av stadgarna. I stadgarna kan emellertid
inte tas in en bestämmelse som lindrar det
majoritetskrav som anges i detta moment.

71 §
Kallelse till det principalmöte som ska be-

sluta om fusionen får inte utfärdas förrän
fusionsplanen har registrerats. Kallelsen ska
utfärdas tidigast två månader och, om inte
längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar,
senast en månad före principalmötet.

I den överlåtande sparbanken ska kallel-
sen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs
om kallelse till principalmöte, sändas skriftli-
gen till varje principal vars adress är känd för
sparbanken. Den överlåtande sparbanken ska
inom den tid som avses i 1 mom. ge informa-
tion om lösningsrätt enligt 74 § till de ägare
av grundfondsandelar samt de innehavare av
optionsbevis och andra särskilda rättigheter
som berättigar till grundfondsandelar vilka
har rätt att kräva inlösen och vilkas adress är
känd för sparbanken. Om sparbanken inte
känner till alla lösningsberättigades adress,
ska rättigheten inom samma tid också kungö-
ras i den officiella tidningen.

72 §
Följande handlingar ska under minst en

månad före det principalmöte som beslutar
om fusionen hållas tillgängliga för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i
fusionen deltagande sparbankernas huvud-
kontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas
till de principaler och grundfondsandelsägare
som ber om dem samt läggas fram på princi-
palmötet:

1) fusionsplanen,
2) varje i fusionen deltagande sparbanks

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade
räkenskapsperioderna,

3) de beslut om utbetalningar av medel
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som varje i fusionen deltagande sparbank
eventuellt har fattat efter bankens senaste rä-
kenskapsperiod,

4) varje i fusionen deltagande sparbanks
delårsrapporter som har upprättats efter spar-
bankens senaste räkenskapsperiod,

5) styrelsens redogörelse för händelser
som efter det senaste bokslutet eller den se-
naste delårsrapporten väsentligt har påverkat
sparbankens ställning, och

6) ett sådant yttrande om fusionsplanen
som avses i 64 §.

73 §
Den överlåtande sparbankens fusionsbeslut

ersätter sådan teckning som gäller fusionsve-
derlag till den överlåtande sparbankens
grundfondsandelsägare och innehavare av
optionsbevis och andra särskilda rättigheter
som berättigar till grundfondsandelar samt
sådana andra åtgärder som ger rätt till fu-
sionsvederlag. Vid en kombinationsfusion er-
sätter fusionsplanen också den övertagande
sparbankens stiftelseurkund.

Fusionen förfaller, om inte samtliga i fu-
sionen deltagande sparbanker godkänner den
i enlighet med den ursprungliga fusionspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras
om ett beslut som innebär att fusionen för-
kastas eller om att fusionen förfallit.

Inlösen av grundfondsandelar samt options-
bevis och andra särskilda rättigheter som

berättigar till grundfondsandelar

74 §
Grundfondsandelsägarna och innehavarna

av optionsbevis och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar i
den överlåtande sparbanken kan kräva inlö-
sen av dessa genom att bevisligen före det
principalmöte som beslutar om fusionen
framställa sitt lösningsanspråk till den överlå-
tande sparbanken. Endast de grundfondsan-
delar kan inlösas som har anmälts för regi-
strering i grundfondsandelsboken före princi-
palmötet. Före fusionsbeslutet ska principal-
mötet underrättas om hur många grundfonds-
andelar och till grundfondsandelar berätti-
gande rättigheter som krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösnings-
rätten eller inlösenvillkoren inte nås med den

övertagande sparbanken, ska ärendet med
iakttagande i tillämpliga delar av vad som i
18 kap. 3—5 och 8—10 § i aktiebolagslagen
föreskrivs om behandlingen av inlösentvister
överlämnas till skiljemän för avgörande. En
grundfondsandelsägare eller rättsinnehavare
ska inleda ärendet senast en månad efter prin-
cipalmötet. Efter att ärendet inletts har grund-
fondsandelsägaren och rättsinnehavaren rätt
endast till lösenbeloppet. Om det senare un-
der inlösenförfarandet fastställs att de inte har
rätt till inlösen, har de rätt till fusionsvederlag
i enlighet med fusionsplanen. Om fusionen
förfaller leder detta till att också inlösenförfa-
randet förfaller.

Lösenbeloppet är det gängse pris som
grundfondsandelen, optionsbeviset eller en
annan särskild rättighet som berättigar till
grundfondsandelar betingar omedelbart före
fusionsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs
beaktas inte den negativa effekt som fusionen
eventuellt har på värdet av den överlåtande
sparbankens grundfondsandelar, optionsbevis
eller andra särskilda rätttigheter som berätti-
gar till grundfondsandelar. På lösenbeloppet
ska betalas en årlig ränta för tiden från fu-
sionsbeslutet till betalningen av lösenbelop-
pet. Räntan ska svara mot den i 12 § i ränte-
lagen (633/1982) avsedda referensräntan.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad
från det att domen vunnit laga kraft, dock inte
förrän verkställandet av fusionen har registre-
rats. Lösenbeloppet kan deponeras enligt vad
som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 3 mom. i
aktiebolagslagen.

Den övertagande sparbanken svarar för be-
talningen av lösenbeloppet. Den överlåtande
sparbanken ska utan dröjsmål underrätta den
övertagande sparbanken om lösningsanspråk.

Verkställande av fusion samt fusionens rätts-
verkningar

75 §
De sparbanker som deltar i fusionen ska

inom sex månader från fusionsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av fusionen. I annat fall förfaller
fusionen. Till anmälan ska fogas

1) de i fusionen deltagande sparbankernas
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid fusionen,
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2) en revisors intyg om att den överta-
gande sparbanken får fullt vederlag för det
belopp som tagits upp i dess eget kapital samt
revisorns yttrande om den utredning som ska
ingå i fusionsplanen enligt 63 § 2 mom.
9 punkten,

3) en styrelsemedlems eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 68 och 69 § har sänts,

4) de i fusionen deltagande sparbankernas
fusionsbeslut.

Vid en dotterbolagsfusion svarar den över-
tagande sparbanken för att anmälan görs.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom. räcker det att till anmälan fogas för-
säkran av en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören i sparbanken om att denna
lag har iakttagits vid fusionen samt ett intyg
om att sådana meddelanden som avses i
68 och 69 § har sänts och fusionsbesluten.

76 §
Registermyndigheten ska registrera fusio-

nen, om ingen borgenär har motsatt sig den
eller om borgenärerna enligt en domstols
dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. Fusionen får dock
inte registreras om Finansinspektionen har
motsatt sig den på det sätt som avses i 66 § 2
mom.

Om en borgenär har motsatt sig fusionen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera sparbanken om detta efter den utsatta
dagen samt begära Finansinspektionens utlå-
tande om huruvida fusionen behöver verk-
ställas utan dröjsmål för att en stabil verk-
samhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten
och om hur ett verkställande av fusionen
påverkar borgenärens ställning.

När en borgenär har motsatt sig fusionen
förfaller den en månad efter den utsatta da-
gen. Registermyndigheten ska dock skjuta
upp behandlingen av ärendet, om sparbanken
inom en månad från den utsatta dagen visar
att den har väckt talan för fastställelse av att
borgenären har fått betalning eller betryg-
gande säkerhet för sin fordran, eller om spar-
banken och borgenären tillsammans begär att
behandlingen av ärendet ska skjutas upp.
Domstolen ska behandla saken utan dröjsmål.
Fusionen ska dock registreras trots att borge-
nären motsätter sig detta, om Finansinspek-

tionen i sitt utlåtande anser att av fusionen
behöver verkställas utan dröjsmål för att en
stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kre-
ditinstituten och att den inte försvagar borge-
närens ekonomiska ställning.

Fusionen kan verkställas trots att den över-
låtande sparbanken har försatts i likvidation,
under förutsättning att sparbankens tillgångar
inte har börjat skiftas så som avses i 113 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i flera än en av
de i fusionen deltagande sparbankernas till-
gångar, får fusionen inte registreras, om inte
sparbankernas och inteckningshavarnas avtal
om reglering av inteckningarnas företrädes-
rätt samtidigt registreras på ansökan.

