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630/2016

Lag
om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 7 kap. 3 och 4 §, sådana de lyder i lag

1203/2015,
ändras 7 kap. 1, 8, 10 och 13 § och 28 kap. 5 och 7—10 §, 
av dem 7 kap. 1, 8 och 10 § och 28 kap. 5 och 10 § sådana de lyder i lag 1203/2015 samt

28 kap. 7—9 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1203/2015, samt
fogas till 6 kap. en ny 7 a § som följer:

6 kap.

Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar

7 a §

Revisionskommitté

Försäkringsbolaget ska se till att revisionskommitténs verksamhet organiseras på behörigt
sätt. På revisionskommittén, dess uppgifter och medlemmar tillämpas 6 kap. 16 a — 16 c §
i aktiebolagslagen.

7 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

Tillämplig lag

Bestämmelser om revision av försäkringsbolag finns i detta kapitel, i 13 § i lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och i revisionslagen (1141/2015). På revision
av försäkringsbolag tillämpas inte 7 kap. i aktiebolagslagen. Bestämmelser om revision av
försäkringsbolag finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse
och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

På revision av försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 3 § i detta kapitel, 31 § i
lagen om Finansinspektionen samt 4 kap. 11 § 2 mom. och 5 kap. i revisionslagen.
RP 70/2016
EkUB 16/2016
RSv 85/2016

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77
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8 § 

Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för ett försäkringsbo-
lag, om

1) en revisor inte har valts lagenligt,
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte

är oberoende enligt 4 kap. 6 § eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller
3) en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller deras behörighet inte

har iakttagits.
I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. 2 punkten ska

Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd
innan ärendet avgörs.

Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den, på vilken det ankommer att utse en revisor, utan dröjsmål utser en
behörig revisor.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande meddelas, ska bolagets styrelse höras. Förordnan-
det kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för bolaget i
föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat.
Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fast-
ställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

10 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den
särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som
granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 28 kap. 7—10§ i denna
lag, 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—
8 § och 10 kap. 9§ i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på en särskild granskare.

13 §

Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den berättelse som avses i 6 §
2 mom.

28 kap.

Skadestånd samt inlösenskyldighet till följd av missbruk av inflytande

5 §

Revisorers skadeståndsskyldighet

I 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorers skadeståndsskyldighet.
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7 §

Beslutsfattandet i bolaget

Beslut i ärenden som gäller bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel
samt enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i ak-
tiebolagslagen. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman.

Bolagsstämmans beslut om att bevilja en styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot
eller verkställande direktören ansvarsfrihet är inte bindande, om bolagsstämman inte har
getts väsentligen riktiga och tillräckliga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger
till grund för ersättningsskyldigheten. Ett beslut om beviljande av ansvarsfrihet är inte bin-
dande för bolagets likvidator eller konkursbo, om bolaget försätts i likvidation eller kon-
kurs på en ansökan som görs eller ett förordnande som Finansinspektionen meddelar inom
två år från beslutet.

8 §

Delägares rätt att föra talan för bolaget

En eller flera delägare har med stöd av 2—4 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap.
9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om
det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs
och om 

1) kärandena då innehar minst en tiondel av samtliga aktier i ett försäkringsaktiebolag
eller av samtliga röster i ett ömsesidigt bolag, eller om

2) det visas att underlåtelse att fullfölja skadeståndsanspråket skulle strida mot likstäl-
lighetsprincipen enligt 1 kap. 22 §.

Bolaget ska ges tillfälle att bli hört, om detta inte är uppenbart onödigt. De delägare som
för talan svarar själva för rättegångskostnaderna men har rätt att få dem ersatta av bolaget,
om de medel som genom rättegången vunnits till bolaget räcker för ändamålet.

Om den ersättningsskyldige genom bolagsstämmans beslut har beviljats ansvarsfrihet,
ska talan väckas inom tre månader från bolagsstämmans beslut. Om det vid samma bo-
lagsstämma så som föreskrivs i 7 kap. 9 § har lagts fram och biträtts ett förslag om särskild
granskning, kan talan dock alltid väckas inom tre månader från det att granskningsyttran-
det har lagts fram på bolagsstämman eller ansökan om förordnande av en granskare avsla-
gits.

En delägare har inte rätt till ersättning för skada som orsakats bolaget.
Ett ömsesidigt försäkringsbolag är på begäran av delägarna i försäkringsbolaget skyl-

digt att utreda om kärandena i ett fall som avses i 1 mom. innehar minst en tiondel av samt-
liga röster och att utfärda ett intyg över detta.

9 §

Preskription av talerätt

En talan enligt 2—4 § i detta kapitel eller 10 kap. 9§ i revisionslagen ska för icke-straff-
bara gärningar väckas

1) mot en ledamot av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören
inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller
den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan,

2) mot en revisor inom fem år från det att den revisionsberättelse, det yttrande eller det
intyg som ligger till grund för talan lades fram, och

3) mot en delägare och stämmoordföranden inom fem år från det beslut eller den åtgärd
som ligger till grund för talan.
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10 §

Bestämmelsernas tvingande natur

I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel eller
10 kap. 9 § i revisionslagen begränsas, om skadan

1) har orsakats genom överträdelse av sådana bestämmelser i denna lag eller sådana be-
stämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag från vilka avvikelse
inte får göras genom en bestämmelse i bolagsordningen, eller om skadan

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
Bolagets rätt till skadestånd kan i övrigt genom bolagsordningen begränsas endast med

samtycke av alla delägare.
I bolagsordningen kan den rätt till skadestånd eller den talerätt som en delägare eller nå-

gon annan har enligt detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen inte begränsas.
————

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

Nådendal den 12 augusti 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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