En kombinationsfusion får inte registreras
om inte den genom fusionen bildade sparban-
kens koncession registreras samtidigt.

77 §
Den överlåtande sparbankens tillgångar

och skulder övergår till den övertagande
sparbanken utan likvidationsförfarande när
verkställandet av fusionen har registrerats.
Samtidigt upplöses den överlåtande sparban-
ken, och vid en kombinationsfusion uppkom-
mer den övertagande sparbanken.

Den överlåtande sparbankens tillgångar
och skulder får inte tas upp i den övertagande
sparbankens balansräkning till ett högre
värde än de har för den övertagande sparban-
ken. I samband med en fusion får ett åta-
gande att utföra arbete eller tillhandahålla en
tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av fusionen registreras
får den överlåtande sparbankens grundfonds-
andelsägare samt innehavare av optionsbevis
och andra särskilda rättigheter som berättigar
till grundfondsandelar rätt till fusionsveder-
lag i enlighet med fusionsplanen. De nya
grundfondsandelar som ges som fusionsve-
derlag medför ägarrättigheter från och med
registreringen, om inte en senare tidpunkt
bestäms i fusionsplanen. Grundfondsande-
larna medför dock ägarrättigheter senast ett
år efter registreringen. Sådana grundfondsan-
delar i den överlåtande sparbanken som ägs
av den övertagande eller den överlåtande
sparbanken medför inte rätt till fusionsveder-
lag.

Om en förutsättning för att få fusionsve-
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derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett grundfondsbe-
vis, och om vederlaget inte har krävts på
detta sätt inom tio år från registreringen av
verkställandet av fusionen, kan den överta-
gande sparbankens principalmöte besluta att
rätten till fusionsvederlag och de på detta
baserade rättigheterna är förverkade. Det för-
verkade vederlaget tillfaller den övertagande
sparbanken.

78 §
Den överlåtande sparbankens styrelse och

verkställande direktör ska så snart som möj-
ligt efter det att fusionen verkställts upprätta
ett bokslut och en verksamhetsberättelse över
den tid för vilken något bokslut inte har lagts
fram på principalmötet (slutredovisning).
Slutredovisningen ska överlämnas till spar-
bankens revisorer, som inom en månad ska
ge en revisionsberättelse om den.

Styrelsen ska efter att ha fått revisionsbe-
rättelsen utan dröjsmål kalla samman princi-
palerna för att fastställa slutredovisningen. På
mötet tilllämpas vad som föreskrivs om prin-
cipalmöte.

Slutredovisningen ska anmälas för registre-
ring i enlighet med 156 § 1 mom. i kreditin-
stitutslagen.

79 §
Fusionen återgår trots att den har registre-

rats, om fusionsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en domstols dom som vunnit laga
kraft. Den överlåtande sparbanken och den
övertagande sparbanken ansvarar solidariskt
för de av den övertagande sparbankens för-
pliktelser som har uppkommit efter registre-
ringen av fusionen men före registreringen av
domen.

Gränsöverskridande fusion

79 a §
En sparbank kan också delta i en sådan

fusion enligt 60 och 61 § där ett i 2 mom.
avsett utländskt kreditinstitut eller ett i 16
kap. 19 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett
utländskt aktiebolag vars alla aktier ägs av
den övertagande sparbanken fusioneras med
en finsk sparbank, eller där en finsk sparbank

fusioneras med ett i 2 mom. avsett utländskt
kreditinstitut (gränsöverskridande fusion).

En gränsöverskridande fusion kan verk-
ställas enligt 1 mom. endast om det utländska
kreditinstitutet är ett sådant kreditinstitut som
kan jämställas med en sparbank och som
avses i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva
verksamhet i kreditinstitut (utländsk spar-
bank) och som

1) har ett kapital som motsvarar en spar-
banks grundkapital, är en juridisk person och
har egendom som ensam svarar för sparban-
kens skulder och omfattas av de villkor enligt
den nationella lagstiftningen som motsvarar
de skyddsåtgärder som föreskrivs för del-
ägare, medlemmar och utomstående i rådets
första direktiv 68/151/EEG om samordning
av de skyddsåtgärder som krävs i medlems-
staterna av de i artikel 58 andra stycket i
fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens
och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenska-
pen, och

2) är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
omfattas av lagstiftningen i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet till följd av var dess stadgeenliga he-
mort, centralförvaltning eller huvudkontor
finns.

Vid en gränsöverskridande kombinations-
fusion kan den övertagande sparbanken re-
gistreras i en sådan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet vars lagstift-
ning inte tillämpas på den överlåtande spar-
banken.

Med sparbanker som deltar i en gräns-
överskridande fusion avses nedan i detta ka-
pitel överlåtande och övertagande sparbanker
och utländska sparbanker.

Vad som nedan i detta kapitel sägs om
grundfondsandelar tillämpas på motsvarande
sätt på sådana motsvarande kapitalandelar i
utländska sparbanker som kan överlåtas sär-
skilt.

79 b §
På gränsöverskridande fusioner tillämpas

60—79 §, om inte annat föreskrivs i
79 a—79 h §.

Om den övertagande sparbanken vid fusio-
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nen är registrerad eller registreras i någon
annan stat, tillämpas dock inte 66 § 2 och
3 mom. på fusionen. För en sådan fusion får
registermyndigheten inte utfärda ett intyg
som avses i 79 g § 5 mom., om Finansinspek-
tionen före beviljandet av ett sådant tillstånd
som avses i 1 mom. i nämnda paragraf har
meddelat registermyndigheten att kreditinsti-
tutet inte har iakttagit bestämmelserna om
fusion eller bestämmelserna om fortsättande
av verksamheten i Finland eller avslutande av
verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en
månad har förflutit från den dag som avses i
67 § 2 mom. endast om Finansinspektionen
har meddelat att den inte motsätter sig fusio-
nen.

Om en övertagande sparbank som registre-
ras i någon annan stat har för avsikt att efter
fusionen fortsätta att bedriva kreditinstituts-
verksamhet i Finland, tillämpas på kreditin-
stitutet vad som bestäms om ett utländskt
kreditinstituts verksamhet i Finland.

79 c §
Sparbanker som deltar i en gränsöverskri-

dande fusion ska upprätta en fusionsplan en-
ligt 63 § och denna paragraf. För en utländsk
sparbank ska fusionsplanen upprättas och un-
dertecknas av sparbankens behöriga organ.

Fusionsplanen ska utöver vad som anges i
63 § 2 mom. innehålla

1) utredning om associationsformen för de
i fusionen deltagande sparbankerna samt för
den utländska sparbank som bildas genom
kombinationsfusion,

2) uppgift om de register som de i fusionen
deltagande utländska sparbankerna har regi-
strerats i och registrens kontaktuppgifter,

3) vid absorptionsfusion den övertagande
sparbankens stadgar sådana de träder i kraft i
den ändrade lydelsen enligt 63 § 2 mom. 3
punkten,

4) förslag till datum från vilket transaktio-
nerna i de i fusionen deltagande sparbankerna
bokföringsmässigt anses utförda för den
övertagande sparbankens räkning,

5) utredning om den gränsöverskridande
fusionens sannolika följder för sysselsätt-
ningen,

6) utredning om de förfaranden enligt vilka
detaljerade regler fastställs för arbetstagarnas
deltagande i fastställandet av de rättigheter

som gäller deras medverkan i den överta-
gande sparbanken,

7) utredning om vilka bokslut i de i fusio-
nen deltagande sparbankerna som har an-
vänts för att fastställa villkoren för fusionen.

Styrelsen i varje sparbank som deltar i
fusionen ska för grundfondsandelsägarna, de
röstberättigade insättare som avses i 4 § 5
punkten, borgenärerna och arbetstagarna re-
dogöra för dess sannolika konsekvenser, om
de inte framgår av fusionsplanen.

Varje sparbank som deltar i fusionen ska
se till att principalerna, grundfondsandelsä-
garna, borgenärerna och företrädarna för per-
sonalen eller, om företrädare inte finns, per-
sonalen kan ta del av redogörelsen i 3 mom.
samt sända redogörelsen till grunfondsan-
delsägarna i enlighet med 72 §.

Om sparbanken får ett yttrande av företrä-
darna för personalen om den i 3 mom. av-
sedda redogörelsen, ska det fogas till redogö-
relsen och hållas tillgängligt för principa-
lerna, de röstberättigade insättarna och
grundfondsandelsägarna och sändas till dem i
enlighet med 72 §.

79 d §
På den rapport av en oberoende sakkunnig

som gäller en plan för gränsöverskridande
fusion och som avser en finsk sparbank till-
lämpas bestämmelserna om revisorsyttrande i
64 §.

Styrelserna eller motsvarande behöriga or-
gan i de sparbanker som deltar i en gräns-
överskridande fusion får dock gemensamt
utse en eller flera oberoende sakkunniga för
att lämna en gemensam rapport om planen
för den gränsöverskridande fusionen till alla
de sparbanker som deltar i fusionen. Som
sådan rapportör kan också en oberoende sak-
kunnig utses enligt lagstiftningen i den med-
lemsstat vars lagstiftning tilllämpas på den i
fusionen deltagande utländska sparbanken.

79 e §
De finska sparbanker som deltar i en

gränsöverskridande fusion ska anmäla fu-
sionsplanen för registrering på det sätt som
föreskrivs i 65 §. En rapport enligt 79 d § ska
vid behov fogas till anmälan. Bestämmelser
om borgenärsskyddet i finska sparbanker
finns i 67—69 §.
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Vad som i 69 § föreskrivs om insättare och
insättares uppsägningsrätt gäller på motsva-
rande sätt sådana fusioner där den överta-
gande sparbanken registreras i någon annan
stat. En insättare har uppsägningsrätt, om in-
låning som omfattas av en insättningsgaranti
enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte
alls eller bara delvis kommer att omfattas av
insättningsgaranti. Insättarens rätt att säga
upp inlåningen i enlighet med denna paragraf
ska nämnas i meddelandet till insättaren.
Sparbanken ska underrätta Finansinspektio-
nen om uppsägningen utan dröjsmål efter det
att tiden för uppsägning enligt denna paragraf
har gått ut.

I de fall som avses i 1 mom. ska sparban-
ken sammanställa en utredning om insätt-
ningsgarantin (insättningsgarantiutredning),
i vilken sparbanken ska redogöra för insätt-
ningsgarantiarrangemangen före åtgärden och
efter den samt för eventuella skillnader i
fråga om vad insättningsgarantin täcker.
Sparbanken ska inhämta Finansinspektionens
yttrande om utredningen. Till begäran om
yttrande ska fogas de tilläggsupplysningar
som Finansinspektionen bestämmer. Insätt-
ningsgarantiutredningen och en kopia av Fi-
nansinspektionens yttrande ska fogas till det
meddelande som ges till insättaren.

79 f §
Om en finsk sparbank är övertagande spar-

bank vid en gränsöverskridande fusion, ska
de i fusionen deltagande sparbankerna an-
mäla fusionen för registrering på det sätt som
föreskrivs i 75 § inom sex månader från det
att de finska sparbanker som deltar i fusionen
beslutat om fusionen och de övriga i fusionen
deltagande sparbankerna har fått ett intyg om
att de åtgärder och formaliteter som fusionen
förutsätter har vidtagits. Intyget ska utfärdas
av registermyndigheten eller en annan behö-
rig myndighet i den stat vars lagstiftning
tillämpas på den utländska sparbank som del-
tar i fusionen.

I fråga om fusioner enligt denna paragraf
tilllämpas 76 § på villkoren för registrering
av fusioner. Dessutom förutsätts det att de
utländska sparbanker som deltar i fusionen
godkänner lösningsrätten enligt 74 §, att reg-
lerna om personalens representation har fast-
ställts enligt lagen om personalrepresentation

i företagens förvaltning (725/1990), att samt-
liga i fusionen deltagande sparbanker har
godkänt fusionsplanen på lika villkor och att
de intyg som avses i 1 mom. lämnas till
registermyndigheten.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål på
tjänstens vägnar anmäla registreringen av fu-
sionen till den utländska registermyndighet i
vars register den överlåtande utländska spar-
banken är registrerad.

79 g §
Om en finsk sparbank fusioneras med en

övertagande utländsk sparbank, ska i fusio-
nen deltagande finska sparbanker hos regis-
termyndigheten inom fyra månader från fu-
sionsbeslutet ansöka om tillstånd att verk-
ställa fusionen. I annat fall förfaller fusionen.

Till ansökan ska fogas fusionsbesluten och
intyg av en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören om att meddelandena enligt
68 och 69 § har sänts. Om inlösenförfarande
enligt 74 § har inletts, ska detta anmälas till
registermyndigheten i samband med att verk-
ställandet anmäls.

På förutsättningarna för att tillståndet ska
kunna beviljas tillämpas 76 § vid fusioner
enligt denna paragraf, och dessutom förut-
sätts det att de utländska sparbanker som
deltar i fusionen godkänner lösningsrätten
enligt 74 § och att registermyndigheten ges
en utredning om att personalens medverkan i
den övertagande sparbanken ordnas på ett
sätt som motsvarar artikel 16 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/56/EG om
gränsöverskridande fusioner av bolag med
begränsat ansvar. Registermyndighetens be-
slut om tillståndet ska registreras på tjänstens
vägnar.

Om egendom som tillhör en finsk sparbank
som deltar i en fusion enligt denna paragraf
omfattas av företagsinteckning enligt före-
tagsinteckningslagen (634/1984), får tillstånd
beviljas under förutsättning att en registre-
ringsduglig ansökan samtidigt är anhängig
om överföring av inteckningen på en filial
som inrättas i Finland eller att inteckningen
har dödats.

För de finska sparbanker som deltar i en
gränsöverskridande fusion utfärdar register-
myndigheten ett intyg om att ett i 1 mom.
avsett tillstånd har beviljats. I intyget bekräf-
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tar registermyndigheten att de i fusionen del-
tagande finska sparbankerna har vidtagit alla
åtgärder som fusionen förutsätter och alla
formaliteter som förutsätts i lag. I intyget ska
anges att ett till registermyndigheten anmält
inlösenförfarande enligt 74 § har inletts. Inty-
get ska inom sex månader från utfärdandet
lämnas till den behöriga myndigheten i den
stat vars lagstiftning tillämpas på den överta-
gande utländska sparbanken, annars förfaller
intyget.

Efter anmälan från den utländska myndig-
het som har registrerat fusionen ska register-
myndigheten utan dröjsmål och på tjänstens
vägnar avregistrera den fusionerade finska
sparbanken.

79 h §
Bestämmelser om rättsverkningarna av en

gränsöverskridande fusion vid fusion enligt
79 f § finns i 77 §.

Den överlåtande sparbankens tillgångar
och skulder övergår till den övertagande
sparbanken utan likvidationsförfarande vid
fusion enligt 79 g § när fusionen träder i kraft
enligt lagstiftningen i den stat vars lagstift-
ning gäller för den övertagande sparbanken.
Samtidigt upplöses den överlåtande sparban-
ken och den överlåtande sparbankens grund-
fondsandelsägare och innehavare av options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar får rätt till fu-
sionsvederlag i enlighet med fusionsplanen.

De grundfondsandelar i den överlåtande
sparbanken som den överlåtande sparbanken
äger medför inte rätt till fusionsvederlag.

79 i §
En gränsöverskridande fusion kan inte för-

klaras ogiltig eller ändras efter det att den har
trätt i kraft enligt 79 h §.

5 kap.

Delning

Definitioner och olika sätt att verkställa en
delning

80 §
En sparbank (ursprunglig sparbank) kan

delas så att dess tillgångar och skulder helt

eller delvis övergår till en eller flera sparban-
ker (övertagande sparbank).

Om den ursprungliga sparbanken har en
grundfond, får grundfondsandelsägarna som
delningsvederlag grundfondsandelar i den
övertagande sparbanken. Delningsvederlaget
får också bestå av pengar, annan egendom
och åtaganden. Bestämmelser om grund-
fondsandelsägarnas rätt att kräva inlösen av
sina grundfondsandelar i stället för delnings-
vederlag finns i 87 f §.

81 §
En delning kan verkställas så att
1) den ursprungliga sparbankens alla till-

gångar och skulder övergår till två eller flera
övertagande sparbanker och den ursprungliga
sparbanken upplöses (total delning), eller

2) en del av den ursprungliga sparbankens
tillgångar och skulder övergår till en eller
flera sparbanker (partiell delning).

Med delning genom överlåtelse till en
verksam sparbank avses en delning där den
övertagande sparbanken har bildats innan
delningen verkställs, och med delning genom
överlåtelse till en sparbank som ska bildas
avses en delning där den övertagande spar-
banken bildas i samband med delningen. En
sparbank kan samtidigt delas genom överlå-
telse till såväl en verksam sparbank som en
sparbank som ska bildas.

Med i delningen deltagande sparbanker
avses i detta kapitel ursprungliga sparbanker
och övertagande sparbanker.

82 §
För en sparbank som bildas vid delning

ska ansökas om koncession enligt 17 § i
kreditinstitutslagen. En delning som avses i
denna paragraf får inte registreras om inte
koncessionen registreras samtidigt.

Delningsplan och revisorsyttrande

83 §
De i delningen deltagande sparbankernas

styrelser ska upprätta en skriftlig delnings-
plan som ska dateras och undertecknas.

Delningsplanen ska uppta
1) firmor, företags- och organisationsnum-
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mer eller motsvarande identifieringsuppgifter
och hemorter för de i delningen deltagande
sparbankerna,

2) en utredning om orsakerna till del-
ningen,

3) vid delning genom överlåtelse till en
verksam sparbank, förslag till eventuella änd-
ringar i den övertagande sparbankens stadgar
och, vid delning genom överlåtelse till en
sparbank som ska bildas, förslag till stadgar
för denna sparbank och till förfarandet vid
val av dess verksamhetsorgan,

4) vid delning genom överlåtelse till en
verksam sparbank, förslag till det antal
grundfondsandelar av olika slag som eventu-
ellt ska ges som delningsvederlag och till
huruvida de andelar som ges ska vara nya
eller egna fondandelar som innehas av spar-
banken och, vid delning genom överlåtelse
till en sparbank som ska bildas, förslag till
antalet grundfondsandelar av olika slag i den
övertagande sparbanken,

5) förslag till eventuellt annat delningsve-
derlag och, om vederlaget består av options-
bevis eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till grundfondsandelar, de villkor
som enligt 35 § 4 mom. är förenade med
dessa,

6) förslag till fördelning av delningsveder-
lag, tidpunkten för överlämnande av vederla-
get och andra villkor för givande av vederlag
samt utredning om grunderna för dessa,

7) utredning om eller förslag till de rättig-
heter som vid delningen tillkommer den som
i den överlåtande sparbanken innehar op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter som
berättigar till grundfondsandelar,

8) vid delning genom överlåtelse till en
verksam sparbank, förslag till eventuell ök-
ning av den övertagande sparbankens grund-
kapital eller grundfond och, vid delning ge-
nom överlåtelse till en sparbank som ska
bildas, förslag till den övertagande sparban-
kens grundkapital och eventuella grundfond,

9) utredning om den ursprungliga sparban-
kens tillgångar, skulder och eget kapital samt
om de omständigheter som påverkar värde-
ringen av dessa, förslag till fördelning av den
ursprungliga sparbankens tillgångar och skul-
der mellan de i delningen deltagande spar-
bankerna samt förslag om den inverkan som
delningen planeras få på den övertagande

sparbankens balansräkning och om de bokfö-
ringsmetoder som ska tillämpas på delningen,

10) förslag till minskning av grundfonden
så att medel kan betalas ut till den överta-
gande sparbankens grundfondsandelsägare
eller överföras till en fond som hänförs till
det fria egna kapitalet eller användas till ome-
delbar täckning av förlust som inte kan täckas
med fritt eget kapital,

11) förslag som avser de i delningen delta-
gande sparbankernas rätt att besluta om så-
dana arrangemang utöver sedvanlig affärs-
verksamhet som påverkar deras eget kapital
eller antal grundfondsandelar,

12) utredning om de kapitallån, de med
kapitallån enligt 49 § 1 mom. 9 punkten i
kreditinstitutslagen jämställbara åtaganden
och de i 46 § 3 och 4 mom. och 47 § 1 mom.
1 punkten i nämnda lag avsedda åtaganden
beträffande vilka borgenärerna i enlighet med
87 § kan motsätta sig delningen,

13) utredning om det antal grundfondsan-
delar som den ursprungliga sparbanken och
dess dottersammanslutningar äger i den över-
tagande sparbanken samt om det antal grund-
fondsandelar som de i delningen deltagande
sparbankerna äger i den ursprungliga spar-
banken,

14) utredning om sådana företagsinteck-
ningar i de i delningen deltagande sparban-
kernas egendom som avses i företagsinteck-
ningslagen,

15) utredning om eller förslag till särskilda
förmåner och rättigheter för de i delningen
deltagande sparbankernas förvaltningsråds-
och styrelsemedlemmar, verkställande direk-
törer och revisorer samt de revisorer som ger
yttrande om delningsplanen,

16) förslag till den planerade tidpunkten
för registrering av verkställandet av del-
ningen, och

17) förslag till eventuella andra delnings-
villkor.

84 §
De i delningen deltagande sparbankernas

styrelser ska utse en eller flera av Centralhan-
delskammaren godkända revisorer med upp-
gift att avge ett yttrande om delningsplanen
till varje i delningen deltagande sparbank. I
yttrandet ska bedömas om delningsplanen ger
riktiga och tillräckliga uppgifter om grun-
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derna för bestämmande av delningsvederla-
get samt om fördelningen av vederlaget. I
yttrandet till den övertagande sparbanken ska
dessutom nämnas om delningen kan äventyra
betalningen av sparbankens skulder.

Om samtliga i delningen deltagande spar-
bankers principaler och grundfondsandels-
ägare ger sitt samtycke, räcker det med ett
yttrande om huruvida delningen kan äventyra
betalningen av den övertagande sparbankens
skulder.

Registrering av delningsplanen och anmälan
till Finansinspektionen samt kallelse på bor-

genärerna

85 §
Delningsplanen ska anmälas för registre-

ring inom en månad från undertecknandet av
planen. Till anmälan ska fogas ett sådant
yttrande som avses i 84 §.

Anmälan ska göras gemensamt av de spar-
banker som deltar i delningen.

Delningen förfaller om anmälan inte görs
inom föreskriven tid eller om registrering
vägras.

86 §
De sparbanker som deltar i delningen ska

göra anmälan om delningen till Finansin-
spektionen. Anmälan, till vilken delningspla-
nen och ett sådant yttrande som avses i 84 §
ska fogas, ska tillställas Finansinspektionen
inom den i 85 § 1 mom. föreskrivna tiden.
Finansinspektionen kan efter att ha fått anmä-
lan kräva att få också andra uppgifter som
den anser vara behövliga.

Finansinspektionen kan motsätta sig del-
ningen senast den dag som avses i 87 § 2
mom. genom att underrätta registermyndig-
heten om detta, i det fall att delningen sanno-
likt äventyrar förutsättningarna för den i del-
ningen deltagande sparbankens fortsatta kon-
cession. Sparbanken ska utan dröjsmål under-
rättas om att Finansinspektionen motsätter sig
delningen.

Besvär över Finansinspektionens beslut
som avses i denna paragraf ska behandlas i
brådskande ordning.

87 §
De borgenärer vilkas fordran på den ur-

sprungliga sparbanken har uppkommit före
registreringen av delningsplanen har rätt att
motsätta sig delningen. Sådan rätt har även
de borgenärer vilkas fordran får indrivas utan
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007) och vilkas fordran har upp-
kommit senast den dag som avses i 2 mom.

Registermyndigheten ska på ansökan av
den ursprungliga sparbanken utfärda en kal-
lelse på de borgenärer som avses i 1 mom., i
vilken nämns deras rätt att motsätta sig del-
ningen med ett skriftligt meddelande till re-
gistermyndigheten senast den dag som nämns
i kallelsen. Ansökan om kallelse ska göras
inom fyra månader från registreringen av del-
ningsplanen, annars förfaller delningen. Re-
gistermyndigheten ska publicera kallelsen i
den officiella tidningen senast tre månader
före den föreskrivna dagen och registrera kal-
lelsen på tjänstens vägnar.

På ansökan av den övertagande sparban-
ken ska kallelse utfärdas också på den över-
tagande sparbankens borgenärer, om del-
ningen enligt det revisorsyttrande som avses i
84 § kan äventyra betalningen av den överta-
gande sparbankens skulder. På den överta-
gande sparbankens borgenärer tillämpas i så
fall vad som i detta kapitel föreskrivs om den
ursprungliga sparbankens borgenärer.

87 a §
Sparbanken ska senast en månad före den

föreskrivna dagen sända ett skriftligt medde-
lande om kallelsen till de av sina kända bor-
genärer som avses i 87 § 1 mom. och vilkas
fordran har uppkommit före registreringen av
delningsplanen. Om en grundfondsandelsä-
gare i den ursprungliga sparbanken eller en
innehavare av optionsbevis eller andra sär-
skilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar har krävt inlösen i enlighet med
87 f §, ska borgenärerna underrättas om det
antal grundfondsandelar och rättigheter som
kravet avser. Meddelandet kan sändas först
efter det principalmöte som beslutat om del-
ningen. Om sparbankens samtliga grund-
fondsandelsägare och innehavarna av de
nämnda rättigheterna har meddelat att de av-
står från sin lösningsrätt eller om de inte
annars har rätt till inlösen, kan meddelandet
dock sändas tidigare.
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Vad som i 69 § föreskrivs om den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens
insättare tillämpas på den ursprungliga och
den övertagande sparbankens insättare.

Delningsbeslut

87 b §
I den ursprungliga sparbanken beslutar

principalmötet om delningen. I en överta-
gande verksam sparbank beslutar principal-
mötet om delningen.

Om inte något annat följer av stadgarna
ska delningsbeslutet fattas av principalmötet i
den ordning som anges i 9 §. I stadgarna kan
emellertid inte tas in en bestämmelse som
lindrar det majoritetskrav som anges i detta
moment.

Det principalmöte som beslutar om del-
ningen ska hållas inom fyra månader från
registreringen av delningsplanen. I annat fall
förfaller delningen. Principalmötet ska dock
hållas senast en månad före den i 87 § an-
givna dagen, om inte sparbankens samtliga
grundfondsandelsägare samt eventuella inne-
havare av optionsbevis och andra särskilda
rättigheter som berättigar till grundfondsan-
delar har avstått från sin rätt att kräva inlösen.

87 c §
Kallelse till det principalmöte som ska be-

sluta om delningen får inte utfärdas förrän
delningsplanen har registrerats. Kallelsen ska
utfärdas tidigast två månader och, om inte
längre tid föreskrivs i sparbankens stadgar,
senast en månad före principalmötet.

I den ursprungliga sparbanken ska kallel-
sen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs
om kallelse till principalmötet, sändas skrift-
ligen till varje principal vars adress är känd
för sparbanken. Den ursprungliga sparbanken
ska inom den tid som avses i 1 mom. ge
information om lösningsrätt enligt 87 f § till
de grundfondsandelsägare och de innehavare
av optionsbevis och andra särskilda rättighe-
ter som berättigar till grundfondsandelar
vilka har rätt att kräva inlösen och vilkas
adress är känd för sparbanken. Om sparban-
ken inte känner till alla lösningsberättigades

adress ska rättigheten inom samma tid också
kungöras i den officiella tidningen.

87 d §
Följande handlingar ska under minst en

månad före det principalmöte som beslutar
om delningen hållas tillgängliga för principa-
lerna och grundfondsandelsägarna på de i
delningen deltagande sparbankernas huvud-
kontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas
till de principaler och grundfondsandelsägare
som ber om dem samt läggas fram på princi-
palmötet:

1) delningsplanen,
2) varje i delningen deltagande sparbanks

bokslut, verksamhetsberättelser och revi-
sionsberättelser för de tre senast avslutade
räkenskapsperioderna,

3) de beslut om utbetalningar av medel
som varje i delningen deltagande sparbank
eventuellt har fattat efter sparbankens senaste
räkenskapsperiod,

4) varje i delningen deltagande sparbanks
delårsrapporter som har upprättats efter spar-
bankens senaste räkenskapsperiod,

5) styrelsens redogörelse för händelser
som efter det senaste bokslutet eller den se-
naste delårsrapporten väsentligt har påverkat
sparbankens ställning,

6) ett sådant yttrande om delningsplanen
som avses i 84 §.

87 e §
Den ursprungliga sparbankens delningsbe-

slut ersätter sådan teckning som gäller del-
ningsvederlag till den ursprungliga sparban-
kens principaler och innehavare av options-
bevis och andra särskilda rättigheter som be-
rättigar till grundfondsandelar samt sådana
andra åtgärder som ger rätt till delningsveder-
lag. Vid en delning genom överlåtelse till en
sparbank som ska bildas ersätter delningspla-
nen också den övertagande sparbankens stif-
telseurkund.

Delningen förfaller om inte samtliga i del-
ningen deltagande sparbanker godkänner den
i enlighet med den ursprungliga delningspla-
nen. Registeranmälan ska omedelbart göras
om ett beslut som innebär att delningen för-
kastas eller om att delningen förfallit.
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Inlösen av grundfondsandelar samt options-
bevis och andra särskilda rättigheter som

berättigar till grundfondsandelar

87 f §
Vid delning genom överlåtelse till en verk-

sam sparbank kan grundfondsandelsägarna
och innehavarna av optionsbevis och andra
särskilda rättigheter som berättigar till grund-
fondsandelar i den ursprungliga sparbanken
kräva inlösen av dessa genom att bevisligen
före det principalmöte som beslutar om del-
ningen framställa sitt lösningsanspråk till den
ursprungliga sparbanken. Endast de grund-
fondsandelar kan inlösas som har anmälts för
registrering i grundfondsandelsboken före
principalmötet eller den sista anmälningsda-
gen. Före delningsbeslutet ska principalmötet
underrättas om hur många grundfondsandelar
och till grundfondsandelar berättigande rät-
tigheter som krävs bli inlösta.

Om någon överenskommelse om lösnings-
rätten eller inlösenvillkoren inte nås med den
övertagande sparbanken, ska ärendet med
iakttagande av vad som i 18 kap. 3—5 och
8—10 § i aktiebolagslagen föreskrivs om be-
handlingen av inlösentvister överlämnas till
skiljemän för avgörande. En grundfondsan-
delsägare eller rättsinnehavare ska inleda
ärendet senast en månad efter principalmötet.
Efter att ärendet inletts har grundfondsan-
delsägaren rätt till lösenbeloppet i stället för
delningsvederlaget. En innehavare av ett op-
tionsbevis eller någon annan särskild rätttig-
het som berättigar till grundfondsandel har
efter att ärendet inletts rätt endast till lösenbe-
loppet. Om det senare under inlösenförfaran-
det fastställs att en grundfondsandelsägare
eller en innehavare av ett optionsbevis eller
någon annan särskild rättighet som berättigar
till grundfondsandelar inte har rätt till inlö-
sen, har denne rätt till delningsvederlag i
enlighet med delningsplanen. Om delningen
förfaller leder detta till att också inlösenförfa-
randet förfaller.

Lösenbeloppet är det gängse priset före
delningsbeslutet. När lösenbeloppet fastställs
beaktas inte den negativa effekt som del-
ningen eventuellt har på värdet av den ur-
sprungliga sparbankens grundfondsandelar,
optionsbevis eller andra särskilda rättigheter
som berättigar till grundfondsandelar. På lö-

senbeloppet ska betalas en årlig ränta för
tiden från delningsbeslutet till betalningen av
lösenbeloppet. Räntan ska svara mot den i
12 § i räntelagen avsedda referensräntan.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad
från det att domen vunnit laga kraft, dock inte
förrän verkställandet av delningen har regi-
strerats. Lösenbeloppet kan deponeras enligt
vad som föreskrivs i 18 kap. 11 § 2 och 3
mom. i aktiebolagslagen.

För betalningen av lösenbeloppet för del-
ningsvederlaget svarar den övertagande spar-
bank vars vederlag har lösts in. De sparban-
ker som deltar i delningen svarar solidariskt
för lösenbeloppet för optionsbevisen och de
övriga särskilda rättigheter som berättigar till
grundfondsandelar. Den ursprungliga spar-
banken ska utan dröjsmål underrätta den
sparbank som ansvarar för betalningen av
lösenbeloppet om lösningsanspråk.

Verkställande av delning samt delningens
rättsverkningar

87 g §
De sparbanker som deltar i delningen ska

inom sex månader från delningsbeslutet till
registermyndigheten göra anmälan om verk-
ställande av delningen. I annat fall förfaller
delningen. Till anmälan ska fogas

1) de i delningen deltagande sparbankernas
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törers försäkran om att denna lag har iaktta-
gits vid delningen,

2) en godkänd revisors intyg om att den
övertagande sparbanken får fullt vederlag för
det belopp som tagits upp i dess eget kapital
samt revisorns yttrande om den utredning
som ska ingå i delningsplanen enligt 83 §
2 mom. 9 punkten,

3) en styrelsemedlems eller verkställande
direktörens intyg om att sådana meddelanden
som avses i 87 a § har sänts,

4) de i delningen deltagande sparbankernas
delningsbeslut.

87 h §
Registermyndigheten ska registrera del-

ningen, om ingen borgenär har motsatt sig
den eller om borgenärerna enligt en domstols
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dom har fått betalning eller betryggande sä-
kerhet för sina fordringar. Delningen får dock
inte registreras om Finansinspektionen har
motsatt sig den på det sätt som avses i 86 § 2
mom.

Om en borgenär har motsatt sig delningen,
ska registermyndigheten utan dröjsmål infor-
mera sparbanken om detta efter den utsatta
dagen. Delningen förfaller då en månad efter
den utsatta dagen. Registermyndigheten ska
dock skjuta upp behandlingen av ärendet, om
sparbanken inom en månad från den utsatta
dagen visar att det har väckt talan för faststäl-
lelse av att borgenären har fått betalning eller
betryggande säkerhet för sin fordran, eller
om sparbanken och borgenären tillsammans
begär att behandlingen av ärendet ska skjutas
upp. Domstolen ska behandla saken utan
dröjsmål. Delningen ska dock registreras
trots att borgenären motsätter sig den, om
Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att
delningen behöver verkställas utan dröjsmål
för att en stabil verksamhet ska kunna tryg-
gas vid kreditinstituten och att den inte för-
svagar borgenärens ekonomiska ställning.

Delningen kan verkställas trots att den ur-
sprungliga sparbanken har försatts i likvida-
tion, under förutsättning att sparbankens till-
gångar inte har börjat skiftas på det sätt som
avses i 113 §.

Om företagsinteckning enligt företagsin-
teckningslagen har fastställts i den ursprung-
liga sparbankens tillgångar, får delningen inte
registreras om inte sparbankens och inteck-
ningshavarnas avtal om reglering av inteck-
ningarnas företrädesrätt samtidigt registreras
på ansökan. Om företagsinteckning enligt fö-
retagsinteckningslagen dessutom har fast-
ställts i den övertagande verksamma sparban-
ken och en företagsinteckning i den ur-
sprungliga sparbanken förs över på den, får
delningen inte registreras om inte den ur-
sprungliga och den övertagande sparbankens
och inteckningshavarnas avtal om reglering
av inteckningarnas företrädesrätt samtidigt
registreras på ansökan.

87 i §
Den ursprungliga sparbankens tillgångar

och skulder övergår till de övertagande spar-

bankerna utan likvidationsförfarande när
verkställandet av delningen har registrerats.
Vid en partiell delning övergår dock endast
de enligt delningsplanen delade tillgångarna
och skulderna. Vid en total delning upplöses
samtidigt den ursprungliga sparbanken, och
vid en delning genom överlåtelse till en spar-
bank som ska bildas uppkommer den överta-
gande sparbanken.

Den ursprungliga sparbankens tillgångar
och skulder får inte tas upp i en övertagande
sparbanks balansräkning till ett högre ekono-
miskt värde än de har för den övertagande
sparbanken. I samband med en delning får ett
åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla
en tjänst inte tas upp i balansräkningen.

När verkställandet av delningen registreras
får den ursprungliga sparbankens grund-
fondsandelsägare samt innehavare av op-
tionsbevis och andra särskilda rättigheter som
berättigar till grundfondsandelar rätt till del-
ningsvederlag i enlighet med delningsplanen.
De nya grundfondsandelar som ges som del-
ningsvederlag medför ägarrättigheter från
och med registreringen, om inte en senare
tidpunkt bestäms i delningsplanen. Grund-
fondsandelarna medför dock ägarrättigheter
senast ett år efter registreringen. Sådana
grundfondsandelar i den ursprungliga spar-
banken som ägs av en övertagande sparbank
eller den ursprungliga sparbanken medför
inte rätt till delningsvederlag.

Om en förutsättning för att få delningsve-
derlag är att mottagaren vidtar särskilda åt-
gärder, såsom att visa upp ett grundfondsbe-
vis, och om vederlaget inte har krävts på
detta sätt inom tio år från registreringen av
verkställigheten av delningen, kan den över-
tagande sparbankens principalmöte besluta
att rätten till delningsvederlag och de på detta
baserade rättigheterna är förverkade. Det för-
verkade vederlaget tillfaller den övertagande
sparbanken.

Om det vid en total delning uppdagas till-
gångar som inte skiftas i delningsplanen, till-
hör dessa de övertagande sparbankerna i
samma förhållande som den ursprungliga
sparbankens nettotillgångar ska skiftas enligt
delningsplanen, om inte annat föreskrivs i
delningsplanen.

De i delningen deltagande sparbankerna är
solidariskt ansvariga för de av den ursprung-
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liga sparbankens skulder som har uppkommit
innan verkställandet av delningen registre-
rats. Om den ursprungliga sparbanken har
skulder som en annan sparbank svarar för
enligt delningsplanen, uppgår sparbankens
sammanlagda ansvar dock högst till värdet av
de nettotillgångar som återstår för den eller
övergår till den. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva betal-
ning för en skuld som nämns i delningspla-
nen först när det har konstaterats att borgenä-
ren inte får betalning av gäldenären eller ur
en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om
ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad
som föreskrivs ovan i detta moment om skul-
der tillämpas inte på sådana skulder eller
delar av skulder som kan ersättas ur den
insättningsgarantifond som avses i 7 kap. i
kreditinstitutslagen eller den ersättningsfond
som avses i 6 kap. i lagen om värdepappers-
företag (922/2007).

87 j §
Vid en total delning ska den ursprungliga

sparbankens styrelse och verkställande direk-
tör så snart som möjligt efter det att del-
ningen verkställts upprätta ett bokslut och en
verksamhetsberättelse över den tid för vilken
något bokslut inte har lagts fram på principal-
mötet (slutredovisning). Slutredovisningen
ska överlämnas till revisorerna, som inom en
månad ska ge en revisionsberättelse om den.
Styrelsen ska efter att ha fått revisionsberät-
telsen utan dröjsmål sammankalla principa-
lerna för att fastställa slutredovisningen. På
mötet tillämpas vad som föreskrivs om prin-
cipalmöte.

Slutredovisningen ska anmälas för regi-
strering i enlighet med 156 § 1 mom. i kredit-
institutslagen.

87 k §
Delningen återgår trots att den har registre-

rats, om delningsbeslutet har ogiltigförklarats
genom en domstols dom som vunnit laga
kraft. Den ursprungliga sparbanken och den
övertagande sparbanken ansvarar solidariskt
för de av den övertagande sparbankens för-

pliktelser som har uppkommit efter registre-
ringen av delningen men före registreringen
av domen.

88 §
— — — — — — — — — — — — —

En sparbank kan överlåta sin affärsverk-
samhet så att

1) den överlåtande sparbankens alla till-
gångar och skulder övergår till ett eller flera
övertagande kreditinstitut i aktiebolagsform,
eller

2) en del av den överlåtande sparbankens
tillgångar och skulder övergår till ett eller
flera övertagande företag.
— — — — — — — — — — — — —

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet enligt 2 mom. 1 punkten ska ombil-
das till en stiftelse eller upplösas på det sätt
som anges i 92 §.

89 §
I fråga om överlåtelse av affärsverksamhe-

ten iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna
i 83, 85 och 86 § om delningsplan, registre-
ring av delningsplan och anmälan av del-
ningsplan till Finansinspektionen och Finans-
inspektionens rätt att motsätta sig en delning
samt bestämmelserna i 87 § 1 och 2 mom.
och 87 a § om borgenärsskydd och i 87 g och
87 h § om verkställande av delning, dock så
att förfarandet för borgenärsförhör enligt 87 §
1 och 2 mom. gäller endast överförbara skul-
der.

Den överlåtande sparbankens tillgångar,
skulder, avsättningar och reserver samt åta-
ganden enligt överlåtelseplanen övergår i en-
lighet med överlåtelseplanen till det överta-
gande företaget när överlåtelsen har registre-
rats. Vid överlåtelse av affärsverksamheten
tillämpas bestämmelserna i 87 i § 2 mom.
och i tillämpliga delar bestämmelserna i
nämnda paragrafs 6 mom. När överlåtelse av
affärsverksamhet återgår gäller i tilllämpliga
delar bestämmelserna i 87 k §. Om det över-
tagande företaget är ett nybildat företag, ska
det registreras samtidigt med överlåtelsen.

Beslut om sådan överlåtelse av affärsverk-
samhet som avses i 88 § 2 mom. 1 punkten
ska fattas enligt vad som föreskrivs i 87 b §
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1 och 2 mom. samt 87 c och 87 d §. Bestäm-
melserna i 87 e § 2 mom. tillämpas på beslu-
tet. Vid sådan överlåtelse av affärsverksam-
het som avses i detta moment tillämpas be-
stämmelserna i 87 f § på inlösen av den
överlåtande sparbankens grundfondsandelar
och de rättigheter som avses i 87 f §. Ägaren
till en andel eller rättighet som avses ovan i
detta moment får rätt till lösenbeloppet då
verkställigheten av överlåtelsen av affärs-
verksamheten har registrerats.

Paragrafens bestämmelser om borgenärer
ska tillämpas på den för vilken ett kreditinsti-
tut har ställt borgen eller ingått något annat
därmed jämförbart åtagande eller som på
grund av ett med kreditinstitutet ingånget de-
rivatavtal kan få en penningfordran om åta-
gandet övergår på någon annan än ett annat
kreditinstitut.

90 §
Om den överlåtande sparbankens alla till-

gångar, skulder och åtaganden samt övriga
rätttigheter och förpliktelser i enlighet med
88 § 2 mom. 1 punkten till sina bokförings-
värden överförs till ett kreditinstitut i aktiebo-
lagsform som ska bildas för att fortsätta den
överlåtande sparbankens verksamhet och
vederlaget består enbart av aktier i det över-
tagande kreditinstitutet, ska 83, 86, 87 och
87 a § inte tillämpas på överlåtelsen.

En sparbank som överlåter sin affärsverk-
samhet på det sätt som avses i denna paragraf
kan ombildas till en stiftelse.

92 §
Beslut om ombildande av en sparbank till

en stiftelse eller om försättande av en spar-
bank i likvidation ska fattas samtidigt som ett
beslut om överlåtelse av affärsverksamheten
enligt 88 § 2 mom. 1 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

En stiftelse får inte registreras om inte
överlåtelse av affärsverksamhet enligt 88 §
2 mom. och, vid överlåtelse av affärsverk-
samhet enligt 90 §, dessutom koncessionen

för det kreditinstitut som ska bildas registre-
ras samtidigt. Styrelsen i en sparbank som
ombildats till stiftelse ska lämna slutredovis-
ning enligt 87 j § till principalmötet.

120 §
Om en sparbanks egendom har avträtts till

konkurs, behöver insättarna inte anmäla eller
bevaka sina tillgodohavanden på inlånings-
konton, om inte annat följer av 121 § 2 mom.
Vad som i detta moment föreskrivs om insät-
tare tillämpas inte på insättningsgarantifon-
den då insättarnas rättigheter har övergått till
den med stöd av 105 § 7 mom. i kreditinsti-
tutslagen.
— — — — — — — — — — — — —

122 §
— — — — — — — — — — — — —

Principalmötet beslutar med stöd av 167 §
i kreditinstitutslagen om väckande av skade-
ståndstalan för sparbankens räkning. Styrel-
sen har dessutom rätt att besluta om väckande
av skadeståndstalan som baserar sig på en
straffbar gärning.
— — — — — — — — — — — — —

125 §
Finansinspektionen och sparbanksinspek-

tionen har, om de anser att insättarnas eller
grundfondsandelsägarnas intresse kräver det,
rätt att för en sparbanks räkning väcka skade-
ståndstalan mot en person eller sammanslut-
ning som avses i 167 § i kreditinstitutslagen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Om en plan om fusion, delning eller över-
låtelse av affärsverksamhet har anmälts för
registrering före denna lags ikraftträdande,
tillämpas på fusionen, delningen eller överlå-
telsen de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet.

Efter det att denna lag har antagits kan
registermyndigheten registrera och utfärda
kungörelse om fusions- eller delningsplanen
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om gränsöverskridande fusion eller delning,
och en finsk sparbank som deltar i fusionen
eller delningen kan utfärda kallelse till det

principalmöte som beslutar om godkännandet
av planen, så som bestäms i denna lag.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1424

om ändring av värdepappersmarknadslagen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 10 § och

mellanrubriken före 4 a kap. 5 a § samt 4 a kap. 5 b §,
sådana de lyder, 3 kap. 10 § i lag 923/2007, mellanrubriken före 4 a kap. 5 a § i lag

572/2004 och 4 a kap. 5 b § i lag 646/2006, som följer:

3 kap.

Offentlig handel

10 §

Fusion och delning inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet

Om en fondbörs deltar i en gränsöverskri-
dande fusion eller delning inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte utfärda ett intyg över fusio-
nen enligt 4 § i lagen om europabolag eller
16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över
delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagsla-
gen, om Finansinspektionen innan ett till-
stånd som avses i 2 mom. i samma paragraf
beviljats har meddelat registermyndigheten
att fondbörsen inte har iakttagit bestämmel-
serna om fusion eller delning eller om avslu-
tande av verksamheten i Finland. Tillstånd
får beviljas innan en månad har förflutit från

den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig fusionen, delningen eller
flyttning av sätet i samband med att ett euro-
pabolag bildas.

4 a kap.

Clearingverksamhet

Flyttning av hemort, fusion och delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

5 b §
Om en clearingorganisation deltar i en

gränsöverskridande fusion eller delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
får registermyndigheten inte utfärda ett intyg
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om
europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen och över delningen enligt 17 kap. 25 § i
aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
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innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i
samma paragraf har beviljats har meddelat
registermyndigheten att clearingorganisatio-
nen inte har iakttagit bestämmelserna om fu-
sion eller delning eller om avslutande av
verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas
innan en månad förflutit från den dag som
avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 §

2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finans-
inspektionen har meddelat att den inte mot-
sätter sig fusionen, delningen eller flytt-
ningen av hemort i samband med bildandet
av ett europabolag.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1425

om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer

(772/1988) 2 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 647/2006, som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

15 §

Fusion och delning som avser en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet

Om ett optionsföretag deltar i en gränsö-
verskridande fusion eller delning inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, får re-
gistermyndigheten inte utfärda ett intyg över
fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om euro-
pabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen

eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i
aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i
samma paragraf har beviljats har meddelat
registermyndigheten att optionsföretaget inte
har iakttagit bestämmelserna om fusion eller
delning eller om avslutande av verksamheten
i Finland. Tillstånd får beviljas innan en må-
nad har förflutit från den dag som avses i
16 kap. 6 § 2 mom. eller i 17 kap. 6 § 2 mom.
i aktiebolagslagen endast om Finansinspek-
tionen har meddelat att den inte motsätter sig
fusionen eller delningen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1426

om ändring av lagen om placeringsfonder

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 29 b, 29 c och 34 b §,

sådana de lyder, 29 b och 34 b § i lag 755/2004 och 648/2006 samt 29 c § i lag 928/2007, som
följer:

29 b §
Om ett fondbolag deltar i en gränsöverskri-

dande fusion eller delning inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, får register-
myndigheten inte utfärda ett intyg över fusio-
nen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabo-
lag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller
över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebo-
lagslagen, om Finansinspektionen innan till-
stånd beviljats har meddelat registermyndig-
heten att fondbolaget inte har iakttagit be-
stämmelserna om fusion eller delning och om
fortsättande av verksamheten i Finland eller
avslutande av verksamheten och inte heller
bestämmelserna om fusion, upplösning eller
överlåtelse av förvaltningen av en placerings-
fond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får
beviljas innan en månad förflutit från den dag
som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap.
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om
Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig fusionen, delningen eller flytt-
ningen av hemort i samband med bildandet
av ett europabolag.

Om det övertagande bolaget som har re-
gistrerats i en annan stat har för avsikt att
efter fusionen eller delningen fortsätta att be-
driva fondverksamhet i Finland, tillämpas på
bolaget vad som bestäms om utländska fond-
bolags rätt att bedriva fondverksamhet i Fin-
land.

29 c §
När ett fondbolag som bedriver verksam-

het som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort
till en annan stat eller när det övertagande
bolaget vid fusion eller delning är registrerat
eller registreras i någon annan stat, gäller för
fondbolagets skyldighet att göra en ersätt-
ningsfondutredning och för en investerares
uppsägningsrätt på motsvarande sätt vad som
bestäms i 79 § i lagen om värdepappersföre-
tag (922/2007).

34 b §
Om ett förvaringsinstitut deltar i en

gränsöverskridande fusion eller delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
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får registermyndigheten inte utfärda ett intyg
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om
europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 §
i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i
samma paragraf har beviljats har meddelat
registermyndigheten att förvaringsinstitutet
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion
eller delning eller om avslutande av verksam-
heten i Finland och inte heller bestämmel-
serna i 11 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får
beviljas innan en månad förflutit från den dag
som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap.

6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om
Finansinspektionen har meddelat att den inte
motsätter sig fusionen, delningen eller flytt-
ningen av hemort i samband med bildandet
av ett europabolag.

Ett övertagande bolag som har registrerats
i en annan stat kan efter fusionen eller del-
ningen fortsätta förvaringsinstitutets verk-
samhet i Finland under de förutsättningar
som anges i 11 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors

5389Nr 1426



L a g

Nr 1427

om ändring av 78 och 79 § i lagen om värdepappersföretag

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) rubriken för 78 §

samt 78 § 1 mom. och 79 § 1 mom. som följer:

78 §

Fusion och delning som avser en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet

Om ett värdepappersföretag deltar i en
gränsöverskridande fusion eller delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
får registermyndigheten inte utfärda ett intyg
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om
europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 §
i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
innan tillstånd beviljats har meddelat register-
myndigheten att värdepappersföretaget inte
har iakttagit bestämmelserna om fusion, del-
ning, fortsättande av verksamheten i Finland
eller avslutande av verksamheten. Tillstånd
får utfärdas innan en månad har förflutit från
den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller
17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast
om Finansinspektionen har meddelat att den
inte motsätter sig fusionen, delningen eller
flyttning av sätet i samband med att ett euro-
pabolag bildas.
— — — — — — — — — — — — —

79 §

Ersättningsfondutredning

Om ett värdepappersföretags säte flyttas
till en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller om det överta-
gande bolaget vid en fusion eller delning är
registrerat eller registreras i en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, ska värdepappersföretaget samman-
ställa en utredning över ersättningssystemet
för investerare, med en redogörelse för ar-
rangemangen i anslutning till ersättningssys-
temet före respektive efter åtgärden samt för
eventuella skillnader i fråga om skyddets
täckningsgrad. Värdepappersföretaget ska be
Finansinspektionen yttra sig om ersättnings-
fondutredningen. Till begäran ska fogas de
tillläggsutredningar som Finansinspektionen
bestämmer.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid ThorsRP 103/2007
EkUB 8/2007
RSv 115/2007

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1—9

5390

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20070103


L a g

Nr 1428

om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 14 b §, sådan den

lyder i lag 651/2006, som följer:

14 b §

Fusion och delning som avser en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet

Om värdepapperscentralen deltar i en
gränsöverskridande fusion eller delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
får registermyndigheten inte utfärda ett intyg
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om
europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen eller över delningen enligt 17 kap 25 §
i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
innan tillstånd beviljats har meddelat register-

myndigheten att värdepapperscentralen inte
har iakttagit bestämmelserna om fusion eller
delning eller om avslutande av verksamheten
i Finland. Tillstånd får beviljas innan en må-
nad förflutit från den dag som avses i 16 kap.
6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i
aktiebolagslagen endast om Finansinspektio-
nen har meddelat att den inte motsätter sig
fusionen, delningen eller flyttningen av he-
mort i samband med bildandet av ett europa-
bolag.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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L a g

Nr 1429

om ändring av 30 b § i lagen om pantlåneinrättningar

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 30 b §, sådan

den lyder i lag 640/2006, som följer:

30 b §
Om en pantlåneinrättning deltar i en

gränsöverskridande fusion eller delning inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
får registermyndigheten inte utfärda ett intyg
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om
europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 §
i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen
innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i
samma paragraf beviljats har meddelat regis-
termyndigheten att pantlåneinrättningen inte

har iakttagit bestämmelserna om fusion eller
delning eller om avslutande av verksamheten
i Finland. Tillstånd får beviljas innan en må-
nad har förflutit från den dag som avses i
16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom.
i aktiebolagslagen endast om Finansinspek-
tionen har meddelat att den inte motsätter sig
fusionen eller delningen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Astrid Thors
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Statsrådets förordning

Nr 1430

om ändring av handelsregisterförordningen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 20 c §, sådan den

lyder i förordning 914/2006, samt
fogas till förordningen en ny 20 d § som följer:

20 c §
Om handlingar och utredningar som ska

fogas till en anmälan eller en ansökan om
statsgränsöverskridande fusion eller delning
eller till en ansökan om bildande av ett euro-
pabolag eller ett europaandelslag eller om
flyttning av ett europabolags eller ett europa-
andelslags hemort inte har avfattats på finska
eller svenska, ska det till anmälan och ansö-
kan också fogas en i 21 § 1 mom. i språkla-
gen (423/2003) avsedd officiell översättning
av handlingar eller utredningar som är avfat-
tade på något annat språk. Patent- och regis-
terstyrelsen kan på ansökan av den anmäl-
ningsskyldige godkänna att handlingarna och
utredningarna lämnas in på något annat
språk.

20 d §
Om en statsgränsöverskridande fusion eller

delning registreras i Finland ska det, utöver
vad som anges ovan i denna förordning, till
anmälan om verkställande fogas en redogö-
relse om att de utländska associationer som
deltar i fusionen eller delningen har godkänt
den inlösenrätt som gäller för de aktieägare

som har motsatt sig fusionen eller delningen i
ett finskt aktiebolag, eller den extra rätt till
återbetalning eller den inlösenrätt som gäller
för de medlemmar och andra rättsinnehavare
som har motsatt sig fusionen eller delningen i
ett finskt andelslag. Till anmälan ska det
dessutom fogas en redogörelse för att be-
stämmelserna om personalrepresentation är
förenliga med lagen om personalrepresenta-
tion i företagens förvaltning (725/1990).

Om verkställandet av en statsgränsöver-
skridande fusion eller delning registreras i
någon annan stat ska det, utöver vad som
anges ovan i denna förordning, till ansökan
om verkställighetstillstånd för fusionen eller
delningen fogas en redogörelse om att de
utländska associationer som deltar i fusionen
eller delningen har godkänt rätten till inlösen
eller återbetalning enligt 1 mom. Till ansökan
ska det dessutom fogas en redogörelse om
personalens medverkan i det övertagande ut-
ländska bolaget.

Denna förordning träder i kraft den 31
december 2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Minister Astrid Thors

Lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen
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Statsrådets förordning

Nr 1431

om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
ändras i företagsinteckningsförordningen av den 30 september 1985 (778/1985) 12 § 1

mom. 6 a-punkten, sådan den lyder i förordning 877/2004, som följer:

12 §
Såsom anmärkningar antecknas i registret

— — — — — — — — — — — — —
6 a) fusion, delning och flyttning av hem-

ort enligt 10 § 3 mom. i företagsinteck-
ningslagen samt registrering av en filial som i
samband därmed inrättas i Finland,
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 31
december 2007.

Helsingfors den 28 december 2007

Minister Astrid Thors

Lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen
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